
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO EspíRITO SANTO 
Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação - CGTI/TJES 

ATA DE REUNIÃO 
Comitê de Governança de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - CGTIC/TJES 

N°; 013/2017 

Data: 17/02/2017 
L-________________________________________ L-_______ ___ 

1. Dados da Reunião 
Data Hora Inicial IHora Final 'I : j' .~ , Local 

17/02/2017 15:00 horas 19:00 horas Sala de Reuniões da Presidência 

2. Participantes 

11" O' f • Nome 
1'[' ' ~Tf 

, 
Dls!lgna~~/ói'gã01' "',;r ~. ~. 

I · " 
Fernancb Estevam Bravin Ruy Desembargacbr 

-
Anselmo Laghi Laranja Assessor Especial da Presidência do TJES 

Leonardo Alvarenga da Fonseca Juiz Corregedor 

Felippe Monteiro Morgacb Horta Juiz cE Direito 
I 

Gustavo Marçal Da Silva e Silva Juiz cE Direito \ \ 
Cássio Jorge Tristâo GuecEs Ju iz cE Direito 

Marceb Tavares De Albuquerque Secretário-Geral do TJ ES /\ 
Christine Rossi Secretária re Tecnobgia da Informação cb TJES 

Carbs Vinicius Arimatea Coordenaooria de Suporte (STI) 

Alamir Costa Louro Coordenacbria de Desenvolvimento (STI) 

Daniel re Souza Correia Técnico judiciário (Técnico em Informática) \ 
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PODER JUDICIÁRIO 00 ESTADO DO EspíRITO SANTO 
Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação - CGTI / TJES 

3. Paula 

~-_...!...~~:f:~;: Dis tribuição; I 2. nos processos disciplinares; 
3. Negativa; 
4. Status oos Projetos Prioritários (Ple, Service Ocsk. ER p, Ga rtner); 
5. Aprovação 00 Planejamento Estratégico de TIC - PETICjPOTIC; 
6. Aprovação de Projetos; 
7. Conta de e-mail para estagiários; 
8. Datacenter; 
9. Apreciação do Ato Normativo - Service Dcsk; 

4. Deliberações 

Descrição J/ II t il I!I~" U I Ill~ 

O Exmo. Desembargador Fernando Bravin fez abertura da reunião, franqueando a palavra a Sr.ª 
Christine que. por conseguinte. apresentou a pauta da re união assinalando os principais pontos. 
Ato contínuo, o DI: Fernando Bravin solicitou qlle fosse posto em pautn a Criação do Grupo de 
Distribuição. 

1. Criação do Grupo de Distribuição: Dr. Anselmo sugeriu entrar em contnto com o Dr. 
Marceb Loureiro, Juiz Diretor dJ Foro da Comarca de Vitória, para que es te de forma conjunta 
com mais algum servidor de sua confiança. se reunissem para ajudar na criação de regras de 
negócio, no primeiro grau. Em relação ao segundo grau, Dr. Anselmo indicou a Servidora Natália, 
e a Chefe da Distribuição, Sr.ª Karla, para que de mane ira conjuntn com o Dr. Fernando Bravim, 
fo rmulassem um Grupo de Regras de Negócio de Distribuição, com posterior encam inha mento 
de Ato à Presidência. DeliberQlI-se pela ~[iiH;iíQ ~ minuta de ªtQ a ser sllbme:ticb à rresidêD~ia 
pelo CGnc. 

2. PjeCOR nos processos disciplinares da Corregeck>ria Geral da Justiça: DI'. Anselmo. 
cogitou a poss ibilidade da implantnção ch PJeCor utilizancb o abrigo da aplicação em nuvem cb 

\ CN J, inclusive com os nuxos já disponib ili zados pelo Co~nclo. Dr. Leonardo Alvarenga informou 
que o CNJ irá apresentnr O nuxo do PJECor durante a semana da Inspeção e que já havia mantioo 
contnto com os técnicos no CNI· D[, Femilndo B[a~im, ente!]deu prudente enL;ami!]ba[ 

