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. PRESENTES

Nome Lotafoo

Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota

Desembargador Roberto Barros da Silva

Marcio Nisi Gonfa/ves Secreta ria de Tecn%gia da In/ormafoo e Comunicafoo (Setic)

Ricardo A/ex Serra Viana Coordenadoria de Seguranfa, Aquisifoes e Pesquisa (CSAP/Setic)

Marcio'Vinicius Gimenes Milan Sefiio de Governanfo de Tecn%gia da In/ormofoo (SGTI/Setic)

Leandra Sant'Anna Nucleo de Gestoo Estrategica e Projetos (NGEP)

Aos onze dias do mes de maio do ana de dois mil e dezesseis, as dez horas e trinta minutos, no
Auditorio - 24Q andar - do Ediffcio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2!! Regiao,.o eomite de
Tecnologia da Informaf;ao se reuniu sob a Presidencia do Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota
com a finalidade de ~iscutir assuntos que pizem respeito a tecnologia da informaf;ao.

o Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota iniciou a reuniao passando a palavra ao Diretor da
Secretaria de Tecnologia da Informaf;ao e eomunicaf;aO - Setic para discussao dos seguintes assuntos:

PAUTA PREVISTA

10 T6pico

1. Questionario de Governanf;a - iGov ~TeU

2.
3. ,

4.
5. ...~,I--

ASSUNTOS DISCUTIDOS

1. 'Questiomirio de Governan~a Igov - Teu

o Diretor da Setic, Marcio Nisi, esclareceu que preliminarmente 0 TeU enviou uma min
questionario, que foi encaminhadainternamente p'ara todas as areas da S,etic, para que as e as
adiantassem as repostas sugeridas. Na semana anterior a presente reuniaP, 0 TeU enviou aver ao
definitiva do questionario e, entao, a equipe da Setic passou a validara~\repostas anterio men e

"\"J
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levantadas.

Informou ainda que nessa nova 'versao, 0 TCU disponibilizou urn glossa rio bastante detalhado que
auxiliou muito na compreensao dos questionamentos e na orienta~ao quanto as respostas, citando-
como exemplo a identifica~ao dos casos em que ha necessidade de se ter urn registro em ata ou em
urn documento formal embasando a resposta.

As questoes relativas a Seguran~a da Informa~ao foram encaminhadas ao Comiteda Seguran~a da
Informa~ao (CSIC)que as validou em reuni~o ocorrida no dia anteri.or a presente reuniao.

Ha questoes ainda que envolvem 0 Comite de Planejamento e Gestao (CPG) e outr~s secre~arias do
Tribunal, como a Secretaria de Gestao de Pessoas e a Secreta ria de Controle Interno. Estas respostas
ainda nao foram entregues a Setic, que as esta aguardando para submete-Ias ao CTI para valida~ao.

Marcio Nisi informou C!inda que 0 TCU adiou 0 prazoda entrega do questionario de 13.05.16 para
20.05.16.

1.1- Comrela~o ao sistemade governan~acorporativa:

1.1.a - A organiza~ao define e comunica formalmente papeis e responsabilidades para a governan~a
corporativa.

Considerando 0 cenario atual em que 0 CPG atua formalmente nas a~oes de governan~a corporativa,
bern como a existencia de evidencias dessa atividade, 0 Desembargador Paulo ponderou que, em seu
entendimento, a resposta ao questionamento seria adota integra/mente.
Marcio considera que 0 Tribunal esta documentalmente amparado para comprovar a ado~ao integral, .
posto que efetivamente houve uma evolu~ao em rela~ao ao cenario avaliado em 2014.

o Comite aprovou a resposta adota integra/mente para 0 item.

1.1 b - A organiza~ao dispoe de urn comite de dire~ao estrategica formalmente institurdo, que auxilia
nas decisoes relativas as diretrizes, estrategias, pollticas e "no acompanhamento da gestao
institucional.

o comite validou a resposta apresentada pela TIC de que adota integra/mente.

1.1.c - A organiza~ao realiza avalia~oes sobre a defini~ao e compreensao dos papeis e
responsabilidades organizacionais.

o Chefe da Governan~a de TI Marcio Milan esclareceu que este item trata de informar se os servidores
tern conhecimento dos papeis, ou seja, se 0 Tribunal faz a avalia~ao quanto a institucionaliza~ao dos
papeis e responsabilidades relativos a governan~a corporativa.

o Desemb?lrgador Paulo considera que este assunto deveria ser encaminhado ao Compliance, para
que se crie uma a~ao nesse sentido.

o Comite- validou a resposta "noo adota" apresentada pela 'n, no entanto aguarda a
resposta por parte da Secretaria de Gestao da Informa~ao Projetos e Normas. ;.

