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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC 

 

DATA: 30 de Maio de 2018 
LOCAL: Sala de Reunião da SETIN 
HORA: 14:40 às 15:50 
 

PRESENTES: Marco Aurélio Rêgo 
 Diretor da SETIN 

 

 Mônica Guimarães 

 Coordenadora de Sistemas da Informação 
 

 Gilmara Santos da Silva 

 Coordenadora de Infraestrutura e Suporte 

 

Diego Valdez 

Chefe de Sistemas Coorporativos 

 

                Anderson Maia 

                Chefe da Seção de Banco de Dados 

 

                Thiago Gilla 

 Assistente de Segurança da Informação 

 

Flávio Marcílio Paiva Ramos 

 Assistente de Governança de TIC 

  

Diego Guilherme de Souza Moraes 

 Governança de TIC 

 

Raphael Monteiro da Cruz 

 Chefe da Seção de Infraestrutura         

 

Leonardo Ferraz Feliciano 

 Governança de TIC                

 

José Geraldo Durães 

 Chefe da SESUP           

 

 

 

ASSUNTOS ANDAMENTO 

1. Pendências de 

Comitês que a 

SETIN faz parte 

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, abriu a reunião e 

pediu para o Assistente de Governança e Projetos de 

TIC, Flávio Ramos, apresentar a situação das 

pendências de Comitês que a SETIN faz parte. Segue a 

planilha atualizada em anexo. 
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2. Orçamento da 

SETIN x TRT8 

Diretor da SETIN, Marco Aurélio, informou que em 

conversa com a Presidente do Tribunal, Dra. Suzy 

Koury, foi definido que a SETIN será uma unidade 

primordial na vazão do orçamento. O corte que era de 

18 milhões passou para 12 milhões, assim, teremos 6 

milhões de sobra para investimento, e a SETIN será 

primordial em empregar parte desse orçamento. 

Marco elogiou o trabalho de levantamento de Diego 

Guilherme, da área de Governança de TIC, em relação 

a representatividade da TI no orçamento geral, o que 

possibilitou refutar a ideia da administração que a 

TI é uma unidade que consome muito do orçamento do 

Tribunal.  

A Coordenadora da COINS, Gilmara Santos, solicitou 

que o levantamento seja ampliado para incluir os 

recursos descentralizados. 

3. Segurança da 

Informação passar 

a ser analisada 

pelo CGOV-TIC e 

pelo CGTIC 

Leonardo Ferraz, da área de Governança de TIC, des-

tacou a importância das ações da Segurança da Infor-

mação sejam acompanhadas e avaliadas pelo CGOV-TIC e 

PELO CGTIC periodicamente. Isso é uma diretriz de 

governança que é avaliada pelo CNJ e devemos passar 

a adotar para melhorar o índice de governança do CNJ. 

4. Definição de 

diretrizes e 

priorização de 

projetos 

A Coordenadora da COSIS, Mônica Guimarães, achou por 

bem nesse momento não fazer o trabalho de priorização 

com base em diretrizes, antes que um estudo mais 

elaborado seja realizado. Foi apresentada uma pro-

posta anteriormente com critérios de priorização e 

uma planilha que está sendo adaptada e será criada 

uma proposta para ser apresentada ao Comitê Gestor 

de TIC e posteriormente para o CGOV-TIC. Este traba-

lho está sendo conduzido por Diego Valdez, mas que 

não será prioridade. 

5. Plantão na 

Área de TIC 

Foi protocolado o PA 2265/2018, no qual foi submetido 

para a DG para a análise jurídica. 

6. Ampliação do 

Plano de 

Continuidade 

O Assistente de Segurança da Informação, Thiago 

Gilla, e o Chefe da Seção de Infraestrutura, Rafael 

Monteiro informaram que Plano de Continuidade está 

sendo ampliado, com previsão para conclusão em 

28/09/2018. A necessidade de ampliação foi 

recomendada no resultado da Auditoria in-loco 

realizada pelo CSJT.  

