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

ATA DA 5ª REUNIÃO DE 2022
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)

DATA:
14 de junho de 2022 de 9h às 11h.
LOCAL: Videoconferência

PRESENTES:
Marco Aurélio Fidelis Rêgo - Diretor da SETIN

Gilmara Santos - Coordenadora COINS

Mônica Guimarães - Coordenadora COSIS

Paulo Lobato -  Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes

Antonio Jhoseph - Chefe da Seção de Suporte ao Usuário

Antonio Carlos Bessa - Assistente de Servidores de Rede

Jadiel Rocha - Assistente de Telecomunicações

Lindalvo Gonzaga - Assistente de Serviços Infra

Thiago Araújo - Assistente de Central de Serviços - 1º nível

Fernando Barros - Assistente de Equipe de Campo - 2º nível

José Maria Rodrigues - Assistente de Ativos de Microinformática

Diego Valdez - Chefe da Seção de Sistemas Corporativos

Diego Guilherme - Servidor Governança de TIC

Leonardo Feliciano - Servidor Governança de TIC

Leonardo Lage - Servidor Governança de TIC

Márcel Mota - Servidor Segurança da Informação

Anderson Bahia - Chefe da Seção de Banco de Dados

Herbet Pereira - Servidor COSIS

Renan Ferreira - Servidor COSIS

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:

Pendências gerais da SETIN gerenciadas pelo
Redmine.

O assistente de governança e projetos de TI,
Leonardo Ferraz, reforçou a necessidade da
atualização pelos respectivos responsáveis das
tarefas registradas no Redmine. Assim, será mais
efetivo o acompanhamento das demandas que são
registradas.

Mapeamento dos sistemas que estão liberados o
acesso na Internet.

O Diretor da SETIN, Sr. Marco Aurélio, solicitou
para a COSIS, o envio da lista com a proposta
final, com cópia para a área de Segurança da
Informação, dos sistemas que podem ser acessados
via Internet e os sistemas que devem ser
acessados apenas via TOL para que ele possa
submeter para aprovação do Comitê de Governança
de TIC.

Atualização dos normativos com os responsáveis
por processos e contratações.

A Coordenadora de Infraestrutura e Suporte, Sra.
Gilmara Santos, disse que seria interessante uma
reunião específica para este tema. Esta reunião
será marcada em breve.

Execução do PAC 2022.

O Diretor da SETIN disse que levou ao Comitê de
Governança de TIC, a necessidade de um orçamento
adicional para a SETIN. A Administração já se
comprometeu em fazer o reforço no que for
necessário. Desta feita, Marco Aurélio informou
que as equipes já podem sair com os DODs(
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Documento de Oficialização de Demanda) de acordo
com a necessidade de cada uma.

A Sra. Gilmara Santos informou que o servidor
Alayr Sobrinho apresentou uma proposta de
treinamento com instrutoria interna sobre
keycloak. A Sra. Coordenadora de Sistemas da
Informação, Mônica Guimarães, pontuou que esse
treinamento vai ao encontro do direcionamento
dado pelo CNJ com a  própria PDPJ.

Auditoria do CSJT sobre processos ITIL. (PROAD
2317/2021)

Leonardo Ferraz informou que o plano de ação foi
anexado ao PROAD e submetido à COAUD pela
Coordenadora da COINS no dia 10/06. Além disso,
a Sra. Luciana(COAUD) e a Sra. Elizângela(SEGER)
foram devidamente comunicadas.

Gilmara Santos explicou que no Plano de Ação
temos basicamente três prazos: Até o fim de
2022, meados de 2023 e até o fim de 2023.
Gilmara justificou que os processos com prazos
maiores são aqueles que necessitam de alguma
ferramenta/contratação. Os processos que já
estão mais maduros e que algumas ressalvas já
foram sanadas, estão com o prazo até o fim de
2022. Gilmara ressaltou que já alinhou
internamente na COINS, inclusive colocando em
calendário o acompanhamento mensal da execução
deste plano, que os responsáveis pelos processos
deverão se atentar aos prazos e as ações que
foram definidas no plano de ação.

