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

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC

DATA: 30 de março de 2017
LOCAL: Sala de Reunião da SETIN
HORA: 14:40h às 16:00h

PRESENTES:
Marco Aurélio Rêgo
Diretor da SETIN

Mônica Guimarães
Coordenadora de Sistemas da Informação

Geraldo Durães
Coordenador de Infraestrutura e Suporte (substituto)

Flávio Ramos
Assistente de Governança de TIC

Leonardo Ferraz
Governança de TIC

                   
                Diego Guilherme Moraes
                Governança de TIC

ASSUNTOS ANDAMENTO

1. Treinamento MGP-
TI

- A equipe de governança solicitou ao diretor da
SETIN, Marco Aurélio, que fizesse o requerimento do
curso  de  treinamento  da  Metodologia  de
Gerenciamento  de  Projetos  de  TI junto  à  ECAISS.
Prontamente, na própria reunião, o diretor enviou
e-mail para para ECAISS marcando o curso para as
datas 24/04, 25/04, 27/04 e 28/04 das 8h às 12h.  
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2. Projeto de 
Gravação de 
Audiências

-  O  diretor  Marco  Aurélio  comunicou  que  a
integração do projeto de gravação de audiências com
o PJE não será implementada no primeiro momento do
projeto. 

- Foi informado que a presidente do TRT8, Dra. Suzy
Koury  não  conseguiu  conversar  pessoalmente  com  a
Ministra  Carmem  Lúcia  (CNJ)  na  oportunidade  que
esteve  em  Brasília,  mas  já  encaminhou  um  ofício
para o CNJ com o pedido de cessão do código de PJE
Mídias através de um acordo de cooperação técnica.
Vale salientar que trazer a aplicação PJe Mídias
para  o  TRT8  é  uma  premissa  para  viabilidade  do
projeto de gravação de audiências.

- o diretor Marco Aurélio solicitou que conste nos
estudos  técnicos  preliminares  uma  projeção  de
armazenamento  das  mídias  em  storage,  pois  há
preocupação que o volume de dados consumido possa
comprometer  os  demais  dados  armazenados.  Durães
indicou a necessidade de implementar a redundância
entre  os  storages  da  sala-cofre  e  datacenter.
Diante disso, o diretor Marco Aurélio informou que
em  contato  com  o  representante  da  IBM,  o  mesmo
indicou  que o contrato do TRT8 tem as features
para implementar redundância. Além disso, o diretor
informou  que  já  encaminhou  um  e-mail  para  o
Reginaldo (IBM) pedindo uma manifestação em relação
às dificuldades de implementação de replicação. Por
fim, Durães informou que irá iniciar os ETP para
justificar a compra de mais gavetas de storage para
ampliar a capacidade do atual. 

3. Conformidade 
Resolução CNJ nº 
211/2015

- Flávio informou que foi solicitado ao TRT16  a
planilha de conformidades com a resolução do CNJ nº
211/2015  e  que  a  mesma  já  foi  enviada.  Ficou
decidido  que  a  equipe  de  governança  fará  o
preenchimento  da  planilha  e  dará  um  retorno  na
próxima reunião sobre a porcentagens de itens em
conformidade.  Leonardo  informou  que  também  será
utilizado o Risk Manager no módulo de compliance
para  fazer  o  controle  de  conformidades.  Para
utilização do Risk Manager foi reforçado o pedido
do Microsoft Excel, que precisa ser instalado nos
computadores dos servidores da equipe de governança
para  que  sejam  exportadas  as  planilhas  de
compliance para o Risk Manager.
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4. Projeto de 
Implantação do ITIL
e ISO 27001

- Flávio informou que as portarias que formalizam
os processos ITIL aderentes do TRT8, os controles
da ISO 27001 aderentes ao TRT8 e o escritório de
projetos  de  TI  já  foram  publicadas.  Flávio
solicitou ao diretor Marco Aurélio a marcação de
uma reunião para inciar o projeto de implantação
dos processos ITIL e dos controles da ISO 27001.
Nesta reunião já deverão participar os gerentes de
cada um dos projetos. O diretor pediu para marcar
as reuniões ainda em abril. 

