
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DA 4ª REUNIÃO DE 2022
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)

DATA:
19 de maio de 2022 de 9h às 11h.
LOCAL: Videoconferência

PRESENTES:
Marco Aurélio Fidelis Rêgo - Diretor da SETIN

Gilmara Santos da Silva - Coordenadora COINS

Mônica Guimarães - Coordenadora COSIS

Paulo Lobato -  Chefe da Seção de Suporte a Usuários

Rafael Cruz -Chefe da Seção de Infraestrutura

Diego Valdez - Chefe da Seção de Sistemas Corporativos

Antonio Carlos Bessa - Servidor COINS

Diego Guilherme - Servidor Governança de TIC

Leonardo Feliciano - Servidor Governança de TIC

Márcel Mota - Servidor Segurança da Informação

Anderson Bahia - Chefe da Seção de Banco de Dados

Antonio Jhoseph - Servidor COINS

Herbet Pereira - Servidor COSIS

Jadiel Rocha - Servidor COINS

Lindalvo Gonzaga - Servidor COINS

Estillac Borges - Servidor COSIS
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Abertura

Marco Aurélio, Diretor da SETIN, abriu a reunião
saudando a todos e repassou a palavra para o
servidor Leonardo Feliciano, para apresentação
da pauta.

Pendências da
reunião anterior

As pendências da reunião anterior deste Comitê
foram analisadas:

1. Pendências gerais da SETIN gerenciadas pelo
Redmine.

O servidor Leonardo Feliciano apresentou como as
pendências deste Comitê e outros assuntos serão
gerenciadas pelo Redmine, tratando-se de uma
maneira de centralizar as demandas. Inclusive,
as pendências da reunião anterior e desta
reunião já estão registradas no Redmine. Assim,
foi solicitado que todos os responsáveis
atualizem suas próprias pendências no Redmine.

2. Mapeamento dos sistemas que estão liberados o
acesso na Internet.

**Acesso Restrito**

2. Execução do PAC SETIN 2022.

As áreas da SETIN deverão enviar para a ASDEP
até 20 de maio de 2022 a lista de cursos que
deverão ser executados pela SETIN até o final de
julho de 2022 dentro do orçamento de R$
50.000,00.

3. Atualização dos normativos com os responsáveis
por processos e contratações.

Foi informado que os responsáveis pelas
contratações já foram alterados e atualizados.
Porém, em relação aos processos, o servidor
Leonardo informou que ainda não alterou os
responsáveis porque está aguardando a
finalização do plano de ação solicitado pela
Auditoria dos processos ITIL. Assim, propôs que
após a definição dos requisitos de implantação
dos processos de Mudanças, Liberação e
Implantação e Problemas, esses processos sejam
alocados para responsáveis da COINS, que é a
área de fato de operação dos processos. A
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coordenadora Gilmara Santos indicou que irá
analisar a proposta.

4. Ações do Plano de Trabalho da Entic-JUD.

Foi informado que a COGES elaborou um Dashboard
de monitoramento do Plano de Trabalho da
Entic-JUD que está publicado no Govti
(https://govti.trt8.jus.br/monitoracao/pages/pla
no_de_trabalho_enticjud_novo.php). Foi
solicitado que os responsáveis atualizem as
ações do Plano de Trabalho da Entic-JUD para que
possam refletir no Dashboard de monitoramento e,
assim, ser feita a identificação do que já foi
concluído ou não. Leonardo informou que irá
registrar as ações nas agendas dos responsáveis.
Também foi informado que o servidor Flávio
Ramos, responsável pela demanda na COGES, irá
fazer uma apresentação da solução de
monitoramento para os envolvidos.

5. Utilização de token do JTe para assinatura de
documentos no PJe para usuários de iOS.

O servidor Herbet Silva informou que o JTe pode
ser utilizado para auxiliar a assinatura de
documentos no PJe, exceto para assinatura de
acórdãos. A assinatura via JTe só se aplica a
documentos produzidos na interface 2.x (ambiente
KZ). Como os acórdãos ainda estão na interface
1.x, não é possível utilizar este recurso. Vale
ressaltar que correções/alterações não estão
sendo mais implementadas na interface 1.x,
deve-se aguardar a migração dessa funcionalidade
para a interface KZ. Assim, a SETIN ainda não
irá recomendar/divulgar o uso do JTe, até que
seja implantado a assinatura também para
acórdãos.

6. Projeto para uso da solução de  Prova Digital.

Foi realizada uma reunião com integrantes do
TRT12 em que foi apresentada a solução de Prova
Digital. O diretor Marco Aurélio informou que já
elaborou a minuta de ofício em que a Presidência
do TRT8 solicita ao TRT12 a cessão de uso da
solução. Assim, fica sendo aguardado a cessão da
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solução para o TRT8. Sobre o mesmo assunto, de
forma paralela, foi informado que a
Desembargadora Dra. Nazaré Rocha solicitou que a
Dra. Francina Costa do TRT15 inicie um
treinamento de provas digitais para os
magistrados. Nesse treinamento serão utilizados
programas que serão informados pela Dra.
Francina Costa para a SETIN, assim, a COINS
deverá validar os programas e instalar nos
notebooks dos magistrados.

