
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TIC 

1º QUADRIMESTRE DE 2019 

 

DATA: 13 de junho de 2019 
LOCAL: Auditório da Escola Judicial (E-JUD) 
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. Marco citou o papel de destaque da SETIN dentro          

do Tribunal com o alcance das metas do PETIC no primeiro           

quadrimestre de 2019. 
Em seguida, o Sr. Marco Aurélio passou a palavra ao          

Assistente de Governança e Projetos de TIC, Flávio Ramos,         

para que ele conduzisse a reunião. 

Análise 

sobre as 

metas 

O Assistente de Governança e Projetos de TIC, Flávio         

Ramos, apresentou os objetivos, metas e iniciativas do        

Plano Estratégico de TIC. As seguintes considerações       

foram feitas: 

A partir desta reunião, será apresentado o rol das         

principais iniciativas/ações realizadas que    

propiciaram o atingimento de cada meta.  

Inicialmente foi apresentado o desempenho das metas       

estratégicas. No primeiro quadrimestre de 2019      

contabilizou-se 13 metas do PETIC alcançadas e 6        

não alcançadas, do total de 19 metas.  

As  metas alcançadas foram:  

 

◦ Meta 1.1 - Expandir o PJe para 100% Varas até          

2017; 

◦ Meta 1.2 - Alcançar 100% de importação dos        

processos em fase de execução para o Pje        

utilizando o CCLE até 2020; 

◦ 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 2.1 - Executar 100% do valor disponibilizado        

para o orçamento de TIC; 
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◦ Meta 3.1 - Cumprir ao menos 80% dos acordos de          

nível de serviço com o usuário interno; 

◦ Meta 3.2 - Alcançar 90% de satisfação dos        

usuários internos até 2020; 

◦ Meta 4.1 - Executar 95% dos projetos com        

aderência aos processos de Gestão de Portfólio e        

Projetos de TIC até 2020; 

◦ Meta 4.3 - Alcançar e manter o nível de         

maturidade "Aprimorado" no Índice de Governança      

de TIC do Judiciário (iGOVTIC-JUD) até 2020; 

◦ Meta 4.4 - Alcançar 90% de cumprimento de        

execução das ações planejadas no Plano de       

Contratações de TIC até 2020; 

◦ Meta 8.1 - Garantir 99,5% de disponibilidade dos        

sistemas essenciais para o público interno até       

2020; 

◦ Meta 8.2 - Garantir 99,5% de disponibilidade dos        

sistemas essenciais;  

para o público externo até 2020; 

◦ Meta 9.1: Realizar 1 parceria por ano até 2020; 

 

As metas não alcançadas foram:  

◦ Meta 1.5 - Implantar 100% dos Sistemas       

Administrativos Nacionais até 2017; 

◦ Meta 3.3 - Alcançar 90% de satisfação dos        

usuários externos até 2020; 

◦ Meta 4.2 - Implantar 100% dos processos ITILv3        

(boas práticas de serviços) aderentes ao Tribunal       

até 2020; 

◦ 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; 

◦ Meta 6.1 - Alcançar 80% de cumprimento de        

execução das ações planejadas no Plano de       

Capacitação de TIC até 2020; 

◦ Meta 7.1 - Adequar o quadro de pessoal de TIC às           

exigências da Res. CNJ nº 211/2015; 

 

Em relação à meta 1.5 – Implantar 100% dos Sistemas          

Administrativos Nacionais até 2017: 
◦ Flávio Ramos informou que dos 4 Sistemas       
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Administrativos Nacionais (SIGEO, PROAD, SCMP e      