5. Sistemas 
Essenciais

- A lista e minuta dos sistemas essenciais serão
apresentados  na  próxima  reunião  do  comitê  de
governança  de  TIC.  Durães  sugeriu  que  o  diretor
solicite ao comitê de governança de TI a definição
aceitável (SLA) dos tempos de indisponibilidade dos
sistemas essenciais. Assim, a partir desses limites
de  indisponibilidade  evidentes  ficará  mais  fácil
criar metas a serem perseguidas pelas equipes da
SETIN.

6. Processo de 
Contratação 
(Resolução CNJ nº 
182/2013) 

- Flávio e Diego Guilherme informaram que está em
curso  a  conclusão  dos  artefatos:  o  manual  de
contratações de TI e a minuta da formalização da
resolução  do  CNJ  nº  182  no  âmbito  do  TRT8.  O
diretor falou que a resposta da auditoria do CSJT
fez muitas considerações sobre contratações de TI e
pediu para este trabalho seja logo concluído. 

7. Planilha de 
Gestão de Contratos

-  Flávio  e  Diego  Guilherme  informaram  que  o
controle dos contratos já está sendo desenvolvido
por meio de uma planilha, e que houve uma conversa
entre  Zilá,  José  Neto,  Flávio  e  Guilherme  para
definir  o  formato  e  os  dados  que  devem  ser
controlados na planilha. Logo que a planilha for
concluída será apresentada aos gestores e fiscais
dos contratos. Ficou decidido que a planilha será
gerenciada pelo servidor José Neto.

8. Contratação - 
QlikView

- Flávio informou que o processo já foi autuado. O
diretor  Marco  Aurélio  indicou  que  posteriormente
será  necessário  verificar  a  questão  da  licença
vinculada por usuário nominal. 
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9. Revisão do PETIC
e PDTI

-  O  diretor  Marco  Aurélio  fez  um  questionamento
sobre  as  alterações/revisões  no  PETIC.  Leonardo
informou  que  será  realizada  uma  reunião  com  as
áreas da COINS, COSIS e equipe de segurança para
definir as alterações. Em seguida, será feita um
minuta  com  as  alterações  no  PETIC.  Além  disso,
também deverão ser reavaliadas as ações do PDTI. 

10. Outros

- O diretor Marco Aurélio marcou uma reunião para
31/03  para  que  seja  desenvolvida  a  resposta  do
diagnóstico  institucional,  que  foi  elaborado  por
Leonardo e precisa que diretor da SETIN dê alguns
direcionamentos. O diretor disse que nessa reunião
também  serão  discutidas  as  ações  relativas  aos
achados  da  auditoria  do  CSJT  e  as  propostas  de
manifestações do ofício do CSJT sobre a auditoria.
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Pendências

- Confirmação pela ECAISS do treinamento da MGP-TI;

-  Acordo  de  cooperação  técnica  com  o  CNJ  para
trazer a aplicação do PJe Mídias para o TRT8;

-  Estudo  Técnico  Preliminar  para  o  projeto  de
Gravação de Audiências;

-  Implementação  de  redundâncias  nos  storages.
Verificar métodos junto a IBM;

-  Preencher  planilha  de  conformidades  com  a
resolução CNJ nº 211/2015 e apresentar planilha na
próxima reunião;

- Utilizar o módulo de compliance do Risk Manager
para o controle de conformidades;

- Instalação do Microsoft Excel nos computadores da
equipe  de  governança  para  exportar  planilhas  de
compliance para o Risk Manager;

-  Marcar  reunião  para  abordar  os  projetos  de
implantação  do  ITIL  e  da  ISO  27001  no  TRT8.  Na
reunião,  os  gerentes  dos  projetos  deverão
participar;

-  Aprovar  (pelo  comitê  de  governança  de  TI),
formalizar  e  publicar  a  lista  de  sistemas
essenciais;

-   Definir  (pelo  comitê  de  governança  de  TI)  o
tempo  de  indisponibilidade  (SLA)  dos  sistemas
essenciais;

- Conclusão do manual de contratações de TI;

- Conclusão da minuta que regulamenta a resolução
CNJ nº 182 no âmbito do TRT8;

- Conclusão e apresentação da planilha de controle
dos contratos da SETIN;

-  Verificar  a  questão  da  licença  vinculada  por
usuário nominal no QlikView;

- Revisar o PETIC e o PDTI;

- Responder o diagnóstico institucional;

- Manifestar-se quanto aos achados da auditoria do
CSJT. 
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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
06/04/2017 será considerada assinada para todos os efeitos.