\ :c:tQIi~ il&:!,ãQ aQ CQrr~g~do[ Geral da Iust:i,a, iltrilvé:s de e~pediente [Qrmal izado, de ava1 ia,ãQ 
\ l:;e rça da pQssibilidade (lo ~I SQ do eleCQ[ lItilizalUlc! a in fraestrutura do eiS I, bem ~QmQ QS sells 
fluxos, sem Ca[el:;e[ da intervençãQ témjcas da equipe re elidtnção cio rje, 

3. Certidão Negativa: O Sr. Alamir apresentou o escopo cb problema na emissão da Certidão 
Negativa, esclarecendo que foi solicitncb pela Corregedoria Geral da Justiça que as Unidades 
Judidárias co rri gissem os dadJs cadastrais, porém. em que pese os esforços, até o momento, os 
~cIos continuam desatualizados. 

r. Anselmo cons ignou sobre a importância da criação ~ um plano de comunicação com a 
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Assessoria dos Magistrados, com a fina lidade de insta r às Unidades Judiciárias para atualiza rem 
seus dados cadastrais, com poste rior comunicação à Corregedoria da Justiça acerca da 
inconsistência dos daoos nas Comarcas. 
O Dr. Fernanoo Bravim, por sua vez, assinabu a possibilidade de tornar obrigató rio no 
ajuizamento das ações, bem como no oferecimento das contestações, a exigência do núme ro de 
CPF do autor e do réu, na forma prevista no Código de Processo Civil Todavia, por se tratar de 
matéria sensível recomenoou-se submetê-Ia ao Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça , a fim re 
que seja editada evenrual Resolução. 
Restou delib:erildo Que: Q CGIlC em:aminbará manife:st:l,ào à Assessoria ~s ~agistracb::; pilril 
Ql!e se ia prQvjde[lJ;;iada 'ºImmi,ª,ªo ªo::; reSPOlls,h~eis pelas Unidades ludi!;;iá rias mQt!vanoo ª 
1le:J;;e,ssidade de iltl.!ali:i:acªº ,adaSlIal, em delrimellto de emissãQ de [alsa CertidãQ ~egativil. 

Iambém Que Q GCIIC 'Qm~.l[]iç:ilrá a e[esidêm:ia a Sl!l;~: e,stãQ de l!SQ ro crE Qbrigató[iQ DO: 
peticionamento das a,Ões, nos termos ro CPc. 

4 . Status dos p r ojetos prioritários (PJe, Service Desk, ERP, Gartner) : 

