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PAUTA DA REUNIÃO 

ASSUNTO DELIBERAÇÕES 

1 - Abertura 

O Diretor de TIC, Marco Aurélio, abriu a reunião,         

saudando a todos. Inicialmente fez uma solicitação       

a todos os gestores da SETIN a transmitirem aos         

seus colegas de equipe, que as atividades       

presenciais previstas para 15/08/2020 não serão      

iniciadas nesta data, uma vez que o Tribunal terá         

que providenciar EPIs para todos os servidores e        

para isso fez a solicitação dos recursos       

orçamentários para custeio dessas ações. Logo que       

conseguir o recurso, será aberto um processo       

licitatório para aquisição. Diante disso, a      

Presidente do TRT8 decidiu adiar o retorno das        

atividades presencial, por enquanto sem data      

prevista para a retomada. 

Diego Valdez, Chefe da Seção de Sistemas de        

Informação, indagou se há alguma previsão de compra        

de equipamentos, tais como, microfones e câmeras. A        

Coordenadora de Infraestrutura e Suporte, Gilmara      

Santos, informou que o TRT8 está como copartícipe        

da aquisição do TRT4, mas que somente câmeras estão         

previstas nesta licitação. Diante de tal      

informação, o Diretor da SETIN solicitou que o TRT8         

realize um levantamento de necessidade para que       

seja feita uma licitação para registrar preços para        

microfones e headphone. 

O Diretor da SETIN também informou que está sendo         

realizado um trabalho conduzido pela Coordenadoria      

de Saúde do TRT8, para fazer um levantamento da         

sobre a devolutiva da pesquisa de clima       

organizacional da SETIN em 2019 e pediu para que         

todos os servidores participem. Mônica Guimarães,      

Coordenadora de Sistemas da Informação, informou      

que alguns dos seus gestores estão de férias, mas         

irá informar à psicóloga do Tribunal para fazer uma         

reunião posteriormente com os mesmos, assim que       

retornarem de suas férias. 

2 - Revisão de 

Portarias que 

designam 

responsáveis por 

processos e 

contratos 

O Assistente de Contratações de TIC, Diego       

Guilherme, informou que confirmou junto à Sra Zilá,        

Assistente Administrativa da SETIN, que todas as       

portarias foram alteradas. De qualquer forma, ele       

disse que vai fazer a checagem de todas as         

alterações, conforme solicitado pela própria Zilá.      
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Após a checagem a planilha de controle de contratos         

será consolidada e devidamente informada aos      

servidores da SETIN. 

Aproveitando o item da pauta, Gilmara Santos deu        

como sugestão que os participantes das equipes de        

fiscalização deem ciência da participação. Além      

disso, reforçou que a ciência no sistema PROAD tem         

que ocorrer antes do prazo de 10 (dez) dias. Do          

contrário, o sistema dará ciência automática. 

O Assistente de Governança e Projetos de TIC, Flávio         

Ramos, apresentou a planilha com os nomes dos        

responsáveis pelos processos formalmente    

instituídos, já com as devidas revisões e aprovações        

pelas coordenações. Os nomes constam no link da        

planilha, abaixo: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/129KIRlKJU0Sg

RKLF_WuaL_cN5o7o-5tGQLI62H_uIYY/edit#gid=0 

Em relação ao CAPE, Flávio Ramos passou a palavra         

para Diego Valdez, que sugeriu que este processo não         

conste na portaria que contém o rol de processos,         

uma vez que trata-se de uma solução que contém um          

conjunto de processos já existentes, sendo um       

serviço. Leonardo Feliciano, contextualizou o porquê      

da existência de um desenho de processo da CAPE,         

mesmo que seja uma integração de outros processos,        

que foi devido a esse item constar com plano de          

projeto da instituição da CAPE, que foi conduzido        

pelo TRT8, porém, demandado pelo CSJT. Todos       

concordaram. O Diretor da SETIN sugeriu que o        

processo integrado seja mantido no portfólio de       

processos do portal GovTI. A sugestão também foi        

acatada por todos. Flávio Ramos irá providenciar a        

minuta de revisão da portaria, com os nomes dos         

responsáveis e dos novos processos que foram       

formalizados. 

