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ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2019 DO COMITÊ GESTOR DE TIC 

 

DATA: 24 de Janeiro de 2019 
LOCAL: Sala de Reunião da SETIN 
HORA: 14:15 às 15:30 

 

PRESENTES: Marco Aurélio Fidelis Rêgo 
 Diretor da SETIN 

 

 Mônica Guimarães 

 Coordenadora de Sistemas da Informação 
 

 Gilmara Santos 

 Coordenadora de Infraestrutura e Suporte 
 

                Anderson Maia 

                Chefe da Seção de Banco de Dados 

 

Diego Valdez 

Chefe da Seção de Sistemas Corporativos 

 

Leonardo Feliciano 

 Governança de TIC 

                

                Diego Moraes 

                Governança de TIC 

 

Rafael Cruz 

 Chefe da Seção de Infraestrutura 

 

Geraldo Durães 

 Chefe da SESUP           

 

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

repassou a palavra ao Leonardo Feliciano que leu a pauta que seria tratada: 

 

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL 

ASSUNTO DELIBERAÇÕES 

1 - Informes sobre 

a reunião do Comitê 

de Governança de 

Governança de TIC. 

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, começou a reunião 

fazendo um overview da ata da reunião do Comitê de 

Governança de TIC, realizada nos dias 14 e 

15/01/2019. Foi esclarecido aos presentes as 

principais deliberações do Comitê de Governança de 

TIC e solicitado que a assistência de governança 

fizesse uma planilha para controle das ações a serem 

tomadas para atendimento das deliberações feitas na 

reunião. A planilha deve conter a ação a ser tomada, 
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PAUTA DA REUNIÃO ATUAL 

ASSUNTO DELIBERAÇÕES 

responsável, prazo e espaço para informar as 

providências adotadas. 

2 - Informativo 

mensal da SETIN. 

Conforme deliberação do Comitê de Governança de TIC, 

a SETIN irá elaborar um informe mensal sobre os 

trabalhos realizados e entregas feitas. A 

Coordenadora de Sistemas de Informação, Mônica 

Guimarães, irá publicar um informe da SETIN este 

mês com as ações da sua coordenadoria que servirá 

de modelo para o próximo informativo a ser publicado 

no final do mês de fevereiro. 

3 - Meta PETIC da 

Pesquisa de 

Satisfação Externa. 

O Diretor da SETIN ressaltou a melhoria na 

satisfação do público externo de TIC, a qual teve 

como índice o valor de 61,6% em 2017 e que em 2018 

saltou para 70,3%. Apesar dessa melhoria, a  SETIN 

não conseguiu atingir a meta 3.3 do PETIC – alcançar 

85% de satisfação em 2018. Assim, após discussão 

entre os presentes, ficou decidido que há a 

necessidade desta meta do PETIC ser revista. 

4 - Curso de 

Gerenciamento de 

Projetos – 

Capacitação. 

O servidor Leonardo reiterou a necessidade de outro 

curso de gerenciamento do projetos com instrutoria 

interna. A Coordenadora Mônica Guimarães disse para 

colocar os envolvidos nos projetos do PDTIC 2019 

para participar da próxima turma. O Marco Aurélio 

solicitou que a equipe da assistência de governança 

elabore a documentação necessária para submeter à 

ECAISS a proposta de curso com instrutoria interna. 
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PAUTA DA REUNIÃO ATUAL 

ASSUNTO DELIBERAÇÕES 

5 - Liberação do 

Youtube na rede do 

Tribunal. 

O Diretor Marco Aurélio informou que teve reunião 

com o novo ASCOM e que foi comunicado que a 

comunicação do Tribunal será fortemente baseada em 

vídeos e por isso a necessidade que o público 

interno tenha acesso ao Youtube, onde os vídeos 

serão alimentados. Diante da solicitação demandou a 

equipe de segurança da informação para fazer um 

teste para verificar o impacto de tráfego na rede 

após a liberação de acesso ao Youtube. Para os 

testes foi definida uma banda de 20 MB para o 

tráfego de streaming e que isso vem sendo 

monitorado. Em seguida serão analisados os 

resultados dos testes e elaborado um parecer técnico 

para ser remetido ao Comitê de Governança de TIC 

para deliberar sobre a conveniência e oportunidade 

de se liberar o acesso ao Youtube. 

 

 

 

6 - Possível 

contratação de um 

segundo link  de 

dados para atender  

as Varas de fora da 

sede. 