Teste de DR(Disaster Recovery)

O servidor Thiago Gilla informou que a COINS já
concluiu o relatório de testes relacionado ao
PJe e que este já foi enviado para a equipe de
Governança de TIC publicar no portal GovTI.

O chefe da Seção de Banco de Dados, Anderson
Baia, disse que a continuação dos testes será
realizada em setembro com a SeBAD.
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Alteração da nomenclatura de unidades da SETIN

O Diretor da SETIN informou que já tomou as
providências em relação ao tema. A COGES fez uma
minuta com a proposta de nomenclaturas. Esta
proposta está com a SETIN para revisão e
devolução para o Sr. Rodopiano da COGES. Marco
disse que a ideia é que esta proposta de
alteração seja aprovada ainda nesta semana no
Tribunal Pleno.

Marco aproveitou para informar a todos que a
Direção da SETIN junto com a COSIS resolveram
fazer alguns ajustes de nomenclatura de algumas
funções para ajustar à realidade das atividades
que estão sendo executadas atualmente.

Plano de ação do iGov-TIC-JUD

Leonardo Ferraz disse que o servidor Diego
Moraes enviou e-mail com as perguntas do
questionário para os responsáveis em atuar para
melhorar a pontuação. A execução destas ações é
fundamental para que possamos atingir a
classificação de Excelência no iGOVTIC-JUD.

Concessão de hora-extra para servidores em
teletrabalho

O Diretor da SETIN disse que conversou novamente
com o Diretor Geral, o qual já sinalizou
positivamente, e esta questão será levada para
discussão na próxima reunião da sala de gestão.

Aprovação da
Resolução TRT8 nº

20/2022-
Utilização de

recursos de TIC no
TRT8 - PROAD

467/2022

Marco Aurélio informou que a nova Resolução TRT8
nº 20/2022, que substituiu a resolução 08/2018,
foi aprovada pelo Tribunal Pleno. Assim,
solicitou que as equipes da SETIN, em especial
as de segurança da informação e da COINS, se
atentem para esta nova Resolução.

Marco também salientou que é importante que a
equipe de segurança da informação atue
juntamente com a ASCOM para que seja feita a
divulgação desta nova Resolução, principalmente
acerca das alterações feitas.

Política de senhas: ** Acesso Restrito**
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Deliberações do
Comitê de

Governança de TIC

Informação sobre os 3 cargos para a SETIN (02
analistas e 01 técnico)

O Diretor da SETIN disse que o CSJT fez uma
distribuição de cargos de TIC para todos os TRTs
e o TRT8 foi contemplado com 03 cargos, sendo 02
cargos de analista de TIC e 01 de técnico de
TIC. Para os cargos de analista de TIC, o
aproveitamento será feito pela lista do concurso
vigente do TRE-PA. Já para o cargo de técnico de
TIC, por não haver concursos passíveis de
aproveitamento, a Administração do Tribunal irá
tentar a transformação de cargo para técnico da
área administrativa, mas com o compromisso da
Administração do TRT8 em enviar de volta para a
SETIN um cargo de técnico quando o concurso de
servidores do TRT8 for lançado no segundo
semestre.

Proposta de reestruturação das CJs da SETIN

Marco Aurélio informou que o CSJT, fazendo uso
do saldo de 35% da opção de CJs, tentou fazer
uma estrutura mínima para as áreas
administrativas dos TRTs, porém a proposta
apresentada teve muitas críticas. Uma
contraproposta será apresentada pelos
presidentes na próxima reunião que acontecerá em
Porto Alegre.

Contratação da Nuvem Oracle

Marco informou que os artefatos já foram
enviados para a SEADM e a expectativa é de que
esta contratação por inexigibilidade seja
finalizada nesta semana.

Ampliação do espaço dos Drives GDRIVE

Gilmara Santos informou que as contas estão
sendo migradas para o tipo Enterprise, sendo
assim, os usuários terão suas cotas de
armazenamento ampliadas de 30GB para 1TB, além
de novos recursos, como por exemplo recursos
avançados no Google Meet. Gilmara também
salientou que tal migração é transparente para o
usuário.
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Envio de
informações do

Quadro de TI para
o CNJ

O servidor Diego Moraes informou que o
levantamento foi realizado e atualizado. Os
dados foram extraídos utilizando o metabase
conforme acesso passado pelo servidor Guido
Ramos, e as informações dos usuários externos
foram passadas por Diego Valdez. Com essa
atualização, o quantitativo mínimo necessário de
cargos de TIC ficou em 79 cargos, tendo
atualmente 71 cargos de TIC no TRT8.