3 – Situação do 

Plano Anual de 

Contratações 

O Assistente de Contratações de TIC, Diego       

Guilherme, apresentou as situações e providências      

das contratações abaixo: 

- Softwares 

- PowerBI (PROAD 536/2020) 

- Foi feito empenho e contrato     

encaminhado para a assinatura da     

Contratada. 

- As licenças já podem ser recebidas      

provisoriamente. 
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- Solução de BPM (PROAD 1621/2020) 

- Detalhes no próximo tópico da     

pauta. 

- SEBAD 

- subscrição mysql (PROAD 2297/2020) 
- A licitação foi realizada no dia 21       

de julho e cancelada por não terem       

sido apresentadas propostas abaixo    

do valor máximo permitido. 

- O processo está em análise na DIGEA       

- Divisão de Conformidade da Gestão      

Administrativa, e depois será    

enviado para a DIGER homologar a      

licitação. 

- O processo provavelmente deverá    

voltar para a SETIN decidir sobre      

essa contratação. 

- O Diretor da SETIN disse que a       

Equipe da SEBAD envolvida já pode      

iniciar uma nova pesquisa de preço      

para que quando o processo voltar      

para a SETIN, a pesquisa seja o       

mais brevemente possível anexado ao     

processo a fim de ser feita uma       

nova tentativa de licitação com o      

preço atualizado.  

- PaaS e IaaS Oracle (1538/2019) 
- O processo estava na ASJUR, mas voltou       

por conta da inclusão de alguns      

documentos, via pedido complementar,    

feito pela SETIN, que tratam de algumas       

considerações feitas pela ORACLE a     

respeito da minuta do contrato. 

- O Diretor da SETIN informou que houve       

uma reunião para tratar das     

considerações acerca do Projeto Básico e      

Minuta de Contrato enviados ao TRT8 pela       

Oracle. Essa reunião contou com a      

participação além do próprio Marco     

Aurélio, dos seguintes servidores: Sra.     

Gilmara Santos Coordenadora de    

Infraestrutura e Suporte, Sra. Lícia     

Helena - Chefe da Seção de Contratos da        

COLIC e Sr. Rafael Cruz - servidor da        

Seção de Infraestrutura e Redes. Dessa      

reunião resultou a planilha “Análise das      

Considerações Contrato Oracle” a qual     
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foi devidamente anexada ao PROAD     

1538/2019 para análise da ASJUR e      

atualização da minuta a ser realizada      

pela COLIC. 

- PaaS e IaaS Oracle - Serviço de migração 

- Os artefatos estão quase finalizados,     

restando a pesquisa de preços, a qual já        

está sendo realizada junto aos     

fornecedores. 

- A Oracle se interessou em prestar o       

serviço de migração, por meio de      

contratação direta, mas em reunião     

interna da SETIN, ficou decidido que      

será feito uma licitação por acharmos      

que há empresas no mercado que podem       

prestar esse serviço.  

- COINS 

- Videoconferência  

- A Sra Gilmara Santos, Coordenadora     

de Infraestrutura e Suporte,    

esclareceu que, o Estudo Técnico     

feito pelo servidor Marcelo Ferraz,     

mostrou que a melhor alternativa     

para atender a essa demanda seria a       

utilização da Solução Google Meet     

em detrimento da Solução com CODEC      

de videoconferência, tendo como    

premissa, a manutenção da permissão     

para os advogados realizarem a     

sustentação oral à distância de     

qualquer lugar, não mais restrito     

às dependências do Tribunal como     

era antes da pandemia.  

- Tendo em vista a premissa     

apresentada, o Diretor da SETIN     

acrescentou que encaminhou tal    

questão ao Dr. Paro para que essa       

deliberação seja feita pelo Comitê     

de Governança de TIC. 

