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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

ATA DA REUNIÃO 

 

 

DATA: 13 de janeiro de 2017 
LOCAL: Sala de Reunião da SETIN 
HORA: 9:00h às 10:00h 
 

PRESENTES: 

 Marco Aurélio Rêgo 

 Diretor da SETIN 

 
 Mônica Guimarães 
 Coordenadora de Sistemas da Informação  
  

 Thiago Gilla 

 Assistente de Segurança da Informação 

 

 Flávio Ramos 

 Assistente de Governança de TIC 

 

 Leonardo Ferraz 

 Governança de TIC 
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ASSUNTOS ANDAMENTO 

1- Definição dos 

Sistemas 

Essenciais 

O servidor Flávio Ramos abriu a reunião indicando a 

importância da definição dos serviços e sistemas essenciais 

do TRT8, constando tanto no PDTI do TRT8 quanto na 

resolução nº 211 do CNJ (ENTIC-JUD). 

Consta no PDTI as ações: “Fazer o levantamento dos sistemas 

que são considerados essenciais para o público interno e 

monitorá-los” e “Aprovar e publicar a declaração de 

identificação dos sistemas essenciais do Tribunal.” 

Consta na resolução nº 182 do CNJ, Art. 10. § 2: “Deverá 

ser estabelecido Plano de Continuidade de Serviços 

essenciais de TIC, especialmente no que se refere aos 

serviços judiciais. “ 

Foi definido como critério para identificar um sistema 

essencial/estratégico a seguinte diretiva: “Sistema que 

funciona como instrumento para alcançar a missão 

institucional do TRT8”. 

A partir da lista de todos os sistemas do TRT8, foram 

selecionados pelos participantes desta reunião quais são 

os sistemas essenciais (planilha anexa Sistemas do Tribunal 

Essenciais). Definido um sistema essencial aquele 

identificado como estratégico/essencial e com alto impacto 

no negócio. 

Posteriormente, a lista de sistemas essenciais será 

submetida ao Comitê de Governança de TIC para que seja 

publicada uma portaria com essa lista, e então, elaborado 

pela SETIN o Plano de Continuidade para tais sistemas. 

O diretor Marco Aurélio indicou a intenção de utilizar o 

Risk Manager tanto para gerenciamento dos ativos 

relacionados aos serviços e sistemas essenciais quanto para 

o Plano de Continuidade. 

A coordenadora Mônica Guimarães indicou que para o público 

externo à SETIN é importante que seja publicado os sistemas 

macros ao invés de publicar os módulos (subsistemas) que 

compõem os sistemas. 

Por fim, fica como pendência para equipe de Governança a 

criação da minuta da portaria que institui os sistemas 

essenciais no âmbito do TRT8. 

 

   

 
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 

15/03/2017 será considerada assinada para todos os efeitos. 
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Anexo 

 

• Planilha de sistemas do tribunal essenciais: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZIOvw7NnisBND-

moLKySAuXctVyvfYyem6X0W0NjG50 

 