SIGEP), ainda resta a implantação do SIGEP. O        

Diretor Marco Aurélio destacou as dificuldades      

que o Tribunal está tendo para implantação do        

sistema, mas ressaltou que a SETIN vem dando todo         

o apoio técnico necessário. O Diretor também       

indicou que o responsável pelo projeto, a       

Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP),      

estabeleceu o mês de setembro de 2019 como novo         

período limite para implantação do SIGEP no TRT8. 
Em relação à meta 2.1 – Executar 100% do valor          

disponibilizado para o orçamento de TIC 
◦ Flávio Ramos destacou que até o primeiro       

quadrimestre foi executado 27% do valor      

empenhado, o que denota regularidade nos      

pagamentos dos contratos da SETIN. Outro ponto       

destacado foi a importância dos gestores de       

contratos ficarem atentos aos relatórios mensais      

emitidos pela Assistência de Governança e      

Projetos, a fim de verificarem a regularidade do        

pagamento dos respectivos contratos.  
Em relação à meta 6.1 – Alcançar 80% de cumprimento          

de execução das ações planejadas no Plano de        

Capacitação de TIC até 2020 
◦ Flávio Ramos falou que até o momento, dos R$         

100.000,00 autorizados para o Plano de      

Capacitação de TIC, foram utilizados R$      

41.177,00. Flávio Ramos enfatizou a importância      

de os servidores que irão fazer cursos já entrem         

em contato com a ECAISS para planejarem a        

execução de tais cursos, para que assim, a SETIN         

não corra riscos de não utilização desse recurso        

do PAC. 
Em relação à meta 7.1 - Adequar o quadro de pessoal           

de TIC às exigências da Res. CNJ nº 211/2015:  
◦ O Diretor Marco Aurélio ressaltou que já foi        

iniciado o processo de contratação para      

terceirizar a central de serviços da SETIN. A        

Contratada atuaria em atendimentos de nível 1 e        

nível 2. E explicou que essa contratação poderia        

aumentar a força de trabalho da SETIN e ao mesmo          

tempo realocar o quadro de servidores da SETIN        

para atividades de maior complexidade. 

 

Ao final da reunião o Assistente de Governança e         

Projetos de TIC explanou sobre o bom desempenho da SETIN          

em relação ao cumprimento das metas, e ressaltou a         
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importância de todas as equipes pelos bons resultados. Em         

seguida, passou a palavra para o Diretor da SETIN. 
O Diretor da SETIN agradeceu a todos da SETIN pelo          

empenho e alcance das metas. Mostrou que há uma         

preocupação do Tribunal quanto a meta 1.5 relacionada a         

implantação do SIGEP, mas ressaltou que a SETIN vem dando          

todo o apoio técnico necessário a SEGEP, que é o          

responsável pelo projeto. Em seguida, passou a palavra        

para o Desembargador Dr. Walter Paro, que é o atual          

Coordenador do Comitê de Governança de TIC.  
O Desembargador Dr. Walter Paro iniciou dando parabéns        

para toda equipe da SETIN pelo resultados exibidos na         

RAE. Declarou também que vem reportando para a Presidente         

do Tribunal o conjunto de ações realizadas pela SETIN. 
O Dr. Walter Paro destacou a necessidade de desenvolver         

soluções para a auxiliar a fase de execução do processo          

trabalhista. O Desembargador também propôs uma      

aproximação maior entre a SETIN e as Varas do Trabalho do           

TRT8, possibilitando assim, que a SETIN possa identificar        

problemas e soluções da rotina de trabalho dos servidores         

lotados no 1º grau. 

Concedida a palavra ao servidor Reinaldo Gil Lima de         

Carvalho, ele destacou a importância da participação das        

unidades (judiciárias e administrativas) na identificação      

de soluções, como ocorreu com o NUPEI que obteve com o           

CNJ um painel usando a tecnologia QlikView para o auxílio          

às suas atividades, e ponderou a possibilidade de desse         

paradigma evoluir para que a SETIN possa fazer a pesquisa          

de soluções junto a unidade, alinhado a proposta do Dr.          

Walter Paro de aproximação das Varas do Trabalho. 
O Dr. Walter Paro ressaltou a importância da formação de          

servidores na área de inteligência artificial, já que        

soluções que envolvem essa área podem trazer muitos        

benefícios para o Tribunal. 
Quanto ao progresso do clima organizacional da SETIN, O         

Dr. Walter Paro comunicou que a Administração do Tribunal         

vem analisando tomar decisões principalmente quanto a       

melhora do espaço físico da SETIN. 

Encerramento 

da Reunião 

Sem mais assuntos, Dr. Paro encerrou a reunião        

agradecendo a presença de todos. 

 
 
 

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

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

27/06/2019 será considerada assinada para todos os efeitos. 
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