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6ª REUNIÃO DE 2020 

COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC) 

 

DATA: 29 de outubro de 2020 
LOCAL: Videoconferência  
HORA: 10:00 às 12:15h 

 

PRESENTES:  

             Marco Aurélio Fidelis Rego 

             Diretor da SETIN 

 

Gilmara Santos da Silva 

Coordenadora de Infraestrutura e Suporte 

 

Mônica Guimarães 

Coordenadora de Sistemas da Informação 

 

Diego Valdez  

Chefe da Seção de Sistemas Corporativos 

 

Abnatal Cordovil 
Chefe da Seção de Banco de Dados - Substituto 

 

Flávio Ramos 

Assistente de Governança e Projetos de TIC 

 

Diego Guilherme 

Assistente de Contratações de TIC 

 

Leonardo Feliciano  

Servidor da Governança e Projetos de TIC 

 

Marcelo Ferraz 

Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes 

 

Paulo Lobato 

Chefe da Seção Suporte ao Usuário 

 

Alfredo Serrão 

Assistente de de Segurança da Informação 
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PAUTA DA REUNIÃO 

ASSUNTO DELIBERAÇÕES 

Abertura 

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, saudou a todos,         

em especial a Coordenadora de Sistemas da       

Informação pelo seu aniversário e passou a palavra        

para o Assistente de Governança de TIC, Flávio        

Ramos, que apresentou os itens da pauta da reunião. 

1- Resultado 

Preliminar 

iGovTIC-JUD 2020 

Flávio Ramos informou a todos do resultado final da         

avaliação de governança de TIC (iGovTIC-JUD)      

realizada anualmente pelo CNJ, com nota 0,91,       

empatado com o TRT6. Respondendo à dúvida do        

diretor de TIC, comunicou que apenas um item foi         

retificado, quanto à utilização do Webex como       

solução de videoconferência, que retificamos para      

“Não utilizamos”, por meio do Ofício-Circular nº 9        

- DTI/CNJ, que solicitação de confirmação ou pedido        

de retificação do questionário. Flávio Ramos      

informou que irá produzir uma notícia para veicular        

na ASCOM. Assim que finalizada será enviada para o         

Diretor de TIC aprovar. 

2- Novo PETIC  

Flávio Ramos explicou o contexto de elaboração do        

PETIC. Considerando que existem apontamentos de que       

o PETIC será um plano nacional e que os TRTs irão           

produzir apenas seus alinhamentos táticos.     

Considerando que ainda não existem planos      

superiores do TRT8, CSJT e CNJ para os devidos         

alinhamentos e conhecimentos de metas e      

indicadores, para que sejam incluídos no plano       

deste regional, o TRT8, assim como muitos outros        

estão aguardando a definição dos órgãos superiores       

de como será conduzido este trabalho. Flávio Ramos        

pediu para Leonardo Feliciano complementar as      

informações com base no que presenciou em       

treinamento do CNJ, onde foi dito que não será mais          

obrigatório a elaboração de um plano estratégico de        

TIC (ou de qualquer outra área setorial). Assim,        

haveria um único Plano Estratégico Institucional      

(PEI) que seria desdobrado em planos de       

contribuições setoriais, como o PDTIC. Inclusive,      

Leonardo destacou, que essa ação será para todas as         

áreas setoriais. Porém, essa nova diretiva ainda       

foi comunicada formalmente, então a melhor decisão       

seria aguardar a comunicação formal antes de tomar        
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qualquer iniciativa. O Diretor da SETIN informou       

que irá consultar a COGES sobre o assunto, uma vez          

que Flávio Ramos informou que em conversa com o         

Coordenador da COGES, Rodopiano Neto, a melhor       

orientação seria aguardar os Planos superiores para       

elaborar o PETIC com os devidos alinhamentos. 

3– Situação do 

Plano Anual de 

Contratações 

Status das contratações: 

- Serviço de desenho e automatização dos      

processos atuais para a ferramenta da      

INTERACT(PROAD 1621/2020) 

- Guilherme informou que a documentação     

está em análise na ASJUR e que já        

conversou com o Assessor Paulo André      

sobre o andamento desse processo. Paulo      

André teve que mandar o processo de       

volta para a SEADM por não constar o        

termo de contrato. Por isso o processo       

de contratação ainda não foi finalizado. 

