PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TIC
FECHAMENTO DO CICLO 2015-2020
DATA: 08 de março de 2021
LOCAL: Videoconferência
HORA: 09:30h às 11:00h
PRESENTES: Conforme lista de presença em anexo.
ASSUNTOS

ANDAMENTO

Abertura da
Reunião

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, realizou a abertura da
reunião saudando a todos. Marco aproveitou para explicar
que o momento crítico da pandemia COVID-19 no Pará,
especialmente em Belém, exige o reforço nos cuidados em
relação
aos servidores que estão fazendo trabalho
presencial. Irá conversar com as coordenadoras da COINS e
COSIS, Gilmara Santos e Mônica Guimarães, sobre a redução
das pessoas que estão indo às instalações da SETIN, pois
conforme orientação da presidente do Tribunal o número
deve ser reduzido. Passou a palavra para Flávio Ramos,
assistente
de
Governança
de
TIC,
que
iniciou
a
apresentação.

Análise
sobre as
metas

Flávio Ramos, começou explicando que a presente reunião
de análise da estratégia de TIC (RAE) fará uma análise da
execução do PETIC de 2015 a 2020, uma vez que se encerrou
o ciclo da Estratégia Nacional de TIC de acordo com a
Resolução
211/2015.
Explicou
que
recentemente
foi
publicada
a nova Entic-JUD, conforme Portaria CNJ
370/2021. Disse que apresentará o resultado geral do
alcance de metas para depois explicar cada uma delas.
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Em 2020, de 19 metas, 12 foram atingidas e 7 não
atingidas. Isso foi devido à regressão das metas de
disponibilidade, que por muito pouco não atingiram o
valor referencial. Interessante observar no gráfico que
as metas oscilaram entre alcançadas e não alcançadas,
porém desde 2018 o percentual de metas alcançadas ficou
na média em 70%.
Metas alcançadas:
◦

Meta 1.1 - Expandir o PJe para 100% Varas até
2017;

◦

Meta 1.3 - Alcançar 100% de utilização do
PJe-Calc para cálculos judiciais nas Varas do TRT
8ª Região até 2017;

◦

Meta 1.4 - Alcançar 100% de utilização do
PJe-Calc para cálculos judiciais nos Gabinetes do
TRT 8ª Região até 2020;

◦

Meta
1.5
Implantar
100%
dos
Administrativos Nacionais até 2017 sistemas
implantados
(SIGEO,
SCMP,
SIGEP);

◦

Meta 2.1 - Executar
para o orçamento de
R$ 9.991.7375,73 do
a execução total,
virada do exercício

◦

Meta 3.1 - Cumprir ao menos 80% dos acordos de
nível de serviço com o usuário interno -

Sistemas
todos os
PROAD e

100% do valor disponibilizado
TIC - Foi executado 98,22% de
orçamento. Podemos considerar
uma vez que contratações na
colocou R$ 120.863,38 em RAP;

2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

alcançado 85,9% de cumprimento. Foram
chamados internos e externos em 2020;

23.974

◦

Meta 3.2 - Alcançar 90% de satisfação dos
usuários internos até 2020 - Devido a pandemia
COVID-19 em 2020 não foram realizada as pesquisas
de clima institucional, pesquisa de satisfação de
usuários internos e externos de serviços de TIC =
sendo assim, manteve-se a nota da pesquisa de
2019, que alcançou 96% de satisfação;

◦

Meta 4.1 - Executar 95% dos projetos com
aderência aos processos de Gestão de Portfólio e
Projetos de TIC até 2020 - 100% dos projetos
registrados
no
sistema
de
gerenciamento de
projetos;
Leonardo Feliciano explicou a meta, destacando
que os projetos não previstos comprometem
muito a execução dos projetos planejados no
PDTIC, também salientou que a partir do
exercício de 2021 o índice de execução do
PDTIC será um indicador monitorado pelo CNJ
(em 2020 houve cumprimento/encerramento de 55%
dos projetos previstos no PDTIC), portanto
deverá ser dada maior atenção ao cumprimento
dos projetos do PDTIC. Marco Aurélio pediu que
seja definido em reunião estratégias para
evitar a inclusão de demandas não previstas no
portfólio de projetos, de modo a deixar
evidente a
“não conclusão” de projetos do
PDTIC porque demandas não previstas furaram a
fila dos projetos.

