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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ATA DA 1ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA - TIC 

2018 

 

 

DATA: 05 de fevereiro de 2018 
LOCAL: Sala da Treinamento da EJUD 
HORA: 10:00h às 11:30h 
PRESENTES: Conforme lista de presença em anexo. 

ASSUNTOS ANDAMENTO 

Abertura da 

reunião 

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, realizou a abertura da 

reunião, reforçando a importância do alinhamento entre a   

SETIN e o negócio para o atingimento das metas previstas no 

PETIC, pois muitas das metas previstas não dependem apenas 

do trabalho da SETIN, e sim de um esforço conjunto entre 

várias áreas do Tribunal. 

Ainda no início, antes de passar a palavra para o servidor 

Flávio Ramos, o Diretor da SETIN mostrou aos presentes a 

primeira logomarca da SETIN, já utilizado na apresentação e 

destacou o excelente trabalho do servidor Raphael Eustáquio 

na criação da identidade visual da SETIN. 

Em seguida, o Sr. Marco Aurélio passou a palavra ao 

Assistente de Governança e projetos de TIC, Flávio Ramos, 

para que o mesmo conduzisse a reunião. 

Análise sobre 

as metas 

Objetivos, metas e iniciativas do Plano Estratégico de TIC 

foram apresentadas. As seguintes considerações foram 

feitas: 

• Em relação às Metas 1.3 - Alcançar 100% de utilização 

do Pje-Calc para cálculos judiciais nas Varas do TRT 

da 8ª Região até 2017 e 1.4 - Alcançar 100% de 

utilização do Pje-Calc para cálculos judiciais nas 

Varas do TRT da 8ª Região até 2020: 

◦ O Sr. Marco Aurélio e a Coordenadora de Sistemas de 

Informação, Mônica Guimarães, disseram que esta 

meta deverá ser revista. Para tanto já foi feita 

uma minuta a ser submetida à Corregedoria sobre a 

modificação desta meta, para que esta reflita a 

necessidade atual, que é aumentar a utilização do 

Pje-Calc em varas e gabinetes do TRT da 8ª Região. 

• Em relação à Meta 1.5 – Implantar 100% dos Sistemas 

Administrativos Nacionais até 2017: 

◦ O servidor Flávio mostrou que esta meta não foi 

atingida, pois ainda resta a implantação do sistema 

SIGEP. Tal sistema está em fase de implantação. O 

diretor da SETIN e a Coordenadora de Sistemas de 

Informação salientaram que é importante que esta 

meta seja redefinida de acordo com o novo cronograma 

nacional de implantação, ainda não divulgado pelo 

CSJT. 
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• Em relação à Meta 2.1 – Executar 100% do valor 

disponibilizado para o orçamento de TIC-2017: 

◦ O Assistente de Governança e projetos de TIC mostrou 

os dados da execução orçamentária de TIC em 2017, 

dando ênfase ao volume de recursos de TIC que foram 

empenhados: R$ 15.513.889,20 e o Total Pago: 

14.723.317,49. A diferença entre os valores 

representa os recursos de RAP (Restos a pagar). 

◦ O Sr. Marco Aurélio frisou a importância da SETIN 

tomar conhecimento, logo no início do ano, do 

orçamento estimado do TRT8 para a contratação de 

TIC, pois isso diminuiria os riscos de não 

efetivação das contratações por conta do fechamento 

do exercício financeiro. 

◦ Em seguida, o Coordenador da COFIN, Rodrigo 

Bezerra, informou que o CSJT já disponibilizou ao 

TRT8 um orçamento para o pagamento dos contratos de 

TIC, os quais, nos anos anteriores, eram destinados 

ao Tribunal do Trabalho da 8ª Região somente no 

decorrer do exercício financeiro. Rodrigo também 

salientou que a SETIN poderá usar eventuais sobras 

deste orçamento para custear outros contratos de 

TIC que estejam sendo executados no orçamento 

global do Tribunal. 

• Em relação à Meta 3.1 – Cumprir ao menos 80% dos 

acordos de nível de serviço com o usuário interno: 

◦ Foi proposto entre os presentes que esta meta deve 

ser alterada para níveis mais “arrojados” tendo em 

vista que a meta para 2018 já foi alcançada em 2017. 