a) PJE: A Sr;! Christine sustentou que, a reunião 00 Comitê Ges tor 00 Pje, designada para 
o dia 06/02/2017 fo i suspensa, em decorrência da complexidade das regras próprias da 13ª 
Vara de Falência e Recuperação judicial somado à suspensão 00 expediente em razão oos 
problemas envolvendo a segurança pública. À vista disso, a referida reunião foi trans ferida 
para o dia 16/02/2017, sendo na opor,runidade constatado que, restavam, ainda, pendências 
por parte da equipe da 13ª Vara de Falência e Recuperação judicial tais como: associação 
competência x classe x assunto; análise e elaboração re modebs, que serão entregues até o 
dia 20/02/2017, a fim de possibilitar que a equipe técnica eabore uma planilha de atributos 
de classe e a de atributos de assuntos, para então, configurar o s istema pela equipe técnica, 
em aprox imadame nte IS dias, após a homologação peb Comitê de Juízes. Info rmou, ainda 
que, para deliberação acerca da criação de movimentos e tipos de petição, necessário será a 
designação de uma reunião com o Comitê de Taxonomia que, após as definiçÕes, as regras de 
negócio serão levadas ao Comitê do Pje para apreciação, sobretudo da OAB. Por fim, diante da 
abrangência e impacto das demandas dos juizacbs Especiais, relatou que o Comitê Gestor do 
Pje deliberou por dar foco às Turmas Recursa is, sem prejuízo do atendimento da-. -...-/ 
determinação 00 CN j quanto à digitalização da 13 ª Vara de Vitória, sencb acompanhaclo pd\ 
representante da OAB. 
Dr. Fernanclo Bravim recomenclou solicitar à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a 
fim de que seja feita uma comunicação formal ao CNJ, pugna nclo por reconsidera r a 
digitalização cios processos da 13ª Vara, informanÓJ, ainda, sobre a regionalização da Vara. 
DI'. Gustavo informou que a deliberação da Corregecbria Nacional de Justiça ocorreu em 
decorrência da regionalização da 13i! Vara, sencb que, em caso da Administração decidir por 
suspender a regionalização, os processos retornariam para sua origem e a 13 í1 Vara poderia 
ser convertida em uma Vara Cível Expansão do Cronograma: Dr. Fernando Bravim pontuou 
que a Vara de Juizado Especial de Colatina, estí em fase de projeto pibto no uso 00 Pje, 
apresentanoo grande preocupação em relação à tramitação dos processos, pois até o 
momento, não há trânsito em julgado, a fim de saber se o sistema seria satisfatório para a sua 
expansão. Com isso, destacou que, enqua nto não houver consistência consol idada no PJe, 
demonstra-se se r inviável a a mpliação cb projeto piloto para outras Comarcas 00 Estado. 
Neste intervab, destacou que não se deve desviar cio plano originário, qual seja a implantação 
do agravo de instrumento no SegunÓJ Grau. ~!i,';:2Sª P~[SPe:J;ti~a , de!le se:[ feita uma 
,olD!.!!lkilr;ãQ 00 Comitê li:: GQvemaD!;a ao Comitê 00 eie, Quanto a manutenr;ão do e,s,opo 
:21Ige[ido para e~ 12ai1:2ão mele, DQ entantQ, Que: :2e aguarde a ,Qllsolida,ão da aplicar;ªº D'I 
Comar,a PilotQ, 
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b) Service Oesk: A Sr.;! Christine apresentou os termos da contratação 00 Service Desk 
aos integrantes do Comitê, relatando sobre os níveis de atendimento. Informou que para 
cada nível há um critério de priorização que resulta em tempos máximos de resolução do 
problema. Citando que os atendimentos seguem um catábgo de serviço e que para cada 
serviço deve ser informada o grau de prioridade, podendo ser alta, média ou baixa. 
Solicitando, então que fosse definioo pelo CGTIC os níveis de atendimento conforme o 
serviço prestado. Informando, também, que a definição afeta a medição da qualidade de 
serviço da contratada, sendo um importante instrumento de avaliação da melhoria 00 
atendimento aos usuários de TI. Dr. An~~lmQ sug~riy QU~ i.! SII i.!P[!~:~e!lta~~e, ni.! prQ~imi.! 
reuniãQ do CQmit~ de Governan!;a, uma prQP:osta de !lív~i~ de Servi!;Q Pi.!ri.! QS itens 00 
ci.!tálogo i.! fim de elenci.!r Quais são as demi.!odas prioritárias. 

c) ERP: Christine informou que o processo se encontra em fase de elaboração de edital 
junto a Secretaria de Infraestrutura, restanoo ainda avaliação da Assessoria Jurídica re 
Licitações e Contratos da Presidência e autorização da Secretaria Geral para 
prosseguimento da fase externa da licitação. 

d) Gartner: Srª Christine informou que o contrato 00 Gartner foi firmado e que a 
assessoria já iniciou os seus trabalhos. Destacando inclusive que o diagnóstico da Gartner 
(ScoreTl) realizaoo nas Coorrenadori<JS de Suporte e Manutenção e Desenvolvimento foram 
utilizados na avaliação da maturidade da STI fazendo parte do documento Estratégia de 
TI (PETI/PDTI) encaminhada ao CNJ. Consignando que o modelo do documento de gestão foi 
orientado por tal assessoria e que a referida empresa gostaria re fazer uma apresentação ao 
Comitê de Governança, para avaliar a maturidade do PIES. 

Dr. Anselmo comentou que diante da impossibilidade de novos concursos resta um intenso 
trabalho de terceirização das atividades possíveis, como por exemplo, o atendimento ao 
suporte de negócio e a contratação de fábrica de software. Christine esclareceu que a STI está 
trabalhanoo nos planos de elevação de maturidade do setor para que seja possível a 
contratação de serviços como o de desenvolvimento de software, mas que deve ser observada 
a necessidade de capacitações da equipe de servioores a fim de possibilitar uma correta 
gestão destes contratos. 

