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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: 31 de janeiro de 2017
LOCAL: Sala de Reunião da SETIN
HORA: 11:30h às 12:45h

PRESENTES:
Marco Aurélio Rêgo
Diretor da SETIN

Gilmara Santos
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

Mônica Guimarães
Coordenadora de Sistemas da Informação

Flávio Ramos
Assistente de Governança de TIC

Leonardo Ferraz
Governança de TIC

Raphael Vilela
Governança de TIC

ASSUNTOS ANDAMENTO

1- Repasse da 
Reunião do 
Comitê de 
Governança de 
TIC – Plano 
Anual de 
Capacitação

Foi relatado pelo Diretor da SETIN que na I reunião do
Comitê  de  Governança  de  TIC  foi  apresentado  o  valor
orçamentário destinado ao Plano  Anual de Capacitação da
SETIN para 2017. A SETIN havia submetido o PAC de 2017
com prevento um investimento de  R$ 249.288,80. Porém a
administração do Tribunal destinou algo em torno de R$
50.000,00, mais ou menos, 1/5 da demanda necessária,  e
e que, após discussão sobre o tema, o coordenador da
comitê  ficou  de  discutir  novamente  o  assunto  com  a
administração do tribunal a fim de flexibilizar para
mais o valor definido, mas solicitou que seja priorizada
a  contratação  de  cursos/eventos  técnicos.
Adicionalmente, com o intuito de reduzir os custos de
capacitação,  foi  discutido  a  importância  de  realizar
cursos  com  instrutoria  ministrada  por  servidores  do
quadro da SETIN do TRT8, o que foi de pronto acatado por
todos.
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2-Repasse da 
Reunião do 
Comitê de 
Governança de 
TIC – Plano de 
Investimentos

Em seguida foi informado sobre a apresentação ao Comitê
de Governança de TIC do plano de investimentos da SETIN
para  2017,  após  deliberação,  foram  retirados  alguns
itens e priorizados outros itens. Ficou definido que
para 2017 os itens mais prioritários serão:

• Aquisição  de  886  computadores  com  2  monitores
para renovação dos equipamentos que perderão a
garantia (Demanda reprimida decorrente da entrada
de novos servidores e não atualização de 1/3 do
parque nos anos de 2015 e 2016).

• Aquisição de 2 Switches Core + Controladoras Wi-
fi de Jan/Set de 2017.

Os itens sobrestados foram:

• Aquisição de 135 impressoras multifuncionais;

• Subscrições do RedHat;

• Ferramenta de Conteúdo para o novo Portal Web;

• Consultoria Oracle;

• Aquisição de 2 Tape Library's;

• Interligação do prédio Sede com o prédio da Gaspar
Viana.

No tocante ao item a incluir, na presente reunião, o Sr.
Marco Aurélio informou que discutiu o assunto na sala de
gestão do dia 30/01/2017 e que a Presidente e o Diretor-
Geral informaram que a princípio, não teremos nenhum
setor  do  tribunal  funcionando  no  edifício  da  Gaspar
Viana,  e  que  por  isso  não  deve  ser  feita  qualquer
contratação de link para interligar aquele prédio à sede
do Tribunal.

Desta maneira, será publicada a versão final do plano
anual  de  investimentos  da  SETIN  para  2017  com  essas
modificações. 

O Diretor da SETIN comunicou que a Presidência solicitou
que  sejam  evitadas  adesões  à  ARPs,  devendo  a  SETIN
elaborar licitações por iniciativa própria. No momento
também  pediu  aos  Coordenadores  da  SETIN  que  sejam
antecipados os trabalhos de elaboração de DOD's e ETP's
das contratações que estão previstas.
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3-Repasse da 
Reunião do 
Comitê de 
Governança de 
TIC – Projetos 
que estão em 
andamento na 
SETIN

O Diretor da SETIN indicou que deve ser registrado em um
documento único todos os projetos que estão em andamento
nesta  Secretaria  e  mantê-lo  sempre  atualizado.  Além
disso,  será  necessário  fazer  uma  classificação  que
diferencie os itens que são projetos dos itens que são
operação.

Em  relação  ao  sistema  QlikView,  o  Diretor  da  SETIN
repassou  que  algumas  unidades  estão  solicitando  a
aquisição de novas licenças para consulta. Foi sugerido
que  haja  a  aquisição  destas  licenças  somente  após  o
domínio  e  ampla  utilização  das  funcionalidades  do
sistema, e mesmo assim, que as licenças a adquirir sejam
concorrentes, limitadas a um percentual de talvez 30% da
quantidade de unidades requisitantes.

Sobre  o  sistema  de  sobrestamento,  a  Coordenadora  da
COSIS  informou  que  no  legado  já  poderia  iniciar  as
alterações, no caso do sistema APT, porém sugeriu que
aguardemos a manifestação do TRT18 sobre a solução que
foi apresentada em uma reunião do Coleprecor que atende
tando o legado quanto o PJe.

Sobre o sistema SimVida, o Diretor da SETIN informou ao
Des. Sérgio Rocha que o sistema está pronto e funcional,
mas não pode entrar em produção até que os órgãos que
devem atuar nas denúncias sejam comunicados e treinados,
e os papéis no sistema definido. O Des. Sérgio Rocha
ficou de tomar providências para facilitar o início da
operação.