O Marco Aurélio informou sobre a proposta 

apresentada pela Telebrás para fornecimento de link 

de dados via satélite para as 6 Varas que ainda não 

contam com link redundante. Foi informado também 

que o Comitê de Governança de TIC já tomou 

conhecimento do assunto e, após deliberação, 

recomendou a autuação de processo administrativo e 

remessa dos autos à presidência para decisão. O 

Marco Aurélio solicitou ao Rafael, chefe da Seção 

de Infraestrutura de TIC, para fazer um parecer 

técnico sobre a utilização e estabilidade dos links 

de MPLS das 6 localidades do interior indicadas na 

proposta da Telebrás. Foi solicitado também que a 

Sra. Mônica apresente relatório do volume 

processual do ano de 2018 das 6 Varas para ser 

juntado ao processo. 

7 – Nova rede 

Wireless. 

Com a instalação na nova rede Wireless a Gilmara 

apresentou a necessidade de normatização do uso de 

celular particular. Inicialmente foram feitos 

propostas no sentido de limitar a banda de tráfego 

de rede e conteúdo. O Marco Aurélio reconheceu a 

necessidade de regulamentação e solicitou que se 

marcasse uma reunião específica para iniciarmos as 

tratativas sobre esse assunto. 

8 - DDOs para o 

CSJT. 

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio comunicou que os 

DDOs das contratações foram enviados ao CSJT até o 
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PAUTA DA REUNIÃO ATUAL 

ASSUNTO DELIBERAÇÕES 

dia 18/12/2018. O Marco Aurélio acrescentou que 

todos os DDOs têm como objeto itens de custeio e 

ressaltou que o DDO das licenças Oracle foi enviado 

para as 08 licenças e não 06 como nos anos 

anteriores. 

DDOs enviados ao CSJT: 

– Solução de Antívirus – R$ 46.471,20 

– Suporte Assyst – R$ 74.030,04 

– Certificados Digitais – R$ 27.200,00 

– Oracle – 8 licenças – R$ 270.502,32 

– Suporte Técnico Postgresql – R$ 86.171,04 

– Risk Manager – R$ 37.997,64 

– Suporte Firewall/WAF – R$ 61.224,00 

– Central de serviços N1 e N2 – R$ 903.033,00 

– Manutenção Salacofre – R$ 363.996,00 

– Monitoramento Pje – R$ 78.021,36 

– Computação em nuvem – R$ 840.000,00 

– RedeJT – R$ 2.369.936,64 

9 - PDTIC-2019 

Foi deliberado pelo Comitê Gestor de TIC que neste 

primeiro momento sejam adotados apenas os critérios 

de priorização de projetos definidos pelo Comitê de 

Governança de TIC. Ao longo do tempo esses critérios 

poderão ser aprimorados. Dessa maneira, a equipe de 

Governança irá finalizar a minuta da Portaria que 

definirá os critérios e irá finalizar a priorização 

dos projetos de TIC para serem anexados no PDTIC 

2019. 

10 - Anexo de 

padrão de 

infraestrutura do 

PDTIC 

O Diretor da SETIN solicitou ao servidor Diego 

Guilherme que mostrasse a minuta do anexo do PDTIC 

que trata sobre o padrão de infraestrutura do PDTIC 

a fim de que todos pudessem revisar o documento. O 

Diretor da SETIN e a Coordenadora de Infraestrutura 

indicaram a necessidade de de constar no documento 

informações sobre o padrão de links de internet e 

de links da rede MPLS. Assim, alguns itens foram 

analisados e revisados pelos presentes, mas o 

diretor da SETIN ainda irá se reunir com o 

Assistente de Governança e Projetos de TI, Flávio 

Ramos, para a validação final da minuta. O Marco 

Aurélio solicitou que nos documentos da SETIN, sejam 
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PAUTA DA REUNIÃO ATUAL 

ASSUNTO DELIBERAÇÕES 

criadas notas de rodapé para esclarecimento dos 

termos técnicos. 

11 - Utilização de 

scanners no 

Tribunal. 

O Diretor Marco Aurélio falou sobre a necessidade 

de utilizar a empresa que digitaliza documentos no 

Tribunal quando os setores judiciários e 

administrativos demandarem por escaneamento de 

grandes volumes de documentos. Foi discutido entre 

os participantes uma proposta de campanha pela ASCOM 

para fomentar a utilização dos serviços da empresa. 

O servidor Diego Valdez salientou a importância das 

ações de digitalização de documentos em relação a 

implantação da CCLE. Dessa maneira, o Diretor Marco 

Aurélio salientou a necessidade do Comitê de 

Governança de TIC deliberar sobre a compra de novos 

scanners para as Varas do Trabalho, o que ser 

incluído na próxima pauta de reunião. 