7. Contratação 

do Serviço em 

Nuvem 

Diretor da SETIN, Marco Aurélio, informou que foi 

enviado na data de 29/05/2018 um pedido ao CSJT para 

utilização da sobra orçamentária da Rede-JT. A 

Coordenadora da COINS, Gilmara Santos, falou que o 

projeto é complexo e que houve mudança de escopo. O 

Chefe da Seção de Infraestrutura, Rafael Monteiro 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

3 

 

informou que a prioridade é colocar a infraestrutura 

do Oracle na nuvem. Foi realizada uma visita ao 

Tribunal de Contas do Município para conhecer a 

infraestrutura em nuvem que já é utilizada naquele 

órgão. A preocupação será em reduzir o delay do acesso 

pela internet à infraestrutura que ficará na nuvem. 

8. Contratação 

N1 e N2 

O Chefe da SESUP, Geraldo Durães destacou a impor-

tância do projeto para o Tribunal, principalmente na 

melhoria da qualidade do atendimento e melhoria dos 

SLAs. Informou a situação dos trabalhos de estudos 

técnicos preliminares, e que tem tido algumas difi-

culdades na quantificação dos chamados no TRT8, para 

servir como base da contratação e submeter para as 

empresas fornecerem propostas. 

Durães falou que não é interessante aderir à ata do 

TRT19, pois há uma diferença grande na volumetria de 

atendimentos entre os tribunais. 

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, informou que a 

partir de junho iremos assinar o contrato com a Em-

bratel e pediu para que a redução que ocorrerá em 

relação ao contrato atual, que será de 25%, seja 

aplicada até a assinatura do contrato. Baseando-se 

nessa redução, haverá uma folga orçamentária de 50 

mil, que a partir de agosto poderá ser utilizada para 

contratação do N1 e N2. Foi dado um prazo até 

16/06/2018 para conclusão do ETP e entrega do TR. 

9. Sistema de 

Ponto 

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, informou que há 

alguns meses vem realizando reuniões periódicas com 

as equipes da COINS, e destacou que a experiência tem 

sido positiva. Umas das demandas tratadas nestas reu-

niões foi possibilidade da implantação de um sistema 

de ponto na SETIN. Marco levou à DG e à Dra. Suzy, 

que acharam por bem que seja implantado em todo o 

Tribunal. A ideia é que no segundo semestre ocorra 

uma licitação para contratação de um sistema para 

implantação no TRT8. 

10. Utilização do 

Redmine por toda 

a SETIN 

O Assistente de Governança de TIC, Flávio Ramos falou 

sobre o trabalho que a COSIS está fazendo de utili-

zação do Redmine e pediu para que Coordenadora da 

COSIS, Mônica Guimarães e o Chefe da Seção e Sistemas 

Coorporativos, Diego Valdez, relatassem a experiência 

na implantação. As assistências de Governança e Se-

gurança de TI informaram que vão adotar o modelo. A 

Coordenadora da COINS disse que logo que retornar de 

férias irá iniciar a implantação do modelo na COINS. 

Esse projeto possibilitará a medição das tarefas que 

são executadas na SETIN. 

11. Capacitação 
A Assistência de Governança de TIC, apresentou ao 

Diretor da SETIN uma proposta de um curso de BPM para 
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realização in-company envolvendo várias unidades do 

TRT8. Marco informou que o Diretor-Geral irá conver-

sar com a nova Gestora da Escola de Servidores para 

alocar recursos para a realização desse e outros cur-

sos. Mas que não tem certeza da liberação e nem do 

valor que será disponibilizado à SETIN. 

 

Pendência Responsável Prazo 

6. Ampliação do Plano de Continuidade Thiago Gilla/ 

Rafael Cruz 

28/09/18 

7. Contratação do Serviço em Nuvem Rafael Cruz 30/07/18 

8. Contratação N1 e N2 – Entrega do ETP e TR Geraldo Durães 15/09/18 

 
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 

13/06/2018 será considerada assinada para todos os efeitos. 