I

I

. 1.1.~ - A organiza~a~ dispoe de urn codigo de etica formalmente i1stitufdo, bet oj(' . ~'Iga e
mOnltora 0 se~ cumpnmento. !~ .

o comite validou a resposta "n{jO adot'a" apresentada pela TIC.
\-
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1.1.e - A organizac;ao dispoe de uma poHtica corporativa de gestao de riscos formalmente institufda
como norma de cumprimento obrigatorio.

Marcio Nisi explicou que 0 Tribunal tern uma polftica de gestao de riscos de TIC, mas nao uma polftica
corporativa, e por esta razao a resposta cabfvel e adota parcia/mente. 0 Comite valida a resposta.

1.1.f - A organizaC;ao dispoe de uma polfti~a corporativa de gestao de cont"inuidade do negocio
formalmente institufda como norma de cumprimento obrigatorio.

A resposta proposta pel a TIC e de que nao existe, pois 0 TCU fala em gestao de continuidade do
negocio formalmente institufdo e 0 que temos hoje e apenas uma continuidade de servic;o de TIC, que
e avaliada pelo Comite da Seguranc;a da Informac;ao (CSIC), mas nao uma continuidade do negocio
propriamente dita.

o Desembargador Roberto questionou se, havendo continuidade de servic;o de TI, ha a possibilidade
de respondermos que se adota parcialmente. Marcio Nisi explicou que a continuidade do negocio
abrange a continuidade de servic;o de TIC, porem para a adoc;ao integral seria necessario solicitar ao
CPG que acionasse a ·equipe responsavel pelo Objetiv05 do PEl para dar infcio a a urn projeto de
continuidade do negocio.

Nos termos das ponderac;oes acima, 0 Comite altera a resposta para adota parda/mente.

1.2 - Com rela~ao ao sistema de governan~a de TI:

1.2.a - A organizac;ao define e comunica formalmente papeis e responsabilidade mais relevantes para a
governanc;a e a gestao de TI.

o comite validou a resposta apresentada pela TIC de que adota integra/mente.

1.2.b - A organizac;ao dispoe de urn comitede TI formalmente institufdo, composto por
representantes de areas relevantes da organiza~ao.

TIC apresentoua resposta adotaintegralmente, mas entende que seria recomendavel que Comite
fosse ajustado em sua composiC;ao, pois hoje nao ha representatividade do primeiro grau dentro do
CTI. Trata-se de urn assunto ja discutido anteriormente, com a sugestao de alguns nomes para novos
membros.

o comite considera a resposta adota integra/mente adequada para este item.

1.2.c - 0 Comite de TI realiza as atividades previstas em seu ate constitutivo.

o comite validou a resposta apresentada peta TIC de que adota integra/mente.

1.2.d - A organizac;ao prioriza as ac;oes de TI com apoio do comite de TI (ou colegi~do equivalente),
que atua como instancia consultiva d~ alta administrac;ao. \ / .... ,

6 comite validou a resposta apresentada pela TIC de que adota integra,imente.
-\

1.3 - Com rela~ao a entrega de resultado da TI:
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1.3.a - A organiza~ao define formal mente diretrizes para 0 planejamento- de TI.

o comite validou a resposta apresentada pela TIC de que adota integra/mente.

1.3.b - A organiza~ao define formalmente diretrizes para gestao do portif6lio de projetos eservi~os de
TI, inclusive para defini~ao de criterios de prioriza~ao e de aloca~ao or~amentaria.

A TIC faz gestao de portif6lio de projetos e servi~os de TI, porem, considerando que se trata de uma'
questao nova, na qual nao ha uma defini~ao formal da diretriz, sugere que deverfamos responder que
se adota parcial mente a pratica.

o comite entendeu que a resposta mais adequada nesse caso seria "iniciou plano para adotar", uma
vez que existe a prioriza~ao, no entanto nao houve uma defini~ao formal de diretrizes com os criterios
estabelecidos.

1.3. c - A organiza~ao define formal mente diretrizes para contrata~ao de bens e servi~os de TI.