- Leonardo explicou que o prazo para a       

migração de cada desenho constará na      

Ordem de serviço para a contratada,      

conforme a estimativa de prazo (em      

horas) registrada na proposta da     

contratada. Assim, o serviço de migração      

de cada um dos processos tem uma       

estimativa em horas para conclusão. Este      

documento consta no processo    

administrativo da contratação nº    

1621/2020. 

- Sistema de Gestão de Credenciais     

privilegiadas(3306/2020) 

- Documentação(ETP e TR) enviada para a      

SEADM no dia 25/09. 

- Licitação ainda sem data definida. 

- Renovação do suporte Postgresql 

- Ressaltar necessidade de iniciar    

processo de contratação. 

- Contrato atual é de JAN/2020 e não pode        

mais ser renovado. 

- DOD sendo elaborado pela SEBAD. 

Diego Guilherme ressaltou que a Equipe da SEBAD já         

iniciou os estudos para realizar a nova       

contratação. 

- Renovação dos contratos de suporte Oracle 
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- O Diretor da SETIN informou que os dois        

contratos de suporte das licenças Oracle      

terão que ser renovados, tendo em vista       

que a contratação do IaaS e PaaS ficará        

apenas para 2021. Assim, o Sr. Marco       

Aurélio solicitou que a equipe da SEBAD       

inicie as atividades para renovação.  

- A Coordenadora Mônica informou que a      

equipe da SEBAD já estava ciente e assim        

já iniciou a elaboração dos documentos      

para renovação. 

Pregões eletrônicos em andamento: 

- Roteadores (PROAD 481/2020) 

- Pregão em fase de homologação. 

- Os roteadores serão comprados apenas em      

2021 devido ao risco de atraso na       

entrega do objeto até o fim de 2020.  

- O pregão está próximo de homologar.      

Gilmara informou que está dependendo de      

análise de recursos e que no momento       

está com a pregoeira. 

- Computadores (PROAD 2992/2019) 

- Gilmara informou que está pendente a      

análise de recurso por empresa     

concorrente na licitação. 

- Marco informou que a necessidade     

recebida foi de 635 computadores, porém      

devido ao momento pandêmico e também com       

as tendências de fortalecimento de     

trabalho remoto/teletrabalho, será feita    

uma análise da renovação do parque,      

considerando essa redução de demanda.     

Marco também informou que já alertou a       

administração sobre a questão do     

planejamento de aquisições considerando    

o fluxo de retorno e saída do regime de         

Teletrabalho. 

- Notebooks (PROAD 3062/2020) 

- Gilmara confirmou que a Ata de      

Registro de Preços nº 11/2020 já      

foi assinada e publicada no D.O.U. 

- Os pedidos também só serão feitos      

em 2021 em virtude do risco de       

atraso na entrega no exercício     

atual. 



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

5 
 

- APM (PROAD 3358/2019) 

- Proposta classificada em 1º lugar sendo      

analisada pela Equipe Técnica. 

4- Plano de 

Contratações de 

TIC 2021 

O Plano de Contratações de TIC 2021 está sendo         

elaborado e deverá ser entregue para a COGIN até o          

dia 05/11.  

A minuta está sendo feita em:      

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12tqZxTnrkeT

1ZAvhBQOTD11qw3GYF8oekho7-EEQfS4/edit#gid=0 

e já foi compartilhada para que os gestores possam         

colaborar.  

Até o dia 05 de novembro, Diego Guilherme disse que          

estará entrando em contato diretamente com os       

Gestores a fim de ratificar algumas informações. 

O Diretor da SETIN pediu a Guilherme que marcasse         

uma reunião para a semana seguinte com a        

Coordenadora de Governança Institucional, Lia Cruz,      

a fim de discutir os detalhes do planejamento das         

contratações para 2021. Tal reunião deverá ter a        

participação da Direção da SETIN. 