12 - Plano de 

capacitação 

Devido a restrição do orçamento de treinamento da 

SETIN, onde foi solicitado mais de 500 mil reais 

para fazer frente as demandas de treinamento mas a 

administração do Tribunal só concedeu 100 mil, foi 

deliberado pelo Comitê Gestor de TIC que serão 

compradas 40 licenças de cursos Alura e que tais 

licenças serão distribuídas da seguinte maneira: 19 

licenças para COSIS, 19 para COINS e 2 para as 

unidades diretamente ligadas a Diretoria da SETIN. 

Também foi deliberado que após a compra das licenças 

do Alura, o orçamento disponível será dividido para 

COINS, COSIS e unidades diretamente ligadas a 

Diretoria da SETIN. A divisão para essas três áreas 

será proporcionalmente ao número de pessoas lotadas 

em cada uma. 

Foi deliberado que as áreas (COINS, COSIS, 

Governança e Segurança da Informação) deverão 

priorizar os cursos do plano de capacitação. 

O servidor Diego Moraes verificará junto a ECAISS 

se o recurso pago como instrutoria interna é usado 

do orçamento do PAC. 

13 - Parecer 

técnico sobre 

contratação de 

sistema para 

deficientes 

visuais. 

O Diretor Marco Aurélio solicitou que o servidor 

Geraldo Durães elabore um parecer técnico sobre a 

ferramenta NVDA e se esta pode substituir a 

ferramenta JAWS, frente as necessidades dos 

servidores com deficiência visual do TRT8. Esse 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

6 

 

PAUTA DA REUNIÃO ATUAL 

ASSUNTO DELIBERAÇÕES 

parecer irá subsidiar a decisão pela compra ou não 

da ferramenta JAWS, já que o NVDA é gratuito. 

14 - Plano de 

Contratações de 

2019. 

O Diretor da SETIN, disse que alguns itens foram 

adicionados e outros removidos do Plano de 

Contratações 2019. Removidos por terem sido 

contratados em 2018, e adicionados para contemplar 

as demandas(DODs) do fim de 2018. Vale ressaltar 

que essas mudanças serão levadas para a aprovação 

do Comitê de Governança de TIC, e então o Plano de 

Contratações de TIC 2019 será anexado ao PDTIC 2019. 

itens adicionados: 

– Softwares de prateleira 

– Computadores para edição de vídeos 

– Suporte técnico Firewall 

– Serviço de configuração inicial e instalação 

de computadores 

– Suporte para servidores de aplicação e SOs 

– Licença de renovação do Software IBM Spectrum 

Extend Edition 

– Interligação de dados – NAVEGAPARÁ e METROGEPA 

- Macbook air – COSIS – Núcleo de Desenvolvimento 

de Sistemas 

15 - Projeto CAPE. 

De acordo com a informação de que há um novo chefe 

no Núcleo de Atendimento ao PJe, o Sr. Edme dos 

Santos Tavares Junior. Foi sugerido que seja marcada 

uma reunião entre esse servidor e o Diretor da SETIN 

para discutirem sobre a operacionalização dos 

atendimentos a ser realizados pelo CAPE. 

Foi deliberado que será colocado um quiosque de 

atendimento para usuários externos dentro da sala 

do Núcleo de Apoio ao Pje para que os mesmos possam 

registrar seus chamados no CAPE. A Coordenadora 

Gilmara Santos ficou responsável pela instalação 

desse quiosque.   

Foi discutido entre os participantes da reunião que 

a partir da implantação do CAPE tanto os usuários 

internos quanto os externos deverão ser orientados 

para que registrem seus chamados no CAPE, e que os 

servidores do Tribunal prestem atendimento pelo 
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PAUTA DA REUNIÃO ATUAL 

ASSUNTO DELIBERAÇÕES 

CAPE e não mais através do Fórum do Pje-CAL, por 

exemplo. 

O servidor Leonardo Feliciano solicitou ao chefe da 

Seção de Suporte a Usuários  que seja gerado um 

relatório de antedimento do CAPE no mês de 

janeiro/2019 para ser enviado ao CSJT. 

16 – RAE. 

A proposta é que a RAE deverá acontecer em 20 de 

fevereiro de 2019. Na RAE será revisado o PETIC e 

analisado o desempenho de TIC no ano de 2018. 

17 - Implantação do 

Ponto Eletrônico, 

O Diretor da SETIN informou que a Presidente do 

Tribunal, Dra. Pastora Leal, ordenou a suspensão 

temporária deste projeto. A Presidente quer que 

antes da implantação, seja realizado um plano de 

comunicação a fim de orientar os servidores sobre a 

utilização do ponto eletrônico – o projeto deverá 

ser retomado em meados de fevereiro. 

