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

PAUTA DA 9ª REUNIÃO DE 2022
SUBCOMITÊ GESTOR DE TIC (SGTIC)

DATA: 14 de dezembro de 2022 de 10h às 11h.
LOCAL: Videoconferência
PRESENTES:

- Diego Valdez - Diretor da SETIN

- Marco Aurélio Fidelis Rêgo - Coordenadora da COINT(Coordenadoria

de Infraestrutura Tecnológica)

- Paulo Lobato - Coordenador da COATE (Coordenadoria de Atendimento

ao Usuário e Telecomunicações)

- Reinaldo de Carvalho - Coordenador da COSID (Coordenadoria de

Sustentação de Sistemas e Inteligência de Dados)

- Márcel Mota - Chefe da DISEG (Divisão de Riscos e Segurança da

Informação)

- Diego Moraes - Chefe da DIGTI (Divisão de Apoio à Governança e

Contratações de TIC)

- Herbet Pereira - Chefe da DISJU (Divisão de Sustentação de

Sistemas Judiciais

- Estillac Borges - Chefe da DIDES (Divisão de Desenvolvimento)

- Francisco Erik da Silva - Chefe da DIAPL (Divisão de Aplicações)

- Alayr Sobrinho - Chefe da DIDAC (Divisão de Data Center)

- Paulo José de Sousa - Assistente técnico da DIGTI(Divisão de Apoio

à Governança e Contratações de TIC)

- Leonardo Feliciano - Servidor do TRT5 em colaboração com o TRT8

- Muller Miranda - Servidor da DISEG
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Abertura

O sr. Diego Valdez, abriu a reunião anunciando que
ele é o novo Diretor da SETIN, e agradeceu ao Marco e
demais por todo apoio e colaboração. Valdez também
anunciou que o Sr. Reinaldo Gil ficará como chefe da
COSID e o Sr. Lívio Carneiro como chefe da seção de
inteligência de dados. Diego Moraes, Chefe da Divisão
de Apoio à Governança e Contratações de TIC, iniciou
a reunião apresentando as pendências da reunião
anterior e passando a palavra para cada um dos
responsáveis.
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Pendência da
Reunião

anterior,
realizada no

dia
27/10/2022

Mapeamento dos sistemas que estão liberados o acesso
na Internet.

O sr. Márcel Mota, chefe da DISEG, apresentou o
levantamento que está em andamento. Está sendo
utilizada a ferramenta de gestão de vulnerabilidades e
os resultados estão sendo dispostos por criticidade.
Márcel pontuou que ainda restam alguns poucos itens,
mas que esse trabalho deve ser concluído até o final
de janeiro de 2023.

Atualização dos normativos com os responsáveis por
processos e Equipes de Gestão e Fiscalização de
Contratos

O Sr. Diego Moraes, chefe da DIGTI, informou que há a
necessidade de alteração dos responsáveis pelos
processos de TIC e também alteração das equipes de
fiscalização, tendo em vista a alteração recente na
direção da SETIN e coordenadorias. Diego Moraes disse
que vai disparar e-mails para os Coordenadores
apontarem essas alterações.

Aprovação da política de segurança da informação e
política de controle de acesso (PROAD 467/2022)

O chefe da DISEG afirmou que na última sessão do
pleno, o Dr. Gabriel Velloso sugeriu algumas mudanças
na minuta da Política de Segurança da Informação.
Márcel disse que vai conversar com o Diretor da SETIN
a fim de verificar como ficará essa minuta e quais
alterações serão realizadas.

Atualização de normativo - Portaria PRESI 269/2018 -
Equipe de Resposta a incidentes de TIC - PROAD
3352/2020

O Sr. Diego Moraes disse que a portaria da equipe de
resposta a incidentes foi atualizada e que já está
disponível no portal govti. Entretanto, o sr. Márcel
questionou se com a mudança na direção da SETIN,
haveria a necessidade de uma nova atualização.
Conforme verificado na reunião, haverá a necessidade
de uma nova alteração, pois a Portaria PRESI nº
901/2022 cita nominalmente os integrantes da equipe,
os quais já estão desatualizados. Diego Moraes disse
que vai enviar um e-mail com a minuta da portaria
para que a direção da SETIN possa fazer as devidas
alterações.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BctL_08UYtMI0sSZgOQo6nj2ILTOiUEVyAIWtRVvUu8/edit?pli=1#gid=0&fvid=111447775
https://govti.trt8.jus.br/conformidade/media/base_juridica/PORTARIA%20-%20Portaria%20PRESI%20n%C2%BA%20901-2022-Equipe%20de%20Resposta%20a%20Incidentes.pdf
https://govti.trt8.jus.br/conformidade/media/base_juridica/PORTARIA%20-%20Portaria%20PRESI%20n%C2%BA%20901-2022-Equipe%20de%20Resposta%20a%20Incidentes.pdf
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Catálogo de Sistemas

