
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO EspíRITO SANTO
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação

ATA DE REUNIÃO
Comitê de Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação - CGTIC

N°: 007/2016

Data: 29/04/2016

1. Dados da Reunião
I " Datallmi ! ltoralniClal,
29/04/16 16h 18h Sala de reuniões da STI/TJES

•
Felippe Monteiro Morgado Horta Juiz de Direito

Marcelo Tavares De Albuquerque Secretário-Geral do TJES

Christine Rossi Secretária de Tecnologia da Informação do TJES

Ana Paula GireJi Bissi Tatagiba Secretária de Gestão de Pessoas (licenciada)

Cíntia Varejão Ribeiro de Freitas Secretária de Gestão de Pessoas do TJES (em Exercício)

Alamir Costa Louro Coordenador de Desenvolvimento - STI

•
Carlos Vinicius de Arimatea

jeanni WiIl

jaderson de Souza Falcão

Daniel de Souza Correia
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. Item

01

20/04/2016

29/04/2016

MarceloElaboração de proposta de novo escopo do STI e
processo de contratação de internet móvel 4G Albuquerque
para o PlES.

03 Envio dos artefatos que scrão apreciados na Alamir Louro c Carlos
próxima reunião: TR do Service desk, Plano Arimatea 25104/2016
de Contratação, Propostas de cenário de
im lanta ão do Ple.

04 Elaborar formulário para esclarecimento dos Marcelo De Albuquerque
requisitos mínimos para estar de demandas e 25/04/2016
aprescntar proposta de melhoria do processo Christine Rossi
de análise e definição de demandas no TlES.

02•

05 Contatar com DI'. Délio para apreciação da DI'.Thiago Vargas 29/04/2016
demanda relativa aos sistemas conveniados

J

29/05/2016

Felippe Monteiro M. Horta
Gustavo Mar 'ai da S.Silva

2

Apoiar e participar das Audiências.

Recompor o Comitê Gestor do P.le. (foi
contatado com todos os atuais representantes Comitê de Governança
do Comitê Gestor esta semana, tendo sido
informado que o Senhor Lucas Marcel Pereira
Matias - reprcsentante da Defcnsoria Públic'
Estadual, será substilUido. Assim. fàz- e

Instar o grupo de trabalho do eJUD quanto as Alamir Louro
demandas apresentadas, solicitando
priorização (publicação da produção nos
gabinetes)

Organizar Audiências públicas. as quais serão Fernando Estevam Bravin
realizadas em datas a serem definidas pelo Ruy
Presidente do Comitê.

07

08

09

06•
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necessário oficiar a Defensoria para
indicação)

PEDENCIA: oficiar à Defensoria para
indicação do representante do órgão.

•

•

OI

02

03

04

que o

Dr. Anselmo pautou que análise da apresentação do Projeto de Central de Serviços
restringe a verificar o alinhamento com o planejamento estratégico, visto que cumpre ao
ordenador de despesas as consideraçõcs pertinentes à autorização e contratação
propriamente dita, uma vez que será objeto de análise espccífica por ocasião de cada
contratação.

Christine passou à apresentação do Plano de Contratação - Resolução CNJ n. 182/2013.
Expôs que o plano não tem carácter vinculante no que tange à contratação.

Ressaltou que a exposição será realizada à margem do tecnicismo, dando ênfase aos
seguintes aspectos: Problema, Fraqueza, Demanda e Oportunidade.

Trata-se de um plano "guarda-chuva" que deveria ter sido apreeiado e aprovado em 2015,
para fins de dar norte às contratações para o exercício de 2016.

Ana recomendou fossem atualizados os valores históricos orçados para cada contratação.
visando subsidiar à análise da possível realocação de recursos financeÍros e
orçamentários.

Marcelo reiterou a necessidade de inclusão de um membro da Assessoria de Planejamento
no Comitê de Governança, de forma a pcrmitir maior alinhamento com o planejamento
cstratégico. Dr. Anselmo se manifestou no sentido de convidar Maria Elisa. até losse
apreciado o pleito da inclusão.

Dr. Anselmo verificou a existência de "novas contratações" sem a respectiva rubrica
orçamentária em 2016 para a realização da despesa. mas ponderou que sc encontram
alinhados ao planejamcnto estratégico. Quanto à contratação ORACLE. por tratar-se de
uma ratificação da Administração anterior. não foi objeto da apreciação. no mérito. pelo
atual Comitê de Governança.

Diante disso, APROVOU-SE por unanimidadc o plano de contratação.