O Diretor Marco Aurélio também ressaltou a proposta 

de que o cadastramento da biometria dos servidores 

do Tribunal seja realizado pela SEGEP e não pela 

SETIN. 

18 - Auditoria da 

COAUD. 

A coordenadora de Infraestrutura e Suporte de TI, 

Gilmara Santos, lembrou que no dia 25/01 às 13 hrs, 

haverá uma visita às instalações físicas da SETIN, 

incluindo a sala cofre pela Coordenadoria de 

Auditoria de e Controle interno. 

Em relação às auditorias da COAUD, o Diretor da SETIN 

disse que vai marcar uma reunião com a equipe da 

Assistência de Governança e Projetos de TIC para 

análise e definição de um plano de ações para 

atendimento dos pontos levantados nessas auditorias. 

19 - Calendário do 

Comitê de 

Governança e Gestor 

de TIC. 

O Diretor da SETIN informou que, conforme deliberação 

do Comitê de Governança de TIC, as reuniões daquele 

Comitê, deverão acontecer logo após a data da reunião 

do Coleprecor, e as reuniões do Comitê Gestor de TIC 

deverão ocorrer logo após a reunião do Comitê de 

Governança, de modo que haja uma coerência entre as 

informações passadas por Brasília. Desta forma, o 

calendário de reuniões deverá seguir essa diretriz. 

 
  



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

8 

 

Pendências Responsável Prazo 

Informe Mensal de resultados entregas da 

SETIN baseado no informe mensal da 

COSIS. 

Flávio Ramos A definir 

Revisão da Meta de Pesquisa de 

Satisfação Externa do PETIC. 
Marco Aurélio 

Após 1ª 

RAE 2019 

Elaborar proposta de instrutoria interna 

de gestão de projetos de TIC. 

Leonardo 

Feliciano 
28/02/19 

Elaborar parecer técnico para ser 

remetido para decisão do Comitê de 

Governança de TIC sobre a liberação do 

youtube. 

Marco Aurélio 20/02/19 

Elaborar parecer técnico a respeito do 

uso e estabilidade dos links das 6 Varas 

de fora da sede que não têm link 

redundante. 

Rafael Cruz 20/02/19 

Elaborar relatório de volume processual 

de 2018 das 6 Varas de fora da sede que 

não têm link redundante. 

Mônica 

Guimarães 
20/02/19 

Apresentar minuta de normatização da 

utilização de dispositivos móveis na 

rede wireless do Tribunal. 

Gilmara Santos 20/02/19 

Concluir a minuta da Portaria, iniciada 

pelo servidor Diego Valdez, que irá 

instituir formalmente os critérios de 

priorização de projetos de TIC. 

Leonardo 

Feliciano 
20/02/19 

Concluir a proposta do PDTIC e seus 

anexos para ser remetido para aprovação 

do Comitê de Governança de TIC. 

Flávio Ramos 20/02/19 

Utilização de scanners no Tribunal. Marco Aurélio 20/02/19 

Priorizar os cursos do Plano de 

Capacitação da Governança. 

Flávio 

Marcílio 
20/02/19 

Priorizar os cursos do Plano de 

Capacitação da COINS. 
Gilmara Santos 20/02/19 

Priorizar os cursos do Plano de 

Capacitação da COSIS. 

Mônica 

Guimarães 
20/02/19 

Priorizar os cursos do Plano de 

Capacitação da Segurança de Informação. 
Thiago Gilla 20/02/19 

Verificar se o orçamento destinado a 

instrutoria interna utiliza orçamento do 

PAC. 

Diego Moraes 20/02/19 
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Pendências Responsável Prazo 

Elaborar parecer técnico sobre a 

ferramenta NVDA. 
Geraldo Durães 20/02/19 

Reunir com o chefe do Núcleo de 

Atendimento ao PJe a respeito do CAPE. 
Marco Aurélio 20/02/19 

Instalar quiosque de atendimento para 

usuários externos registrarem chamados 

no CAPE. 

Gilmara Santos 20/02/19 

Emissão do relatório de atendimento do 

CAPE. 
Geraldo Durães 04/02/19 

Elaborar plano de ações em relação as 

auditorias da COAUD. 

Flávio 

Marcílio 
31/01/19 

 

 

 Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Diretor da SETIN e 

lavrada essa ata que será enviada por e-mail aos presentes e caso não 

tenham nada a alterar até 07/02/2019 será considerada assinada para todos 

os efeitos. 