O Chefe da Divisão de Desenvolvimento, Estillac
Borges, informou que as informações do catálogo, que
estavam na planilha, foram inseridas no sistema.
Estillac informou que essa demanda ainda não foi
fechada por conta das férias da Sra. Mônica
Guimarães, coordenadora da CODES, a qual vai fazer
uma última revisão a fim de verificar se essas
informações passadas da planilha para o sistema estão
completas ou se há a necessidade ainda de mais algum
ajuste. A partir daí, a alteração será feita pelos
responsáveis diretamente no sistema.

O diretor da SETIN sugeriu que após a validação da
Mônica, seja feita uma reunião com a SETIN inteira a
fim de apresentar o catálogo de sistemas.

O prazo para fechamento deste catálogo ficou para o
fim de janeiro de 2023.

Revisão do processo de gerenciamento de projetos de
TIC

Diego Moraes informou que o processo de gerenciamento
de projetos de TIC foi atualizado e já está
disponível no portfólio de processo do Govti.

Processo de Gerenciamento de Mudanças

- Marcar reunião com TRT5 a fim de verificar como o
processo de mudanças está implementado no Assyst.

- O Coordenador da COATE, Paulo Lobato disse
que conversou com o sr Thiago Araújo, e
que será agendada uma reunião para janeiro
de 2023.

- Criar diretório no Drive da SETIN para
centralizar o armazenamento das RDMs

- Diego Moraes informou que a coordenadora
da CODES criou um diretório na pasta
compartilhada da SETIN. Um e-mail já foi
enviado para todos terem conhecimento
desta pasta. Moraes lembrou que a ideia
discutida na última reunião do subcomitê
era de que todas as RDMs fossem inseridas
nesse repositório, pelo menos enquanto o
processo de mudanças não é implementado na
ferramenta da Central de Serviços. O Sr.
Reinaldo Gil sugeriu que na atualização do
processo de mudanças fosse incluída a
atividade de inserção das RDMs no
repositório a fim de que ficasse mais
clara essa atividade dentro do processo.

- Atualizar a Portaria 867/2017
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- O Chefe da DIGTI informou que há a
necessidade de atualização da
portaria do processo de gerenciamento
de mudanças. Diego Moraes sugeriu
que, para o início do ano que vem,
aproveitando a atualização dos
responsáveis pelos processos de TIC,
cada um destes responsáveis deveria
verificar no portfólio de processos
se há a necessidade de atualização da
portaria, manual, ou desenho do
processo a fim de que todo portfólio
seja atualizado. O Diretor da SETIN
concordou com a proposta e tal
atualização será feita no início do
ano que vem.

Atualizar o Ato PRESI 163/2018 - Política
Organizacional de Desenvolvimento de Softwares no
âmbito do TRT da 8ª Região

Diego Moraes informou que a política organizacional
de desenvolvimento de softwares foi formalizada, por
meio do Ato PRESI nº 440/2022. Tanto o Ato como a
metodologia estão disponíveis no portal govti.
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https://govti.trt8.jus.br/conformidade/media/base_juridica/Ato%20PRESI%20440-2022%20-%20Politica%20organizacional%20de%20Desenvolvimento%20-%202022%20-%20assinado.pdf
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PDTIC
2023-2024

Diego Moraes informou que o trabalho de elaboração
está sendo realizado junto com as demais áreas. O
prazo definido na última reunião do subcomitê é de
conclusão até janeiro de 2023. Entretanto, a
publicação do PDTIC só será realizada após a
publicação do plano de diretrizes da gestão. Assim, o
chefe da DIGTI reforçou que alguns ajustes podem ser
feitos após a publicação do Plano de diretrizes da
gestão.

Leonardo Ferraz salientou que é necessário que o
PDTIC esteja alinhado com o plano de diretrizes da
gestão do TRT8. Porém, a equipe da SETIN já tem
ciência de diversas ações que deverão constar no
PDTIC 2023-2024 devido ao desdobramento de diretrizes
que constam em instrumentos de planejamento
estratégicos e táticos vigentes, tais como: PEI do
TRT8, PDTIC-JT, ENTIC-JUD, iGovTIC-JUD e outros.
Portanto, o PDTIC está em processo de elaboração.

Sobre o Anexo I - Projetos de TIC

O Sr. Leonardo Ferraz informou que é interessante que
as áreas encerrem os projetos do biênio 2021-2022 ou
que façam o remanejamento para o PDTIC 2023-2024. A
partir daí as áreas devem fazer uma análise sobre os
os novos projetos para o biênio 2023-2024.