- Gilmara informou que se a Solução      

definida for o Google Meet, o TRT8       

é participante do Registro de     

Preços conduzido pelo TRT4 para     

compra de câmera com microfone e      

som. E se for a Solução de CODEC, o         

TRT8 é participante da Ata de      
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Registro de Preços da Agência     

Nacional de Águas. 

- Roteador BGP(PROAD 481/2020) 

- Documentação enviada para a SeADM. 

- Computadores (PROAD 2992/2019) 

- A SETIN refez a documentação a fim de        

cumprir as ressalvas da ASJUR.     

Atualmente o processo está na COLIC,      

para que seja cumprido a ressalva número       

03 do parecer ASJUR 2172/2020. 

- Notebooks (PROAD 3062/2020) 

- O Processo com toda a documentação foi       

enviado para a COLIC no dia 27/07. 

- PAM (PROAD 3306/2020) 

- O Sr. Marco disse que essa contratação       

está sendo realizada e que tem      

expectativa que a Ata de Registro de       

Preços seja publicada ainda em 2020. 

- APM (PROAD 3358/2019) 

- A Sra Gilmara informou que a      

documentação está em revisão e que será       

dado andamento para contratação em 2020,      

conforme solicitado pelo Diretor da     

SETIN.  

- NPM (SEM PROAD)  

- O Diretor da SETIN disse que esse       

processo não é prioridade no momento,      

sendo mais prioritário finalização do     

processo de contratação do PAM e do APM. 

4 - Fim do 

contrato do 

serviço BPM 

Sydle Seed - 

Proposta de 

orçamento da 

Interact para 

Migração 

Leonardo Feliciano informou que o Contrato do Seed        

termina em 16 de novembro de 2020 e que a empresa           

Interact enviou uma proposta orçamentária de      

R$74.100,00 para migrar os 5 grupos de processos        

(17 processos) com orçamento detalhado. O Diretor       

da SETIN achou muito elevado o custo e solicitou         

que seja feito o contato com a empresa para que          

reveja o valor. O servidor Leonardo explicou que a         

maior complexidade desse serviço está nas      

integrações externas dos processos, salientou que      

são esses mecanismos de comunicação dos processos       

com entidades externas à ferramenta que permitem a        

integração com o portal Govti e com a tomada de          

decisões via e-mail (como aprovação do documento de        

visão e validação de projetos). Sem essas       

integrações, todas as ações somente poderão ser       

realizadas pelo usuário a partir da ferramenta e        
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além disso, as telas de consulta não poderão ser         

mais visualizadas no portal Govti.  

Flávio Ramos destacou que durante o treinamento de        

desenho de processos sentiu a falta de servidores        

da equipe de sistemas. A coordenadora de sistemas,        

Mônica Guimarães explicou que durante o treinamento       

os servidores estavam envolvidos com demandas      

críticas, que impediu de indicar para participarem       

do treinamento. O Diretor da SETIN então solicitou        

que seja obtida com a empresa Interact uma cotação         

para treinamento, com a utilização de recursos de        

capacitação, para suprir essa necessidade de      

contratar um treinamento avançado do módulo Process       

Manager da ferramenta SA. O Diretor solicitou que        

equipe de governança requeira junto à Interact a        

comprovação de que o orçamento está de acordo com         

os preços praticados atualmente no mercado.  

5 – Aprovação do 

PDTIC 2020 

Flávio Ramos informou que o PDTIC já foi aprovado,         

pela Portaria PRESI nº 375/2020 e já se encontra         

disponível no Portal GovTI. Em relação a projetos,        

informou que será retomada a produção dos       

relatórios mensais sobre o monitoramento do      

portfólio de projetos pelo servidor Leonardo      

Feliciano. 

6 – Plano de 

Capacitações 

2020 

Flávio Ramos informou que será produzido um       

relatório de execução do plano de capacitação, que        

será inclusive incluído como resposta de parte dos        

questionamentos do ofício circular CSJT 39/2020. 

