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ATA DE REUNIÃO
Comitê de Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação - CGTIC Data: 19/08/2016

1. Dados da Reunião
Data Hora Inicial ora Final

•
19/08/16

2. Participantes

16h 16h30min Sala de reuniões da STI/TJES

Fernando Estevam Bravin Ruy

Thiago Vargas Cardoso

Gustavo Marçal da Silva e Silva

Aline Carolino Santos Davel

Desembargador

juiz de Direito

Juiz de Direito

Secretária-Geral do TjES (em exercício)

Christine Rossi

Alamir Costa Louro

Secretária de Tecnologia da Informação

Coordenador de Desenvolvimento - STl

Carlos Vinícius de Arimatea Coordenador de Suporte - STI

Ana Paula Gireli Bissi Assessora

jeanni Will Secretariando

3. Pauta
Item

01
Reunião ordinária para fins de análise do prosseguimento da contratação de Projeto da
Central de Serviços (service desk).
Segurança da informação no ambiente de trabalho

4. Informações e deliberações em Reunião
Item Descrição'
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o I Christine fez a abertura da reunião. expondo a pauta da reunião.

SEGURANÇA DA INFORMAÇAo NO AMBIENTE DO TRABALHO

Registrou a importância da segurança da infórmação quer para entidades privadas quer
públicas. e. após procedeu à apresentação de um vídeo informativo sobre o tema. em
especial. sobre seus atributos: confiabilidade. integridade. disponibilidade. autenticidade e
não repudio.

Relatou que. desde os idos de 2007. tem sido envidados esforços para o estabelecimento
da política de segurança da informação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo. nos termos estabelecidos pelo CNJ. sendo necessário a retomada dos
trabalhos de definição da política de Segurança de Informação. em conformidade com as
diretrizes regulamentadas pelo Conselho.

Pontuou sobre os projetos constantes no plano de contratação e capacitação 2016
relacionados a esse fim. Expôs que já se encontra minutada a resolução para fins de
regulamentação.

Pontuou a necessidade premente de instituir Comitê próprio. subordinado ao Comitê de
Govemança.

Des. Bravin registrou sobre a importância de. ainda antes de levar ao pleno o ato. sejam
ouvidos os Desembargadores para ampliar a participação e permitir a manifestação de
todos os interessados.

Ana sugeriu que fosse esboçada a minuta para. após. ampliar os debates junto à
instituição.

Após definidas as regras de política de segurança da informação. serão expedidos atos
normativos específicos para seu detalhamento.

DELlBERAÇAo: reiterar junto à Corregedoria a necessidade da instituição do Comitê e
análise da minuta do ato de regulamentação.

MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA STI

Des. Bravin esclareceu que a evolução do contexto depende do empenho de todo o grupo
e apoios por parte do CNJ. registrando. ainda. que a atual Administração está atuando para
otimi7~u as estratégias de melhorias para a STI.

Christine expôs sobre o projeto de viabilização das parcerias.

CONTRATAÇAo DO SERVICE DESK

roi apresentado o status da contratação.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Christine infomlOu ue será encaminhada a minuta do ato
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solicitou que seja encaminhado relatório descritivo de quantitativo de equipamentos que
será disponibilizado por Unidade Judiciária (Vara) para fins de avaliar se uma possível
redução poderá culminar em prejuízos ao atendimentos em determinadas competências de
maior demanda.

RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SUPORTE

Foi apresentado o status da contratação.

SOLUÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Em análise das opções de contratação das soluções de recursos humanos. o Comitê de
Governança DELIBEROU no sentido de solicitar que Ana Paula realize um levantamento
diagnóstico das necessidades próprias do Poder Judiciário. levando em consideração as
demandas administrativas de controle e integração das áreas de gestão de pessoas.
financeiro. contábil. patrimônio. almoxarilàdo e demais pertinentes. uma vez que a adoção
de qualquer solução deve buscar a integração das diversas áreas da Administração. além
da análise da viabilidade econômica da contratação.

EXPLANAÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO

Diante das ponderações de Alamir. Des. Bravin registrou a necessidade de maioria dos
membros do Comitê. de forma a legitimar as deliberações. e. nesse sentido. solicitou que
Alamir realize a apresentação em seu gabinete. para melhor apreciação e posterior debate
em reunião do Comitê.

ASSINATURA DIGITAL EM ATOS DO EJUD

DELIBEROU pela aprovação do ato normativo que visa à regulamentação da expedição
de atos judiciais mediante assinatura digital. no sistema dUD.

Fernando Estevam Bravin Ruy

Anselmo Laghi Laranja

Leonardo Alvarenga da Fonseca

Salomão Akhnaton Zoroastro
S encer Elesbon
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Felippe Monteiro Morgaoo Horta

Thiago Vargas Carooso

Gustavo Marçal da Silva e Silva

Marceb Tavares De Albuquerque

Christine Rossi

Fabio Carooso Melb

Cintia Varejão Ribeiro re Freitas
Alamir Costa Louro

Carbs Vinicius re Arimatéa

•
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