◦

Meta 4.3 - Alcançar e manter o nível de
maturidade "Aprimorado" no Índice de Governança
de TIC do Judiciário (iGOVTIC-JUD) até 2020 - no
último levantamento do iGovTIC-JUD alcançamos
0.91 pontos, o que coloca o TRT8 no nível de
maturidade Excelência. Flávio Ramos destacou que
teremos outros desafios devido a nova Entic-JUD,
tanto para manter, quanto para cumprir novos
controles, implantar novos processos e realizar
novas ações;

◦

Meta 5.1 - Implantar 70% dos controles de
segurança da informação da (ISO/IEC 27001) que
são aderentes à PSI aprovada pelo Tribunal até
2020 - foram implantados 43 controles de 51
aderentes. Um percentual de cumprimento de 84%,
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acima da meta de 70%;
◦

Meta 6.1 - Alcançar 80%
planejadas no Plano de
2020 - todo o orçamento
foi empregado. Seguem os

de cumprimento das ações
Capacitação de TIC até
do plano de capacitação
dados da execução:

Marco Aurélio, Diretor da SETIN, informou
que o recurso de 2021 será de R$ 140.000,00
e pediu para os gestores já irem preparando
a documentação para solicitação de cursos
para seus servidores de suas equipes, uma
vez
que
o
processo
de
contratação
é
demorado;
◦

Meta 9.1: Realizar 1 parceria por ano até 2020 em 2020 foram duas parcerias na áreas da COINS,
na
condução
de
contratações
nacionais
de
Roteadores BGP e Notebooks.

As metas não alcançadas foram:
◦

◦

Meta 1.2 - Alcançar 100% de importação dos
processos em fase de execução para o Pje
utilizando o CCLE até 2020 - o número de
processos migrados ficou abaixo da meta, pois a
estratégia de levantamento dos processos foi
finalizada
somente
na
segunda
quinzena
de
junho/2020, sendo que dos 16000, a maioria em
arquivo provisório.
Meta 3.3 - Alcançar 90% de satisfação dos
usuários externos até 2020 - Devido a pandemia de
COVID-19,
em 2020 não foram realizadas as
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pesquisas de clima institucional, pesquisa de
satisfação de usuários internos e externos de
serviços de TIC = sendo assim, manteve-se a nota
da pesquisa de 2019, que alcançou 72,2% de
satisfação, baixo de valor referencial de 85%.
Importante destacar que durante o ciclo do PETIC
essa meta nunca foi atingida.
◦

Meta 4.2 - Implantar 100% dos processos ITILv3
(boas práticas de serviços) aderentes ao Tribunal
até 2020 - pelo fato do processo de gerenciamento
de
problemas não ter sido implantado, não
conseguimos alcançar a meta. Porém, importante
registrar que dos 14 processos previstos para
implantação, 13 estão operacionais;

◦

Meta 4.4 - Alcançar 90% de cumprimento de
execução
das ações planejadas no Plano de
Contratações de TIC até 2020 - 85% do plano de
contratações foi alcançado. Devido a um ano
atípico, não conseguimos alcançar a meta de 90%;

◦

Meta 7.1 - Adequar o quadro de pessoal de TIC às
exigências da Res. CNJ nº 211/2015 - essa meta é
cada vez mais difícil de alcançar no contexto
político e econômico do Brasil e no Poder
Judiciário. Flávio Ramos registrou que a nova
Entic-JUD não trouxe mudanças na forma de cálculo
dos números referenciais, mas vamos aguardar como
essa meta será cobrada dos órgãos. Por enquanto,
seguimos com o déficit no quadro de servidores de
7 cargos a serem criados e de 53 servidores a
menos na força de trabalho. Atualmente, os cargos
são 68 de TIC e a força de trabalho é de 63
servidores lotados na SETIN;

◦

Meta 8.1 - Garantir 99,5% de disponibilidade dos
sistemas essenciais para o público interno até
2020 - apesar de melhorias na infraestrutura,
houve um decréscimo no valor da disponibilidade,
que ficou em 99,28%, enquanto o esperado seria
99,50%;

◦

Meta 8.2 - Garantir 99,5% de disponibilidade dos
sistemas essenciais para o público externo até
2020 - - apesar de melhorias na infraestrutura,
houve um decréscimo no valor da disponibilidade,
que ficou em 99,21%, enquanto o esperado seria
99,50%.
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Nova
EnticJUD

Ao final da reunião o
Assistente de Governança e
Projetos de TIC informou que teria uma apresentação
sucinta da nova ENTIC-JUD, mas devido ao tempo curto,
esta
apresentação
será
realizada
em
uma
outra
oportunidade. Esta ata e apresentação da RAE serão
disponibilizados no portal de governança de TIC.

Encerramento
da Reunião

Sem mais assuntos, o Diretor da SETIN encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos.