7 – Resposta ao 

ofício circular 

CSJT 39/2020 - 

indicadores 

PETIC-JT 

Flávio Ramos pediu aos presentes que estão sendo        

requisitados de informações que priorizem o      

levantamento desses dados, uma vez que o prazo se         

esgota no dia 14 de agosto de 2020. O Diretor da           

SETIN ratificou o pedido. Diego Valdez pediu para        

que os indicadores INPJE - Índice de       

Indisponibilidade Não-Programada do Pje e IPJE -       

Índice de Indisponibilidade Programada do Pje sejam       

atribuídos para equipe de infraestrutura, uma vez       

que essa equipe que controla esses dados. O Diretor         

da SETIN entendeu o pedido, mas como entende que a          

área de sistema é a dona do serviço, então         

solicitou para que Diego Valdez continue com a        

responsabilidade de obter os dados junto a COINS.        

Marco Aurélio informou que fará uma reunião para        

tratar do assunto. Abaixo seja a planilha com os         
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dados dos indicadores que estão sendo solicitados:      

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y4XlyVb3Q8-

HbcrUxPDUgf5MW7nr76OgUAp-MSc5ukk/edit#gid=175858711
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8 – Demandas 

para Aprovação 

do Comitê de 

Governança de 

TIC 

Leonardo Feliciano informou as pendências de      

demandas para Aprovação. o servidor solicitou que       

as áreas responsáveis verifiquem essas demandas e       

façam os encaminhamentos necessários. Quanto às      

demandas que possivelmente irão ser encaminhadas      

para o Comitê de Governança de TIC, Leonardo irá         

marcar uma reunião com a coordenadora Mônica       

Guimarães e equipe da COSIS para elaboração dos        

pareceres técnicos das demandas que deverão ser       

avaliadas pelo Comitê.  

GOV (1): 

2850137: Revisão do processo de sustentação de       

software 

Conforme deliberado, essa é uma demanda da COSIS e         

deverá ser repassada para essa equipe. 

COINS(3): 

2878733: Migração do cluster VMware da Blade para os         

servidores de rack DELL 

2878734: Migração do Oracle da Blade para os        

servidores de rack Lenovo ? Tipo 1 

2878744: Migração do Backup (TSM/NetBackup) da Blade       

para os servidores de rack Lenovo ? Tipo 2 

COSIS (13): 

2383392: [MALOTE] Protocolo on line do malote 

 

2532770: [CATEN] Criação de um assistente de       

demandas judiciais de Jus Postulandi 

 

2640399: [APP-TRT8] Desenvolvimento de serviço de      

achados e perdidos virtual 

 

2666061: [NUMERA] Desenvolvimento de solução para      

numeração de Atos, Portarias, Certidões e      

Declarações 
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2763220: [LEILÃO] Cadastro de leiloeiro e controle       

de bens penhorados 

 

2763537: [GPREC] Integração com o PJe - Geração de         

Ofício Requisitório  

 

2803046: [SEGEP] Mapa de tempo de contribuição para        

fins de aposentadoria (Regras vigentes após a EC nº         

103/2019) 

 

2831826: [CAPACITAÇÃO] Desenvolvimento de Ferramenta     

para Inscrição em Cursos Presenciais 

 

2844809: [PJe-Calc] Serviço de Atualização     

Automática de Cálculos de Precatórios 

 

2856088: [Sistema de Alarme] Implantação de sistema       

eletrônico de alarmes com botão de pânico" do TRT5 -          

Fase Análise de Viabilidade" 

 

2859211: [NUDES] Definição de Boas Práticas no       

Desenvolvimento de Código Seguro 

 

2867694: [PJe-Calc] Migração para JBoss Wildfly 

 

2867698: [PJe-Calc] Containerização dos Scripts de      

Banco 

 

9 - Atualização 

dos cronogramas 

dos Projetos 

Leonardo Feliciano informou os projetos que devem       

ser replanejados 

COINS (1): 

TI2730235: Estudo de opções de garantia de suporte        

técnico para SO Linux e Jboss 

SI (1): 