Comite valida a resposta adota integra/mente.

1.3.d - A organiza~ao define forrnalmente diretrizes para avalia~ao do desempenho dos servi~os de TI.
e 1.3.e (a organiza~ao define formalmente diretrizes para comunica~ao com as partes interessadas.
(publico interne e externo) sobre os resultados da gestao e do uso de TI, contemplando 0 meio de
divulga~ao, 0 conteudo, a frequencia e 0 formato das comunica~oes. .

o Comite entende que as diretrizes referentes a comunica~ao das partes interessadas quanto aos
resultados de gestao e uso de TI ja estao institufdas e portanto valida a resposta "adota
integra/mente".

1.4- Comrela~o aos riscosde TI:

Tratam-se de questoes relativas ao CSIC,ja devidame.nte validados em reuniao datada de 10.05:16.

1.5- Comrela~o ao pessoaldeTI:

E.ncaminhado a gestao de pessoas, a TI ainda nao recebeu as respostas.

1~6-Com rehfl~o aomonitoramento dagovernan~ e dagestaodeTI:

1.6.a - A organiza~ao define formalmente diretrizes para avalia~ao da governan~a e da gestao de TI.

o Comite entende que, entre as suas atribui~oes ja consta a avalia~ao de governan~a e portanto a
diretriz esta institufda. De toda forma, sugeriu que seja iniciado um estudo para individualizar em ate '
pr6prio essas diretrizes de avalia~ao.

Comite valida a resposta "adota integra/mente".

1.6.b - A organiza~ao realiza avalia~ao peri6dica de governan~a e d~.ses\ao de TI

Comite valida a resposta "adota integramente", pois mencionai~~alia~a~ peri'
exatamente a atua~ao do <;TI,segundo 0 entendimento do comit~.v-
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1.6.c - A organiza~ao realiza avalia~ao peri6dica de sistemas de informa~ao.

Marcio explicou que a TI faz isto hoje apenas para um unico sistema que e 0 Pje, atraves do Comite do
Pje. Nao haveria possibilidade de se fazer avalia~oes periodicas para todos os sistemas, no entanto
existe a possibilidade de se adotar a pratica para os sistemas mais re!evantes, como SAP 1, SAP2 e
SISAS.Marcio ja chegou a tratar com a Presidencia a cria~ao de mais dois comites, mas a cria~ao nao
se concretizou ate 0 momento.

Diante do exposto, 0 comite validou a resp.osta "adota pa;cia/mente" apresentada pel a tl.

1.6.d - A organiza~ao realiza a avalia~ao periodica de seguran~a da informa~ao.

Existe um plano iniciado, mas ainda embrionario. Esta avalia~ao ja foi feita anteriormente, de 2013 a
2014, mas 0 atual enc.ontra-se apenas iniciado, na reuniao de ontem do CSICfoi validado 0 escopo das

. atividades. Entao melhor resposta seria que iniciou 0 plano, posto que foi feita uma unica vez, e ha
dois anos.

Comite valida a resposta "iniciou 0 plano para adotar".

1.7 - Com rela~o a auditoria interna:

As questoes se entontram aguardando resposta da Secreta ria de Controle Interno.

2.1- Com rela~o ao planejamento estrategico institucional:

.
2.1.g - 0 plano estrategico institucional vigente contem metas associadas aos indicadores de resultado
e 2.1.h - o plano estrategico institucional vigente .estabelece as a~o'es (atividades e projetos)
consideradas necessarias para 0 alcance das metas fixadas.

Foi feita uma (mica reuniao de avalia~ao, mas ha processo definidQ de fazer periodicamente, comite
valida a resposta "adota integra/mente" apresentada pela TL

Quanto aos demais itens do 2.1, encontram-se aguardando respostas da Secretaria da Gestao da
Informa~ao, Projetos e Normas ..

2.2 - Com rela~o ao planejamento de tecnologia de informa~ao

Quantos aos rtens 2.2.a (A organiza~ao executa periodicamente processo de planejamento de TI),
2.2.b (0 processo de planejamento de TI preve a participa~ao das areas mais relevantes da
organiza~ao), 2.2.c (0 processo de planejamento de TI preve a participa~ao do comite de TI) e 2.2.d (0
processo de planejamento de TI esta formalmente institurdo, como norma de cumprimento
obrigatorio) - Todos estes itens encontram-se aguardando respostas das secretaria da Gestao da
Informa~ao,Projetos e,Normas.