Leonardo Ferraz lembrou que o prazo para envio
dessas informações é até hoje (14/06/2022),
restando somente a necessidade do envio das
informações pelo Diretor da SETIN.

Ações do Plano de
Trabalho da
Entic-JUD

Leonardo Ferraz informou que o monitoramento do
plano de trabalho está sendo realizado pelo Sr.
Flávio Ramos da COGES. A SETIN tem o prazo até
21/06/2022 para atualizar as informações no
plano de trabalho. É possível que o CNJ
estabeleça um um prazo para enviar o plano de
ação atualizado no repositório
nacional(Connect-jus). Assim, é importante que
os responsáveis atualizem o mais breve possível
o plano de ação.

Contrato com a
Interact

Leonardo Ferraz informou que a empresa INTERACT
apresentou recurso administrativo quanto às
penalidades relacionadas ao Contrato TRT
001/2021 (PROAD 2108/2022). Entretanto,
preliminarmente, não foram acatadas pela
Administração do Tribunal, conforme foi proposto
pela DIGER e decidido pela manutenção das
penalidades pela Presidência. O recurso
administrativo será apreciado pelo Tribunal
Pleno. Leonardo destacou o possível impacto da
penalidade de descredenciamento a outros
Regionais que são coparticipantes na contratação
de ferramenta GRC. Além disso, tem sido
procurado pelos Regionais para relatar os
acontecimentos. Adicionalmente, Leonardo
salientou que o TRT8 possivelmente não tenha
mais interesse em automatizar os processos que
estavam previstos inicialmente no contrato e não
foram executados, já que na defesa a contratada
propõe retomar os serviços de automatização de
processos. Nesse sentido, explicou que
tratavam-se de demandas de dois anos atrás e
devido a uma nova conjuntura, não faz mais
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sentido automatizar os processos remanescentes
nesta ferramenta.

O Diretor da SETIN informou que estava ciente da
situação e informou os possíveis impactos ao
Diretor Geral. O Diretor da SETIN irá verificar
como está a situação deste processo.

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.

Fim do Internet
Explorer

Gilmara Santos informou a todos que o Internet
Explorer está sendo encerrado pela Microsoft no
dia 15/06. A equipe da COINS já atuou
habilitando o navegador Edge no parque de
computadores do Tribunal. O Sr. Diego Valdez
disse que o internet explorer é utilizado para
acesso a alguns sistemas do Tribunal, tais como:
escritório virtual, intranet, apt e tpa. Valdez
também informou que foram feitos testes com o
navegador microsoft edge, configurado através de
algumas políticas, permitindo que o usuário
acesse normalmente as aplicações. Para o
escritório virtual, que é acessado pelo público
externo, foi disponibilizado um manual na página
inicial, o qual dá as orientações necessárias
para o acesso.

Comunicar que o Internet Explorer será
encerrado.

PROVIDÊNCIAS

ASSUNTO PROVIDÊNCIAS PRAZO

Mapeamento dos
sistemas que

estão

COSIS deve enviar para o Diretor da SETIN a
lista da proposta final, com cópia para a
segurança da informação,dos sistemas que

28/06/22
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liberados por
meio de acesso

externo

podem ser acessados externamente.

Atualização
dos normativos

com os
responsáveis
por processos
e contratações

A Coordenadora da COINS vai marcar uma
reunião para definição destes responsáveis. -

Ações do Plano
de Trabalho da

Entic-JUD

Os responsáveis deverão atualizar a planilha
com as ações do Plano de Trabalho da
Entic-JUD.

20/06/22

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.

-

Resolução
TRT8 nº

20/2022 -
Utilização
de recursos

de TIC

A Assistência de Segurança da Informação deve
atuar junto a ASCOM para fazer a divulgação
desta nova resolução para os usuários do
Tribunal.

-

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 22/06/2022 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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