5- Demandas para 

Deliberação do 

Comitê de 

Governança de TIC 

Na pauta de Reunião do Comitê de Governança de TIC          

foram registradas as demandas para serem      

deliberadas. Algumas ainda necessitam da conclusão      

do parecer técnico da SETIN. 

Demandas para deliberação do Comitê de Governança de        

TIC: 

2640399: [APP-TRT8] Desenvolvimento de serviço de      

achados e perdidos virtual  

-Parecer técnico: Recomenda-se o indeferimento     

dessa demanda 

2383392 - [MALOTE] Protocolo on line do malote 

-Parecer técnico: Recomenda-se o arquivamento dessa      

demanda 

-Parecer técnico: Recomenda-se o indeferimento     

dessa demanda 

2803046 - [SEGEP] Mapa de tempo de contribuição para         

fins de aposentadoria (Regras vigentes após a EC nº         

103/2019 

-Parecer técnico: Recomenda-se o indeferimento     

dessa demanda 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12tqZxTnrkeT1ZAvhBQOTD11qw3GYF8oekho7-EEQfS4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12tqZxTnrkeT1ZAvhBQOTD11qw3GYF8oekho7-EEQfS4/edit#gid=0
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2763220 - [LEILÃO] Cadastro de leiloeiro e controle        

de bens penhorados 

-Parecer técnico parcialmente concluído:    

Recomenda-se o indeferimento dessa demanda 

Leonardo explicou que já consta um documento       

relacionado a pauta com esses itens relacionados a        

deliberação de projetos e que é necessário o        

Diretor analisar e se for necessário complementar. 

5 - Situação dos 

Projetos 

Conforme se aproxima o final do exercício do PDTIC         

2020, estão sendo realizadas reuniões com os       

gerentes de projetos. Na primeira etapa estão sendo        

realizadas reuniões com os gerentes da COSIS com a         

participação do servidor Victor Gonçalves que tem       

auxiliado no fluxo de projetos através da       

ferramenta Seed.  

Projetos para replanejamento: 

TI2847605: [PJe-Cor] Implantação da solução 

Gerente: Herbet Silva 

Mônica indicou que irá solicitar a equipe da COSIS         

para dar encaminhamento a situação do projeto. 

TI2905673: [NAAV] Implantação do Sistema do Núcleo       

de Atendimento e Atermação Virtual 

Gerente: Herbet Silva 

Mônica indicou que irá solicitar a equipe da COSIS         

para dar encaminhamento a situação do projeto. 

TI2601119 - [e-Gestão] Desenvolvimento da extração      

de dados do GPrec referente a Precatório e RPV         

Federal para itens do legado 

Gerente: Renato Santos 

Mônica indicou que irá solicitar a equipe da COSIS         

para dar encaminhamento a situação do projeto. 

TI2386884: Instituir formalmente processo de     

controle de acesso aos recursos de TI 

Situação: Paralisado por pendência ( Projeto PDTIC       

2019) 

TI2386870: Revisão 2019 da Política de Segurança da        

Informação 
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Situação: Paralisado por pendência (Projeto PDTIC       

2019) 

TI2730117: Elaboração e Revisão de Normas e       

Processos de Segurança da Informação 

Situação: Especificação de Requisitos 

Quanto aos projetos acima, relacionados a área de        

Segurança da Informação, o Comitê deliberou pelo       

cancelamento dos mesmos.  

Leonardo solicitou que Gilmara analise os projetos       

em que possivelmente haverá necessidade de      

alteração de gerente devido a mudança de equipe do         

servidor César Makoto. 

6- Pesquisa de 

Satisfação Interna 

e Externa 

A Presidente deliberou pela não realização da       

pesquisa institucional. A SETIN irá comunicar a       

presidência e ao Comitê de Governança de TIC que         

as pesquisas de TIC também não serão realizadas. 

Os formulários de pesquisas já estão elaborados,       

porém ficarão sobrestados para o próximo      

exercício. 