O Diretor da SETIN solicitou a Coordenadora da COINS
que seja entregue o relatório técnico da execução do
projeto lógico do fórum de Macapá e foi informado que
está em vias de conclusão.

Seguindo a reunião, o Diretor da SETIN solicitou que
seja divulgado pela ASCOM que desde o início do mês de
janeiro/2017 já estão lotados um AJ-TI e um estagiário
no Fórum de Macapá, já que essa era uma demanda antiga.
A Coordenadora da COINS ficou de solicitar a divulgação.
Também  foi  estabelecido  que  apesar  do  AJ-TI  está  em
exercício em Macapá, o mesmo deve ser lotado na COINS,
apenas estando cedido para o Fórum de Macapá.



4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTOS ANDAMENTO

Quanto ao Sistema de Gravação de Audiências, o Diretor
da SETIN solicitou à Coordenadora da COINS o agendamento
de uma visita nas instalações das salas de audiência do
TRF, uma vez que o Dr. Sérgio Rocha informou que lá há
uma solução que atenderia a necessidade do TRT8. Também
informou sobre a preocupação do Dr. Walter Paro com a
segurança  e  integridade  física  de  magistrados,
servidores, advogados e partes nas audiências.

Quanto ao acesso à base de jurisprudência e consulta
processual por empresas que usam “robôs” de consulta, O
Diretor da SETIN defende que o acesso neste momento seja
negado para evitar sobrecarga do link de dados e banco
de dados dos sistemas PJe e APT. Em conversa com Dr.
Sérgio Rocha, ambos concordaram em estabelecer regras de
cobrança de acesso e ficou estabelecido que a SETIN irá
elaborar uma regulamentação para tal.

Quanto à Sustentação do PJe, o Diretor da SETIN informou
que está em andamento a tratativa para assinatura do
termo de cooperação com o CSJT para que o TRT8 possa
desenvolver melhorias no Pje.

4-Repasse da 
Reunião do 
Comitê de 
Governança de 
TIC – 
Conformidade da
SETIN em 
relação a 
resoluções e 
auditorias

Foi deliberado pelo Comitê de Governança de TIC que na
próxima reunião do Comitê, a SETIN deverá apresentar um
relatório de conformidade em relação as resoluções e
relatórios de auditorias (TCU, CNJ, CSJT etc.).

5-Verificar 
viabilidade de 
implantação do 
software NVDA

Foi enviada uma solicitação para SETIN para verificar a
viabilidade  de  implantação  do  software  NVDA,
principalmente no que se refere ao funcionamento deste
junto ao PJe. A Coordenadora da COINS ficou responsável
pode dar andamento a essa solicitação.
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6–Repasse da 
Reunião do 
Comitê de 
Governança de 
TIC – Agenda de
Reuniões

Foi deliberado pelo Comitê de Governança de TIC que as
reuniões  do  Comitê  devem  ser  mensalmente  e
preferencialmente às quartas-feiras.  Além disso, deverá
ser atualizada a lista de e-mail do Comitê com os e-
mails  dos  novos  membros  (retirar  o  Dr.  Ricardo
Maranhão).

Na oportunidade o Diretor da SETIN marcou uma reunião
com todos os servidores do quadro da SETIN para o dia
20/02 de 9h às 11h e remarcou a RAE para 07/02 de 8:30h
às 10:30h.

7- Criação de 
repositório 
único de 
contratos

Foi proposto pela equipe de Governança e Projetos que 
seja elaborado um repositório único contendo informações
diversas de todos os contratos que são conduzidos pela 
SETIN. Esse repositório conterá informações, como:  quem
são os fiscais do contratos; quem é o gestor do 
contrato; o vencimento do contrato; e outras informações
relacionadas.

8–Instituir a 
equipe de 
Governança e 
Projetos 
formalmente

O diretor da SETIN falou da importância de instituir 
formalmente a equipe de Governança e Projetos. E 
solicitou uma minuta para formalizar a existência do 
Escritório de Projetos e que inicialmente o EPTI ficará 
sob a hierarquia da assistência de governança e projetos
de TI.

9–Minutas de 
portarias para 
implantação do 
ITIL e ISO 
27001

Foi  deliberado  pelo  Comitê  Gestor  de  TIC  que  será
elaborada a minuta da portaria que define a implantação
dos processos do ITIL, controles a serem implantados da
ISO  27001.  Em  relação  ao  COBIT,  será  realizado  uma
análise com o objetivo de verificar a viabilidade de
implantá-lo neste momento.

10-Cronograma 
de Trabalho da 
Governança de 
TIC

Durante a reunião, foi comunicado ao Diretor da SETIN e
Coordenadoras  da  COINS  e  COSIS,  que  a  equipe  de
Governança e Projetos está revisando a metodologia de
gestão de projetos e início da elaboração de metodologia
de processos. Neste momento, ficou acordado com a COSIS
que a revisão do processo de desenvolvimento de software
ficará  sobrestado,  aguardando  a  conclusão  desta
metodologia.  Também  foi  informado  que  o  processo  de
demandas irá ser formalizado tão logo as metodologias
sejam  concluídas.  Como  projetos  de  pilotos  ficaram
definidos a implantação dos controles da ISO-27001 e
implantação dos processos da ITIL.

A equipe de governança também apresentou um calendário
das  entregas  das  metodologias,  processos  e  outras
trabalhos que estão sendo desenvolvidos.
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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
07/12/2016 será considerada assinada para todos os efeitos.