7. Auditoria do CSJT sobre processos ITIL.

A coordenadora Gilmara Santos informou que ainda
está com a pendência de reunir-se com os
responsáveis pelos processos para analisar as
recomendações da auditoria e elaborar o plano de
ação para cada um dos processos.

8. Infra de DR(Disaster Recovery)

O diretor Marco Aurélio informou que a demanda
ainda está em processo de análise, tendo em
vista a efetividade da contratação de serviços
em nuvem que a SETIN promoveu recentemente.

9.Teste de DR(Disaster Recovery)

**Acesso Restrito**

Alteração da
nomenclatura de

unidades da
SETIN

O servidor Leonardo informou que a nomenclatura
de Assistência para as novas FC5 da SETIN está
inviabilizando o pagamento de substituições dos
titulares das FC5. O diretor Marco Aurélio
informou que já solicitou por e-mail para o
diretor geral do Tribunal, Rafael Miranda, que
fosse alterada a nomenclatura dessas FC5 de
Assistência para Seção, com o intuito de
viabilizar o pagamento das substituições. Essa
demanda de alteração de nomenclatura foi
remetida para a COGES, que é a unidade
competente para analisar essa alteração. O
diretor da SETIN irá procurar o DG para
verificar a situação da demanda. Nesse sentido,
a coordenadora Mônica Guimarães solicitou ao
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diretor da SETIN que seja enviada também uma
proposta de alteração de nomenclatura de
unidades da COSIS.

Plano de Ação do
iGov-TIC-Jud

2022

A Primeira reunião para definir quais ações
serão priorizadas já foi realizada. A equipe de
governança de TIC irá enviar e-mail com as metas
e ações para os responsáveis. Nesse sentido, o
servidor Diego Guilherme já enviou para os
envolvidos uma ação que deverá ser tomada,
relacionada à pergunta 7 do iGov-TIC-Jud.

Atualização do
processo de

sustentação e
desenvolvimento

de sistemas

Foi solicitado que a equipe da COSIS revise os
artefatos relacionados ao processo de
sustentação e desenvolvimento de sistemas que
constam na aba Gestão de Projetos de Software da
página
https://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/mgp.php

O servidor Leonardo Feliciano informou que é
importante que seja registrado no documento a
data da revisão do artefato. A atualização
desses artefatos está relacionada a itens de
cumprimento do iGov-TIC-Jud.

TI0000834: [GOV]
Criação de
Consultas e

Dashboards sobre
o Quadro da

SETIN

O servidor Leonardo Feliciano informou que
registrou a demanda TI0000834: [GOV] Criação de
Consultas e Dashboards sobre o Quadro de Pessoas
da SETIN com o objetivo de disponibilizar um
Dashboard através do Metabase sobre o Quadro de
Pessoas da SETIN. Nesse sentido, o diretor Marco
Aurélio sugeriu que fosse disponibilizado um
Dashboard mais completo, envolvendo todo o
quadro do Tribunal, porque trata-se de uma
informação útil para todo o Tribunal. Também
sugeriu que esse Dashboard seja elaborado pela
COGES com o PowerBI, nos mesmos moldes do
dashboard de Monitoramento do Plano de Trabalho
da Entic-JUD. Sobre a proposta, será verificado
junto a equipe da SETIN e COGES a viabilidade
técnica da execução da demanda.

Revisão do PDTIC
2021-2022

Foi sugerido que a minuta de revisão do PDTIC
seja submetida para deliberação do Comitê de
Governança de TIC. Dessa maneira, serão enviados
o Plano de Contratações de 2022, o Plano de
Capacitação de 2022 e a atualização do Portfólio
de Projetos de TIC. Especificamente sobre o
Portfólio de Projetos de TIC, foi solicitado que
seja realizada uma readequação dos projetos, em
relação a manutenção ou remoção de projetos e
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também replanejamento dos prazos dos projetos
que serão executados ainda em 2022. O servidor
Diego Valdez indagou se seria possível incluir
novos projetos nesta revisão. O servidor
Leonardo Feliciano informou que é possível, mas
se houver um aumento do número de projetos,
poderá dificultar o alcance da meta do PDTIC,
que é encerrar 60% dos projetos do Plano. Como
proposta para o Comitê de Governança de TIC, a
SETIN irá retirar projetos que já se sabe que
não haverá condições de serem executados em 2022
e que serão incluídos no próximo PDTIC. Por fim,
foi ressaltada a necessidade de priorização do
Portfólio de Projetos de TIC junto ao Comitê de
Governança de TIC.

Análise do
Portfólio de
projetos da

SETIN

Foi informada a situação atual do Portfólio de
Projetos de TIC:

● 41% dos projetos da SETIN foram encerrados.
● Meta: Encerrar 60% dos projetos do Plano.