TI2729261: Gestão de continuidade dos serviços      

essenciais de TIC 

COSIS (5): 

TI2238097: [GECJ] Gratificação por Exercício     

Cumulativo de Jurisdição - GECJ por acúmulo de        
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juízos 

 

TI2283089: [Ponto Eletrônico] Implantação da     

solução de ponto eletrônico 

 

TI2433933: [TRT8 Corporativo] Desenvolvimento do     

Módulo Guia Telefônico 

 

TI2735048: [AUDITAR] Implantação do sistema 

 

TI2789880: [SIGEC] Implantação do Sistema de Gestão       

de Contratos 

Em relação ao projeto TI2729252: Adequação da       

Segurança da Informação para a LGPD o assistente de         

segurança da informação Alfredo Serrão explicou que       

o projeto ainda não foi concluído porque existe uma         

pendência da COSIS em registrar as informações no        

Levantamento do tratamento de dados pessoais na       

SETIN. O Diretor da SETIN indicou que está ciente         

desta pendência e que devido a sobrecarga de        

trabalho da equipe da COSIS, em virtude da entrega         

do projeto TI2837869: [DataJud] Base Nacional    

de Dados do Poder Judiciário - FASE I, postergou o          

prazo da COSIS até 31/08/2020.  

 

10- Marcar RAE - 

Videoconferência 

Flávio Ramos consultou o Diretor da SETIN da data         

provável para realização da Reunião de      

Acompanhamento da Estratégia - RAE. O Diretor       

definiu que seja realizada na última semana de        

setembro de 2020. A data precisa ficou de ser         

definida posteriormente. 

11-Dificuldades 

da SETIN durante 

a pandemia 

O Diretor da SETIN pediu para abrir um item na          

pauta para tratar das dificuldades da SETIN durante        

a pandemia. A Coordenadora de Sistemas de       

Informação, Mônica Guimarães relatou que em      

03/07/2020 um servidor da COSIS, Adevaldo da Silva,        

está tendo dificuldades de desempenhar o trabalho       

na modalidade home-office. Então a Administração      

autuou um Processo Administrativo nº 3203/2020,      

onde consta o parecer não favorável da CODSA ao         

retorno do servidor na modalidade presencial.      

Então, pediu para que fique registrado que desde        

essa data a sustentação do PJE e outras atividades         

relacionadas ao PJE estão sendo prejudicadas, pois       
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além deste servidor, existe mais um servidor       

afastado, no caso por licença médica.  

A Coordenadora de Infraestrutura e Suporte, Gilmara       

Santos registrou que o servidor Newton Monteiro não        

está exercendo suas atividades em home-office      

devido suas limitações de visão. Então, para o        

servidor continuar exercendo suas atividades foi      

solicitado à DIMOP por meio do chamado S40584,        

aberto dia 23/06/2020, que as chamadas fossem       

desviadas para o celular do servidor, mas no        

entanto até o momento o chamado não foi resolvido. 

Alison Barros, Chefe da Seção de Infraestrutura e        

Redes, relatou sobre a atividade presencial de       

movimentação de fitas de backup, que está sendo        

executado pelos servidores César Makoto e Vitor       

Barros. Alison relatou que existe solução de       

mercado para backup em disco para eliminar a        

manipulação presencial. Então, estão sendo feitos      

estudos para atender tal necessidade. Gilmara      

Santos complementou que já estava em andamento os        

estudos para contemplar este projeto. 

Mônica Guimarães também destacou a importância dos       

servidores da SETIN estejam disponíveis durante o       

horário de expediente e que seja repassada a        

orientação aos servidores que nos afastamentos o       

chefe imediato deva ser comunicado. Diego Valdez       

reforçou que da mesma forma que ocorre no        

presencial essa comunicação, deve ser mantida no       

home-office. Todos acataram. Os Gestores irão      

repassar a orientação a seus colegas de equipe. 