6. Aprovação do Planejamento Estratégico de TlC - PETIC/PDTlC, A Srª Christine 

( 
apresentou o Planejamento Estratégico de TI - PETlC/PDTIC aos membros do Comitê para 
aprovação. ~essa uerspe!;;tivª, QS integrantes ªprQvªm por uDanimidade Q PlanQ de Estrªtégiª de 

\ll. !;;QDtendo Q eETI, o PDTI e os demais planQs Qpera!;;iQnª is da área, çon[Qrme B~sQI!J!;;ªQ nº 
,11, do CQnselhQ ~açiQnal de lusti~ª. 

4 rovaçãO de Projetos; 

a) METRO-ES: Processo de nº 2016.01.768.647. Previsão de Prazo: 03 (três) meses. 
Previsão Orçamentária: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). 

Dr. 
\ 

solicitou fosse Anselmo que consignado em Ata, a economia da contratação e, por 
conseguinte, que a pretensa contratação está alinhada à estratégia de TI do Comitê. 

\ b 1 RENOVAÇÃO NOVELL: Processo de nº 2017.00.195.388. Previsão de Prazo: 04 (quatro 1 
'-. 4 
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meses. Previsão Orçamentária : R$ 750.000,00 (setecentos e ci nquent:t mil reais). 
c) MATERIAIS DE REPOSiÇÃO: Previsão de Prazo: 06 (seis) meses. Previsão 

Orçamentá ria: R$ 10.000,00 (rez mil rea is) 
d) L1NK DE DADOS: Processo re n2 2017.00.193.688. Previsão re Prazo: 06 (seis) meses. 

Previsão Orçamentária: R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). 

Por de rradei ro, os integrantes do Comitê de Governança deliberam peJa aprovação dos 
projecos, consideranoo que estão alinhados ao Pano de Contratação da STI ap rovaoo. 

8. Conta de e-ma il para estagiários: 

Carlos Arimatea informou que há duas modalidades de conn'atação de licença para uso de email 
quais sejam: 

GW 2014: Full: Licença R$ 333,70 + manutenção anual R$ 84,48; 
GW Limited: Web: Licença R$ 78,14 + manutenção an ual R$ 19,43. 

Diante: 00 vªb[ [e:dyzjoo 00 1i!;;;e:m;;iªme:ntQ we:b. ge:ranoo uma c:ç:ollolllia de ç:e:[ç:a de 1: ve:zc:s a 
li ç:e:Ilr;a full, os me:lllb[Qs 00 Comitê delibe:rnrnm PQ[ \;;QIJIlª!à[ 1iç:e:I1r;as w:e:b parn QS e:s!àgiáriQs, 
ç:Qm pQssível e:2l:te:llsãQ ªQS demais usuá[iQs, -
o DI: Gustavo se prontificou em sugerir as alterações da minuta oos equipamentos. 

9. Datacenter: O Sr. Marceb esclareceu que, a Secretaria Geral notificou a empresa, para no 
prazo de 60 dias, apresentar uma solução em relação ao fornecimento de solução de 
refrigeração 00 DataCenter. DI: Anselmo, diante 00 exposto, sugeriu a judicialização da demanda 
junto à Procuraooria 00 Estado, com a restituição OOS vabres desprendioos. 
Nesse sentioo, Oes. Fernanoo Bravim e Dr. Anselmo, apresentaram como proposta para 
solucionar a desavença à jlldicialização da demanda, independentemente do transcurso do 
aludioo prazo de notificação de 60 dias. Contucb, tendo em vista a necessidade de analisa :...a 
matéria, o Dr. Fernanoo Bravim, sugeriu que a questão cL1 judicialização seja pos ta em pauta na 
próxima Reun ião 00 Com itê de Governança. 

I 

10. Apreciação do Ato Normativo - Service Desk; , / 
Dr. Fernando Bravim, aduz iu pelo encaminhamento de Ato Normativo ins tituinoo o ServiceDesk 
como Po nto Ún ico de Contato da TI. 
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5 . AnTovacão 

Nome 

Fernando Estevam Bravin Ruy 

Anselmo Laghi Laranja 

Leo nardo Alva renga da Fonseca 

Felippe Monteiro Morgado Horta 

Gustavo Marçal Da Silva e Silva 

Marceb Tavares De Albuquerque 

Chris tine Rossi 

Cintia Varejão 

Fabio Dias 

Carlos Vin icius Arimatea 

Alamir Costa Louro 
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