Link para pesquisa externa: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhKq3wVV

VYTCcsusDPRhGNJax2cHorNW1E6_8VM6zDhy0YQQ/viewform?

vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757 

Link para pesquisa interna: 

https://docs.google.com/forms/d/1v93rlJcnn0uRXiD0K

5NURnkR4BqSwG3IS0avKzEyn0Y/edit?gxids=7757 

Por decisão deste Comitê, os projetos das       

pesquisas interna e externa podem ser cancelados. 

7- Situação das 

Capacitações 

O Diretor da SETIN pediu que as áreas de         

infraestrutura, sistema, segurança da informação     

e governança de TIC se empenhem para que o         

recurso disponível em capacitação seja executado      

ainda este ano.  

Mônica Guimarães registrou que as contratações      

pela escola estão demorando, o que compromete a        

execução do orçamento. 

8- RAEs 2020 

Por decisão deste Comitê, a RAE referente ao        

exercício de 2020 será realizada de uma só vez, em          

fevereiro de 2021, devido ao momento pandêmico.       

https://docs.google.com/forms/d/1v93rlJcnn0uRXiD0K5NURnkR4BqSwG3IS0avKzEyn0Y/edit?gxids=7757
https://docs.google.com/forms/d/1v93rlJcnn0uRXiD0K5NURnkR4BqSwG3IS0avKzEyn0Y/edit?gxids=7757
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Essa decisão considerou o retorno das atividades       

presenciais em 2021. 

9- Não há ata do 

Comitê de 

Governança de 2020 

publicada 

Flávio Ramos lembrou sobre a não realização de        

reuniões do Comitê de Governança de TIC no ano de          

2020. O Diretor da SETIN, disse que apesar de não          

terem sido realizadas reuniões, que as      

deliberações aconteceram por e-mail. Flávio Ramos      

então solicitou que o Diretor encaminhe esses       

e-mails para que seja feito um compilado e        

disponibilizado no portal govti. O Diretor      

solicitou que Flávio Ramos envie um e-mail       

formalizando essa solicitação. 

10- Mudança da 

nomenclatura das 

áreas SETIN para 

possibilitar 

recebimento de 

substituição 

O Diretor da SETIN explicou a tentativa de        

alteração da nomenclatura, para isso solicitou que       

Flávio e Leonardo produzissem um parecer que       

justifique a necessidade. O parecer foi produzido e        

encaminhado ao Diretor por e-mail em 01/10/2020.       

Sobre essa proposta, já tentamos fazer isso no        

início de 2019 e a decisão da presidente foi         

acatar o parecer do PA 672/2019, que entende como         

impeditivo essa mudança de nomenclatura. 

11 - Revisão do 

Processo de Gestão 

do Plano Anual de 

Capacitação 

Formalizado pela Portaria GP 415, de 07 de maio de          

2018; 

Em relação ao desenho do processo, não se vê         

necessidade de alterações no mesmo;  

Em relação à portaria, não se vê necessidade de         

reformulação. 

Em 2020, foi publicada a Resolução TRT8 nº 4/2020,         

que institui a Política de Gestão de Pessoas da         

Justiça do Trabalho da 8ª Região, que em seu Art.          

32. trata do Programa Permanente de Capacitação. O        

parágrafo 2º traz o texto: “O planejamento das        

ações de capacitação e desenvolvimento deverá      

alinhar-se ao sistema de gestão por competências.”       

Neste caso, o sistema de gestão por competências        

padronizado na JT é o PROGECOM, porém o sistema         

ainda não está em plena utilização. Mesmo assim, a         

atividade de competências no processo de gestão do        

plano de capacitação da SETIN já está prevista,        

independente da forma, plataforma ou sistema      

utilizado.  

Sendo assim, sugere-se que não há necessidade de        

alterações no desenho BPM e no normativo do        
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processo, mantendo-se a versão atualmente     

publicada. 

Acatado por todos do Comitê Gestor de TIC. 

12 - Revisão dos 

Processos: 

TI2910397: Revisão 

2020 do processo 

de gerenciamento 

de central de 

serviços. 

TI2726870: Revisão 

2020 do processo 

de gerenciamento 

de Incidentes e 

Cumprimento de 

Requisição. 

TI2726869: Revisão 

2020 do processo 

de gerenciamento 

de Catálogo de 

serviços, Nível de 

serviço e 

monitoramento. 