Alfredo Serrão, relatou a dificuldade no      

cumprimento de prazos para entrega de demanda que        

dependem de outras áreas, vez que estas se dizem         

sobrecarregadas. Citou em específico os projetos de       

Gestão de Risco e Adequação à LGPD que deveriam ter          

finalização ainda em Junho, e este último continua        

pendente.  

12-Migração do 

Banco de Dados 

Oracle para 

Single-Instance 

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio relatou que o         

banco de dados Oracle está rodando em uma        

infraestrutura defasada. Em 2019 foi adquirida uma       

infraestrutura para substituir infraestrutura    

atual, porém devido a pandemia não houve tempo para         

fazer a migração. Em julho deste ano, foi concluída         

a migração de máquinas e storage. As equipes de         

banco de dados (COSIS) e de servidores de rede         
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(COINS) foram acionadas para fazer a migração da        

infraestrutura Oracle em RAC para single-instance.      

Anderson Bahia, Chefe da Seção de Banco de Dados,         

explicou que o trabalho está sendo executado em        

conjunto com as equipes de infraestrutura. A       

previsão é que a migração seja executada no final         

de semana do dia 08/08/2020 ou 15/08/2020. Mônica        

Guimarães lembrou que a atualização da versão do        

PJE 2.5.7 está agendada para mesma semana, então        

como as equipes são compartilhadas, seria      

interessante que a migração do Oracle seja marcada        

para o dia 15/08/2020. Mas as datas foram mantidas. 

Flávio Ramos destacou a importância do registro das        

RDM no processo de mudanças. O Diretor da SETIN         

registrou que as cobranças sejam feitas para que o         

processo fique operacional por todas as áreas. 

13-Necessidade 

de Registro de 

RDM e Elaboração 

de Processo de 

Automação de 

Incidentes. 

Alfredo Serrão, Assistente de Segurança da      

Informação, pediu a palavra para registrar sobre os        

incidentes relacionados ao processo de continuidade      

de serviços essenciais de TIC, que em conversa com         

o Antônio Bessa, servidor da COINS, o mesmo disse         

que não seria necessário tal registro. Alfredo       

reforçou que a prioridade é sempre o retorno do         

serviço, para então fazer a documentação das causas        

e soluções, mas que o registro não pode deixar de          

ser feito. Alfredo relatou que existe uma portaria        

de continuidade de serviços que há necessidade de        

elaboração de um relatório ao final do incidente.        

Os incidentes recentes foram: Banco de Dados       

Oracle, PROAD e Switch da Blade e que até o momento           

não houve entrega dos relatórios de incidentes.  

Leonardo Feliciano falou que é uma ótima       

oportunidade para automatizar o processo de      

continuidade de serviços essenciais de TIC. 

Alfredo Serrão explicou que na Central de Serviços        

já existe uma funcionalidade para registrar o       

incidente e ao final, definir se será feito        

relatório de continuidade ou outro tratamento.  

Marco disse que achou a opinião do Leonardo        

Feliciano interessante e que no futuro próximo       

possamos elaborar um processo automatizado para      

padronizar e centralizar a informações em um único        

local.  

Alfredo Serrão destacou que há necessidade de gerar        

artefatos que sirvam como evidências de que o        
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processo é executado conforme cobrado pelo órgãos       

superiores.  

Gilmara Santos relatou que criou um grupo       

envolvendo COINS e Segurança da Informação para       

tratar incidentes sobre problemas de configuração      

de microcomputadores na retomada do presencial (AD,       

antivírus, firewall, atualizações de Windows). 

Considerações 

Finais 

Marco Aurélio avisou a todos que estamos em vias de          

implantação do PJE 2.5.7, que está na fase de         

homologação e pediu que os envolvidos concentrem       

todos os esforços nessa demanda. Destacou que é        

importante que as duas ações de Oracle e PJE não          

sejam executadas no mesmo final de semana, mas que         

as duas Coordenadorias conversem para definir ações       

para proporcionar essa atualização sem grandes      

problemas. 

 
 

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

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

tenham nada a alterar até às 18h do dia 14/08/2020 será considerada            

assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de          

Governança de TIC. 
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