Sem mais, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata que ficará
disponível no portal de governança de TIC. A lista dos presentes, segue
no anexo.
Código da Reunião: FSQXDGZTQI
Data

Identificador de participante

NOME DO PARTICIPANTE

8 de mar. de 2021 10:10:38 adevaldo.silva@trt8.jus.br

ADEVALDO QUEIROZ DA SILVA

8 de mar. de 2021 10:04:44 alex.santos@trt8.jus.br

ALEX BARROS DOS SANTOS

8 de mar. de 2021 10:04:47 alexandre.alves@trt8.jus.br

ALEXANDRE SANTOS E ALVES

8 de mar. de 2021 10:17:32 alexsandro.santos@trt8.jus.br

ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS

8 de mar. de 2021 10:04:45 antonio.ferreira@trt8.jus.br

ANTONIO CARLOS BESSA FERREIRA

8 de mar. de 2021 10:04:44 avelino.pena@trt8.jus.br

AVELINO NASCIMENTO PENA

8 de mar. de 2021 10:04:41 cesar.tabata@trt8.jus.br

CESAR MAKOTO TABATA

8 de mar. de 2021 10:04:59 daniel.carvalho@trt8.jus.br

DANIEL DIAS DE CARVALHO

8 de mar. de 2021 10:04:55 diego.valdez@trt8.jus.br

DIEGO ANTONIO NASCIMENTO MONTERO
VALDEZ

8 de mar. de 2021 09:25:13 diego.moraes@trt8.jus.br

DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES

8 de mar. de 2021 10:05:20 estillac.filho@trt8.jus.br

ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO

8 de mar. de 2021 10:04:44 felipe.maia@trt8.jus.br

FELIPE ELIAS VIVEIROS MAIA

8 de mar. de 2021 10:04:43 fernando.barros@trt8.jus.br

FERNANDO JOSÉ BARROS FERREIRA

8 de mar. de 2021 10:04:42 fernando.secco@trt8.jus.br

FERNANDO MARQUES SECCO
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8 de mar. de 2021 10:05:41 flavio.ramos@trt8.jus.br

FLAVIO MARCILIO PAIVA RAMOS

8 de mar. de 2021 10:04:41 francisco.silva@trt8.jus.br

FRANCISCO ERIK DA SILVA

8 de mar. de 2021 10:04:45 francisco.sebastiao@trt8.jus.br FRANCISCO SEBASTIAO
8 de mar. de 2021 10:16:20 geraldo.barros@trt8.jus.br

GERALDO SOARES BARROS

8 de mar. de 2021 10:04:39 gilmara.santos@trt8.jus.br

GILMARA SANTOS DA SILVA

8 de mar. de 2021 10:05:12 guido.amorim@trt8.jus.br

GUIDO GABRIEL MENDES DE AMORIM

8 de mar. de 2021 10:04:56 herbet.pereira@trt8.jus.br

HERBET PEREIRA DA SILVA

8 de mar. de 2021 10:05:06 jose.teixeira@trt8.jus.br

JOSÉ MARIA TEIXEIRA RODRIGUES

8 de mar. de 2021 10:05:24 leonardo.feliciano@trt8.jus.br

LEONARDO FERRAZ FELICIANO

8 de mar. de 2021 10:10:39 lindalvo.neto@trt8.jus.br

LINDALVO GONZAGA DE ALCANTARA NETO

8 de mar. de 2021 10:04:39 marcel.mota@trt8.jus.br

MÁRCEL ABREU DA MOTA

8 de mar. de 2021 10:19:44 marcelo.andrade@trt8.jus.br

MARCELO DE FREITAS ANDRADE

8 de mar. de 2021 10:04:43 marcelo.oliveira@trt8.jus.br

MARCELO FERRAZ DE OLIVEIRA

8 de mar. de 2021 10:04:47 marco.rego@trt8.jus.br

MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO

8 de mar. de 2021 10:04:42 monica.guimaraes@trt8.jus.br

MÔNICA GUIMARÃES

8 de mar. de 2021 10:04:43 paulo.carvalho@trt8.jus.br

PAULO VINICIUS NASCIMENTO SANTOS DE
CARVALHO

8 de mar. de 2021 10:04:43 paulo.lobato@trt8.jus.br

PAULO VITOR NASCIMENTO LOBATO

8 de mar. de 2021 10:04:51 rafael.cruz@trt8.jus.br

RAFAEL MONTEIRO DA CRUZ

8 de mar. de 2021 10:04:51 ramon.ramos@trt8.jus.br

RAMON BATISTA RAMOS

8 de mar. de 2021 10:04:51 reinaldo.carvalho@trt8.jus.br

REINALDO GIL LIMA DE CARVALHO

8 de mar. de 2021 10:04:41 renan.ferreira@trt8.jus.br

RENAN MOURA FERREIRA

8 de mar. de 2021 10:04:52 renato.sousa@trt8.jus.br

RENATO CAMARGOS

8 de mar. de 2021 10:04:37 rogerio.sirayama@trt8.jus.br

ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
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8 de mar. de 2021 10:06:15 simonne.callegario@trt8.jus.br

SIMONNE CALLEGARIO

8 de mar. de 2021 10:05:25 victor.goncalves@trt8.jus.br

VICTOR GUSTAVO DE MELLO GONÇALVES

8 de mar. de 2021 10:04:53 zila.carmo@trt8.jus.br

ZILA CARMO
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