Considerando a revisão dos seguintes processos: 

● Gerenciamento de Catálogo de Serviços; 

● Gerenciamento de Nível de Serviços; 

● Gerenciamento de Monitoramento de ANS; 

● Gerenciamento de Incidentes; 

● Gerenciamento de Cumprimento de Requisições; 

● Gerenciamento da Central de Serviços. 

Conforme o iGov-JUD deverá ser revisado o       

seguinte: 

● Desenho do processo; 

● Portaria que institui o processo; 

● Documentação do Processo (Manual do     

Processo); 

● Dono do processo. 

Para formalização da demanda de revisão foram       

registrados os seguintes projetos:  

● TI2910397: Revisão 2020 do processo de      

gerenciamento de central de serviços; 

● TI2726870: Revisão 2020 do processo de      

gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de      

Requisição; 

● TI2726869: Revisão 2020 do processo de      

gerenciamento de Catálogo de serviços, Nível      

de serviço e monitoramento. 

Geraldo Durães, gerente dos projetos, informou que       

após a revisão dos artefatos: Desenhos, Portarias,       

Manuais do Processos, foi verificado que não houve        

necessidade de alterações.  

 

Com isso, solicitou a inclusão na pauta do Comitê         

Gestor de TIC para aprovação e que seja registrado         

em ata para fins de registro. 

Sendo assim, sugere-se que não há necessidade de        

alterações no desenho BPM e no normativo do        

processo, mantendo-se a versão atualmente     

publicada. 

Acatado por todos do Comitê Gestor de TIC. 
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13 - Plano de 

Capacitação 

2021/2022 

Flávio Ramos pediu que os chefes de áreas que         

receberam o e-mail para elaboração do plano anual        

de capacitações de 2021/2022 informe os cursos       

dentro do prazo, que será prorrogado para       

10/11/2020. O valor continua na faixa de R$        

100.000,00 por ano. Marco Aurélio ratificou o       

pedido do assessor de governança. 

14- Elaboração do 

PDTIC 2021-2022 

Este Comitê deliberou pela recomendação ao Comitê       

de Governança de TIC que o próximo PDTIC tenha         

vigência de dois anos. Ficou decido que será        

enviado uma minuta de e-mail com a justificativa        

para o PDTIC de 2 anos. Assim, será solicitada a          

deliberação para o Comitê de Governança de TIC um         

novo prazo de vigência para o PDTIC. 

Diego Guilherme destacou que o plano de       

contratações do TRT8, uma das partes do PDTIC, é de          

um ano, mas que no escopo SETIN sendo de dois anos,           

teremos uma revisão a cada ano. O PAC a ser          

encaminhado será para o ano seguinte, ficando as        

outras contratações para serem enviadas no ano       

subsequente. 

15- Contratação 

Assessoria Gartner 

O Diretor da SETIN informou que foi contratada uma         

consultoria do Gartner Group para assessoramento de       

ações de TI do TRT8. Um dos pontos já tratados com           

a assessoria foi a elaboração do plano estratégico        

de TIC. Foram elencados 3 linhas de atuação        

inicial: fomentar o conhecimento para implantação      

da LGPD, revisão dos contratos e elaboração do        

plano estratégico de TIC. 

Considerações 

Finais 

Gilmara Santos, Coordenadora de Infraestrutura e      

Suporte, comunicou que o servidor Alisson Barros       

foi redistribuído para o TRT12, então solicitou que        

as portarias, gerências e fiscalizações de      

contratos sejam colocadas para o seu sucessor,       

Marcelo Ferraz. Após publicadas, dar ciência à       

Marcelo Ferraz.  

Também comunicou a redistribuição de Geraldo Durães       

a partir de 01/12/2020 para o TRT21. 

Diego Valdez, Chefe da Seção de Sistemas       

Corporativos, perguntou sobre a reposição dos      

cargos vagos, que até o final do ano serão três,          

incluindo do George Farias. Gilmara informou que a        

provável posse será em janeiro/2021.  
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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 09/11/2020 será considerada            

assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de          

Governança de TIC. 
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