O servidor Leonardo Feliciano solicitou que os
gerente realizem o replanejamento dos projetos
atrasados.

Concessão de
Hora-Extra para
servidores em
teletrabalho

O diretor Marco Aurélio informou que houve um
despacho da Presidência no PROAD Nº 900/2022
negando o reconhecimento da proposta de
pagamento de horas extraordinárias para
servidores que estão em teletrabalho em qualquer
modalidade, incluindo os servidores da SETIN. O
diretor da SETIN informou que apesar dos
argumentos inicialmente acolhidos pela Diretoria
Geral de que os servidores da SETIN, mesmo em
teletrabalho cumprem o horário do expediente do
Tribunal, sendo assim suscetível o pagamento de
horas extraordinárias. A Presidência não
reconheceu a proposta e aprovou o parecer da
ASJUR que indicou pelo não pagamento,
baseando-se nos normativos existentes do TRT8 e
do CSJT.

O diretor Marco Aurélio informou que irá fazer
um pedido de reconsideração no processo para
tentar reverter o entendimento, já que a SETIN
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está sob uma situação específica dentro do
Tribunal.

Sobre o tema, a coordenadora Mônica Guimarães e
o servidor Diego Valdez sugeriram que fosse
realizada uma pesquisa em outros Tribunais sobre
outras modalidades de trabalho, com controle de
produtividade, cumprimento de expediente e
trabalho remoto que não seja especificamente o
teletrabalho, o que poderia viabilizar o
pagamento de horas extraordinárias.

Além disso, o diretor Marco Aurélio informou que
irá incluir o tema em pauta para discussão na
próxima reunião dos diretores de TI dos TRTs,
podendo talvez surgir uma proposta de alteração
do normativo do CSJT.

PROVIDÊNCIAS

ASSUNTO PROVIDÊNCIAS PRAZO

Mapeamento dos
sistemas que

estão
liberados por
meio de acesso

externo

**Acesso Restrito** 27/05/22

**Acesso Restrito** 27/05/22

**Acesso Restrito** 27/05/22

Execução do
PAC 2022

As áreas da SETIN deverão enviar para a ASDEP
até 20 de maio de 2022 a lista de cursos a
serem executados.

20/05/22

Atualização
dos normativos

com os
responsáveis
por processos
e contratações

Os normativos relacionados aos responsáveis
pelos processos serão analisados pela equipe
de Governança de TIC e COINS.

11/06/22

Ações do Plano
de Trabalho da

Entic-JUD

A equipe de Governança deverá Registrar as
ações do Plano nas agendas dos responsáveis. 27/05/22
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Os responsáveis deverão atualizar a planilha
com as ações do Plano de Trabalho da
Entic-JUD.

-

Auditoria do
CSJT sobre
processos

ITIL

A coordenadora Gilmara Santos informou que
ainda está com a pendência de reunir-se com
os responsáveis pelos processos para concluir
o plano de ação.

11/06/22

Teste de DR do
Ambiente - Pje A COINS está com a pendência da entrega do

relatório de testes. Em seguida, serão
realizados  os testes no âmbito da COSIS.

-

Alteração da
nomenclatura

de unidades da
SETIN

O diretor da SETIN irá procurar o DG para
verificar a situação da demanda de alteração
da nomenclatura das FC5 para Seção.

-

O diretor da SETIN enviará também uma
proposta de alteração de nomenclatura de
unidades da COSIS, de acordo com a proposta
da coordenadora Mônica Guimarães.

-

Plano de
Ação do

iGov-TIC-Jud
2022

A equipe de governança de TIC irá enviar
e-mail com as metas e ações para os
responsáveis.

-

Atualização
do processo

de
sustentação

e
desenvolvime

nto de
sistemas

A COSIS deverá revisar os artefatos
relacionados ao processo de sustentação e
desenvolvimento de sistemas que constam na
aba Gestão de Projetos de Software da página
https://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/mgp.
php

-

TI0000834:
[GOV]

Criação de
Consultas e
Dashboards
sobre o

Quadro da
SETIN

A equipe de governança irá procurar as
equipes da SETIN e COGES para verificar a
viabilidade técnica do projeto.

-
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Revisão do
PDTIC

2021-2022

Deverá haver uma readequação dos projetos, em
relação a manutenção ou remoção de projetos e
também replanejamento dos prazos dos projetos
que serão executados ainda em 2022.

28/06/22

O diretor da SETIN deverá submeter a proposta
de revisão na próxima reunião do Comitê de
Governança de TIC.

28/06/22

Concessão de
Hora-Extra

para
servidores

em
teletrabalho

O diretor Marco Aurélio irá fazer um pedido
de reconsideração no processo PROAD Nº
900/2022.

-

O diretor Marco Aurélio irá incluir o tema
em pauta para discussão na próxima reunião
dos diretores de TI dos TRTs.

-

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 26/04/2022 será considerada
assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de Governança
de TIC, considerando a restrição de partes sigilosas.
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