2.2.e (A organiza~ao possui plano de TI vigente, formalmente institu.rdo pelo seu dirigente maximo),
2.2.f (0 plano de TI vigente contempla objetivos, indicadores e metas para a TI, com os objetivos
explicitamente alinhados aos objetivos de negocio constantes do p'lano estrategico institucional) e
2.2.g (0 plano de TI vigente contem aloca~ao de recursos (or~amentarios, humanos e materiais) e
estrategia de execu~ao indireta (terceiriza~ao) . "-,\

E) plano de TI institurdo trata objetivos, indicadores e metas alinhados ~\estrat~ia instit cion n?
entanto 0 planejamento or~amentario e tratado em processo distinto e embora tainbem ali(lhad6 a

. . \\, ~J \:~.
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objetivos estrategicos, nao vincula diretamente os recursos or~amentarios as a~oes e projetos. Sendo
assim, exceto pelo tema or~amentario, a pratica e adotada integralmente nos moldes questionados
pelo TCU. 0 Plano de Contrata~oes, por se tratar de pe~a dinamica, foi destacado intencionalmente da
documenta~ao 00 planejamento estrategico.

Comite valida a resposta apresentada "adota integra/mente" em rela~ao aos dois primeiros itens e
"adota parcia/mente" em rela~ao ao ultimo, ja que, nesse caso, 0 alinhamento ocorre apenas entre os
objetivos estrategicos e as iniciativas or~amentOrias.

2.2.h - A execu~ao do plano de TI e acompanhada periodicamente quanto ao alcance das metas
estabelecidas, para corre~ao de desvios.

Serao publicadas ate a proxi'ma sexta-feira. Considerando a inviabilidad~ de tempo para publica~ao, 0

Comite aprova a resposta de que ii1iciouplano para adotar.

2.2.i - 0 plano de TI vigente vincula as a~oes (atividades e projetos) a indicadores e metas de negocio.

Comite valida a resposta "adota integra/mente" apres~ntada pela TI.

2.2.j - 0 plano de TI vigente fundamenta a proposta or~amen~aria de TI.

Comite valida a resposta "adota integra/mente" apresentada pel a TI.

3.1. Com rela~ao a informatiza~o dos processos organizacionais:

3.1.a - A organiza~ao identifica e mapeia os principais processos de negocio.

Dentro da TI ja foram definidos alguns processos, mas como a questao menciona processos de
negocio, e necessario validar se os processos ja foram mapead~s considerando a atua~ao das areas de
negocio. Leandra esclareceuque no Objetivo 5 ja existem projetos com mapeamento em andamento
como· 0 das varas e outros com proposta de altera~ao, como a area de legisla~ao.

Leandra comprometeu-se a verificar, se poderao adotar a resposta "adota parcia/mente" caso ja
existam processos mapeados.

3.1.b - Os principais processos de negocio da organiza~ao sao suportados p~r sistemas informatizados.

Como nao temos 0 mapeamento p~r completo, nao seria adequado que a resposta seja "adota
integra/mente", mas 0 processo de elabora~aodo or~amento·e um dos principais processos do
negocio, e portanto, sugere-se a resposta "adota parcia/mente".

3.1.c. - Ha catalogo publicado com informa~oes atualizadas de cada um dos sistemas informatizados.

Comite entende que a resposta desse item seria "Iniciou p/(mo para adotar".

3.1.d - A organiza~ao designa formalmente responsaveis da area de }}eg4cio para a gestao dos". ,
respeetivos sistemas informatizados. // '

Comite validou resposta"adota parcia/mente'~ apresentada
designado formalmente para apenas alguns sistemas.
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3.2. Com rela~ao a transparencia das informa~oes relacionadas a gestao e ao uso de TI:

3.2.a - as pianos de TI vigentes sao divulgados na internet, sendo fac;:ilmente acessados. Informe a
URL (completa) do Plano Diretor de Tecnologia da Informac;ao(PDTI), ou do Plano Estrategico de TI
(PETI), caso nao possua PDTI.

a Comite validou a informaC;ao "adota integralmente" apresentada pela TI.

3.2.b - As informac;oes sobre 0 alcance dos objetivos de TI plan.ejados sao divulgadas na internet,
sendo facilmente acessadas

Comite entendeu que a resposta mais adequada e "iniciou 0 plano para adotar", consfderando que
apenas as informac;oes referentes ao andamento dos projetos e publicada atualmente, sem associar 0
progresso dos projetos ao cumprimento das ac;oese objetivos.