Prestação de serviço de suporte em soluçõcs de segurança da infornlação: Redução de
93% do contrato atual, mantendo a q , idade do serviço prestado.

Dr. Anselmo sugeriu fosse esclare a os d, necessidade de redução de
custos. razão ela ual a distr' m adot á novos rocedim~
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devidamente justificados.

{
II~ 4

05 Ccntral dc Serviços (Service desk) - valor estimado ano: R$ 1.500.000.00

Dr. Anselmo ressaltou a importância do Podcr Judiciário ter programas mclhoria dc
atcndimcnto aos divcrsos usuários intcrnos c cxtcrnos. dc forma legitimar os scrviços
prcstados pelo Podcr Judiciário, com o adcquado suportc tecnológico. até porquc vai ao
cncontro ás dirctrizes constantes na Resolução CNJ 211115 c plancjamcnto cstratégico do
Poder JudiciáriofES.

Christinc Icmbrou quc. como tripé dc sustcntação das mclhorias avcntadas. laz-sc
neccssário priorizar "processos. ferramcntas (tccnologia) c recursos humanos".

Ressaltou. ainda. a importância da condução dc gercnciamento e o controle por técnicos
intcrnos, e que. na hipótesc, contamos com Jadcrson e Arimatca com a dcvida ccrtificação
para assunção da incumbência dos contratos de TI.

Jaderson expos que as dificuldades que cmcrgem da TI, na verdadc. estão pulverizadas
cm todas as unidadcs do Podcr Judiciário. qucr administrativas quer jurisdicionais.
Soluçõcs: oferecer atcndimcnto com cquipe interna efou contratar empresa para prestação
dos scrviços. Narrou os estudos realizados para subsidiar c nortcar o plano de contratação
de central de atendimcnto. com consultas a outros tribunais. modclo de gcstão. cntrc
outros. Ressaltou a situação atual dc atcndimcnto (número reduzido dc atendcntes.
insatisfação. falta dc padrão. falta de priorização. demora no atendimento etc).

Compliance (Res: 211 fl5 CNJ) - definir proccssos dc gestão de infracstrutura
tccnológica. implantar ccntral dc serviços.

Ana Paula lembrou da ncccssidade de criação de uma "ctiqucta" de priorização para
facilitar a condução da dcmanda. como também a adoção da cstratégia por "ponto local".
como responsável pcla demanda por Sccretaria.

Assim por estar em pcrfcita sintonia com as diretrizes cstabclccidas pclo CNJ c
devidamcntc alinhado ao plancjamento cstratégico dcstc Tribunal. os membro prcsentes
do Comitê de Governança APROVARAM por unanimidadc a contratação da Ccntral de
Scrviços .

Ficou acordado que o cnc minhamcnto das ATAS dc reuniõcs c as rcspcctivas
manifcstação dos membros c o prol' 'idas mcdiante e-mail. como forma de otimização
das atividades.
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D,ata 'I.
Limite

29/04/2016

20/04/2016
MarceloElaboração de proposta de novo escopo do STI e

processo de contratação de internei móvel 4G Albuquerque
para o PJES.

Envio dos artefatos que serão apreciados na Alamir Louro e Carlos
próxima reunião: TR do Service desk. Plano Arimalca 25/04/2016
de Contratação. Propostas de cenário de
im Janta ão do I'Je.
Elaborar formulário para esclarecimento dos Marcelo De Albuquerque
requisitos minimos para estar de demandas c 25/04/2016
apresentar proposta de melboria do processo Christine Rossi
de análise c definição de demandas no TJES.

04

OI

03

02

•
05 Contatar com Dr. Délio para apreciação da Dr. Thiago Vargas

demanda relativa aos sistemas conveniados
29/04/2016

5

29105120 I (,

Instar o grupo de trabalho do eJUO quanto as Alamir Louro
demandas apresentadas. solicitando
priorização (publicação da produção nos
gabinetes)

Recompor o Comitê Gestor do I'Je. (foi
contatado com todos os atuais representantes Comitê de Governança
do Comitê Gestor. tendo sido informado que
o Senhor Lucas MareeI Pereira Matias -
representante da Defensoria Pública Estadual,
será substituído .

Oficiar á Dcfensoria
representante do órgão.
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•

•

Felippe Monteiro Morgado Horta

Anselmo Laghi Laranja

Marcelo Tavares De Albuquerque

Christine Rossi

Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba

Cíntia Varejão Ribeiro de Freitas

Alamir Costa Louro

Carlos Vinicius de Arimatea

jeanni Will

jaderson de Souza Falcão

Daniel de Souza Correia
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