Leonardo também questionou como vão ficar os projetos
da COSID, tendo em vista a mudança na coordenação.
Diego Valdez pediu para agendar uma reunião para o
dia 16/12 para tratar do assunto juntamente com os
senhores Reinaldo Gil e Lívio Carneiro.

Revisão de
Processo

Conclusão do projeto TI3003739: Revisão anual (2022)
do processo de Gestão do Plano de Capacitação dos
Servidores de TIC

Diego Moraes informou que foi revisado o Processo de
Planejamento e Gestão do Plano de Anual de
Capacitação de TIC sem alterações. Inclusive, está
sendo elaborado o Plano de Capacitação 2023 de acordo
com o processo.
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Pesquisa de
satisfação

dos usuários
externos

Diego Moraes informou o resultado da pesquisa de
satisfação dos usuários externos de 2022. Ressaltou
que a participação diminuiu em torno de 25% em
relação à pesquisa de 2021. Sobre o índice de
satisfação, houve um aumento de 86%(2021) para 88,2%
na pesquisa de 2022.

Sobre o problema de diminuição na participação, o
diretor da SETIN acredita que essa diminuição se deve
ao fato de que a solução utilizada para informar os
usuários externos é o push do APT, o qual é uma
ferramenta legada e que a cada ano tem sido menos
utilizada. Valdez levantou como uma alternativa a
utilização da base do PJe, o que tende a atingir um
público maior. Ele lembrou que já houve algum
trabalho na SETIN voltado para o disparo de mensagens
utilizando a base do PJe, assim Valdez pediu para o
sr. Estillac verificar com a equipe da DIDES como
ficou esse trabalho. Após essa checagem, o assunto
será retomado a fim de deliberar qual a melhor
alternativa a ser tomada.

Catálogo de
Soluções de

TIC

Diego Moraes informou que é importante que o TRT8
faça a adesão ao catálogo de Soluções de TIC a fim de
conseguir preços mais vantajosos. O Coordenador da
COINT, Marco Aurélio, vai verificar essa demanda
junto aos demais coordenadores e diretor da SETIN a
fim de definirem quais fabricantes serão escolhidos
para dar encaminhamento no pedido de adesão.
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https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic
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PROVIDÊNCIAS

ASSUNTO PROVIDÊNCIAS PRAZO

Mapeamento dos
sistemas que estão
liberados o acesso

na Internet

A equipe de Segurança da Informação
vai apresentar o levantamento
finalizado até o fim de janeiro de
2023.

31/01/2023

Atualização dos
normativos com os
responsáveis pelos
processos de TIC

A DIGTI vai encaminhar a minuta da
portaria para edição por parte da
direção da SETIN. Após essa definição,
uma nova minuta será encaminhada para
formalização da presidência.

próxima
reunião

Atualização das
equipes de Gestão e

Fiscalização de
Contratos

A DIGTI vai enviar a lista com as
alterações para a assistente da Zilá
dar encaminhamento nos respectivos
PROADs.

próxima
reunião

Política de
Segurança da
Informação e
Política de

Controle de acesso

Márcel disse que vai conversar com o
Diretor da SETIN a fim de verificar
como ficará essa minuta e quais
alterações serão realizadas, tendo em
vista o solicitado pelo Dr. Gabriel
Velloso na reunião do Pleno.

Próxima
reunião

Atualização de
normativo -

Portaria PRESI
269/2018 - Equipe

de Resposta a
incidentes

Diego Moraes disse que vai enviar um
e-mail com a minuta da portaria para
que a direção da SETIN possa fazer as
devidas alterações.

Após as alterações realizadas, será
dado o encaminhamento para
formalização.

Próxima
reunião

Catálogo de
Sistemas

Popular todas as informações no
catálogo de sistemas.

31/01/2023

Minuta do PDTIC
2023-2024

A SETIN apresentará a minuta do PDTIC
2023-2024

31/01/2023

Processo de
Gerenciamento de

Mudanças

Marcar reunião com TRT5 a fim de
verificar como o processo de mudanças
está implementado no Assyst deste
Regional.

31/01/2023

Atualização do
Portfólio de

Processos de TIC

Fazer a atualização dos processos de
TIC.

Próxima
reunião
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Solução de disparo
de mensagens para
usuários da base

do PJe

A DIDES vai verificar inicialmente se
já houve algum trabalho nesse sentido
da SETIN e o respectivo status.

Próxima
reunião

Soluções de
catálogo de TIC

Definir os fabricantes e encaminhar a
solicitação de adesão ao respectivo
catálogo.

16/12/2022

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 a data de 16/11/2022 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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