3.2.c - As informac;oes sobre 0 acompanhamento das ac;oes e dos projetos de TI sao divulgadas na
internet, sendo facilmente acessadas.

as projetos sim, mas as a~oes de TI nao. ,a Desembargado Paulo questionou se e viavel, e Marcio
esclareceu que nao seria sefor no mesmo formato utilizado para os projetos,

Marcio Milan ponderou que as ac;oesse concretizam normalmente pela execuc;ao dos projetos e que
havendo acompanhamento deles, de alguma forma ha urn acompanhamento da execuc;ao das ac;oes.
Explicou que a mediC;ao do progresso da execuc;ao das ac;oese complexa se for realizada nos mesmos
moldes utilizados para acompanhamento dos projetos, uma vez que sao iniciativas compostas por
varias frentes de atuac;ao, entre elas os projetos, no entanto nao se restringem a eles.

Marcio Nisi explicou que a impressao de TIC e que a questao visa apurar se b planejamento estrategico
de' TIC esta sendo executado. No nosso caso nao haveria necessidade, repetirfamos as mesmas
informa~oes prestadas para os projetos.

Comite aprovou a resposta "adota parcialmente" porem, com la observac;ao de que deverao fazer urn
questionamento ao TCU se esta correto 0 entendimento de que se as ac;oes implicam em projetos que
as suportem, se ha a necessidade de divulgac;ao espedfica das mesmas ou se as informac;:oes dos
projetos cumpre este item. Leandra lembrou que 0 PDTICja faz este alinhamento.

3.2.d - as editais, seus respectivos anexos e os resultados das licitac;oes de TI (inteiro teor) sao
divulgados na internet, sendo facilmente acessados.

Estas questoes estao aguardando respostas da Secretaria de Compras e Licita~oes.

3.2.e - as, estudos tecnicos preliminares (inteiro teor)sao divulgados na internet, juntamente com os
editais de licitac;ao de TI, sendo facilmente acessados. •

a comite validou a resposta untio adota" apresentada pela TI.

3.2.f - as contratos de TI e os respectivos aditivos (inteiro teor) sao divulgados na int n
facilmente acessados.· . \

a comite validou a resposta untio adota" apresentada pela TI. \ r'
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3.2.g - A execuc;ao orc;amentikia de TI, ao longo do ,exercfcio, e divulgada na internet, sendo
facilmente'acessada.

Comite validou a resposta 'adota integra/mente" apresentada pel a TI.

3.2.h - As respostas aos questionarios dos levantamentos de governanc;a de TI realizados pelo TCU,
bem como os respectivos relatorios de feedback, sao divulgados na internet, sendo facilmente
acessados.

Nao adota, mas se 0 comite entender que pode ser feito a TI faria e constaria como adota.
- .

Milan questionou se divulgar algumas praticas que nao adotamos se nao ha algum risco de seguranc;a.
Marcio aventou a possibilidade de publicar e tarjar as respostas que coloquem em risco a seguranc;a. 0
Desembargador Roberto entende ser prudente deixar como esta. 0 comiteconsiCJera melhor aguardar
o relatorio do TCU. Se informarem que consideram melhor publicar por transparencia, neste caso
faremos. '

o Desembargador Paulo considerou ainda que poderemos publicar apenaso relatorio do questionario
e constar no proximo que adota parcial mente, tendo em vista que se trata de uma questao nova.

o comite' entende que deve ser avaliada a pertinencia e iniciar a discussao a respeito do assunto,
sendo assim sugere 'a resposta IIlniciou 0 plano para adotar".

3.2.i -As informac;oes sobre gestao e uso de TI divulgadas pela organizac;ao atendem aos princfpios
dos IIDados Abertos Governamentais".

Estas questoes estao aguardando respostas da Secreta ria de Gestao da Informac;ao Projetos e Normas.

Id Pendencias Responsavel Prazo

Nada mais havendoa tratar, a sessao foi encerrada pelo Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota e,
para constar, eu, T~elma Arrebola, lavrei a presente-~

,/ ) /
- . / I. ~~J .,./ .'

-;;J~ARGADOR ULO'~~;E R;;EIRO MOTA

DEStMBARGADOR ROBERTO BARROS DA SILVA