A implantação em 2017 do Software de Gerenciamento 

de Serviços AXIOS Assyst servirá para aperfeiçoar 

a medição desta meta no ano de 2018. A proposta de 

revisão da meta será levada à reunião do Comitê de 

Gestão de TIC. 

• Em relação à Meta 3.2 - Alcançar 90% de satisfação dos 

usuários internos até 2020. 

◦ O  servidor Flávio Ramos apresentou os resultados 

da meta em 2017 e disse que a SETIN buscará junto 

com a Coordenadoria de Gestão Estratégica (COGES) 

verificar sobre a viabilidade de realizar a 

pesquisa de satisfação dos usuários internos, 

dentro da pesquisa institucional realizada todos os 

anos pela COGES. 

• Em relação à Meta 3.3 – Alcançar 80% de satisfação dos 

usuários externos até 2020 

◦ O Sr. Flávio Ramos apresentou os resultados 

demonstrando que em 2017 a meta de 65% de satisfação 

não  foi alcançada, o resultado   da satisfação dos 
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usuários externos ficou em 62%. 

◦ O relatório dos resultados da pesquisa está sendo 

finalizado e será divulgado em breve. 

• Em relação à Meta 4.3 – Alcançar e manter o nível de 

maturidade “Aprimorado” no índice de governança de TIC 

do Judiciário (iGOVTIC-JUD) até 2020 

◦ O Sr. Flávio Ramos ressaltou o grande crescimento 

dado pelo TRT8 no nível de maturidade medido através 

do iGOVTIC-JUD, principal instrumento de Governança 

de TIC no poder judiciário. O TRT8 alcançou o nível 

de maturidade Aprimorado, tornando-se um dos 

destaques na Justiça do Trabalho. 

◦ O Diretor da SETIN afirmou que a meta para 2018 é 

a manutenção do TRT8 no nível de maturidade 

aprimorado, e que nos próximos anos a meta será 

alcançar o nível Excelência, o qual ainda não foi 

atingido por nenhum órgão do Poder Judiciário. 

• Em relação à Meta 8.1 – Garantir 99,5% de 

disponibilidade dos sistemas essenciais para o público 

interno até 2020 

◦ O Assistente de Governança de TIC, Flávio Ramos, 

apresentou os dados coletados mostrando que a SETIN 

já está obtendo resultados que ultrapassam a meta 

estipulada. 

◦ A Sra. Gilmara Santos, Coordenadora de 

Infraestrutura e Suporte, destacou o grande aparato 

de TIC que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 

Região possui, citando como exemplo a tecnologia de 

hiperconvergência adquirida pelo TRT8 em 2017. 

• Em relação à Meta 9.1 – Realizar 1 parceria por ano 

até 2020 

◦ O Diretor da SETIN destacou a parceria que o TRT8 

firmou com o Tribunal de Justiça do Pará, PRODEPA 

e Governo do Estado do Pará, visando promover 

avanços em relação à infraestrutura de TIC, 

principalmente no compartilhamento de locais de 

redundância de parte da infraestrutura, de forma a 

promover uma maior segurança, disponibilidade e 

economia de recursos de investimento. 

 

 

 

PENDÊNCIAS RESPONSÁVEL 

Sobre o quadro de servidores da SETIN: 

verificar na contagem a vacância dos 

servidores Mauro e Galvão. 

Flávio Ramos 
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PENDÊNCIAS RESPONSÁVEL 

Revisar os valores da meta 1.3 – Alcançar 

100% de utilização do PJE-Calc para 

cálculos judiciais nas Varas do TRT8. 

Mônica Guimarães 

Revisar os valores da meta 1.4 – Alcançar 

100% de utilização do PJE-Calc para 

cálculos judiciais nos Gabinetes do TRT8. 

Mônica Guimarães 

Revisar a meta 3.1 – Cumprir ao menos 80% 

dos acordos de nível de serviço com o 

usuário interno – de forma que tenha 

valores a serem alcançados mais arrojados. 

Gilmara Santos e Mônica 

Guimarães 

Divulgação do relatório de análise dos 

resultados da pesquisa de satisfação dos 

usuários externos de 2017. 

Leonardo Feliciano 

 

 
Sem mais, a reunião foi encerrada e lavrada essa ata que será 

enviada por e-mail aos presentes e caso não tenham nada a alterar até 

16/02/2018 será considerada assinada para todos os efeitos. 


