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ATA
Reunião do Comitê de Governança de TIC
Portaria n. 465, de 02 de março de 2016
Local: Sala de Reunião STI Data: 15/05/2018 Horário: 9:30 - 11:30

PARTICIPANTES
FUNÇÃO/CARGO
MATRÍCULA
E-MAIL
ELIZIO FERREIRA DE MELO
Secretário Geral
3011596
elizio.melo@tjrr.jus.br
Dra. BRUNA ZAGALLO
Juíza Auxiliar da Presidência
3011346
bruna.zagallo@tjrr.jus.br
Dr. PAULO CEZAR DIAS
Juíz auxiliar da Corregedoria
3010506
paulo@tjrr.jus.br
MENEZES
VILLE CARIBAS LIMA DE
Servidor da Corregedoria
3011486
ville.medeiros@tjrr.jus.br
MEDEIROS
BRUNO CAMPOS FURMAN Secretário de Gestão Administrativa
3011235
bruno.furman@tjrr.jus.br
Representante da Secretaria de
ARTHUR AZEVEDO
3011645
arthur.azevedo@tjrr.jus.br
Gestão de Pessoas
ELAINE ASSIS MELO DE
Secretaria de Orçamento e Finanças
3010040
elainem@tjrr.jus.br
ALMEIDA
REUBENS MARIZ DE
Secretario de Infraestrutura e
3011717
reubens.araujo@tjrr.jus.br
ARAUJO NOVO
Logística
INAIARA MILAGRES
Secretária de Gestão Estratégica
3011639
inaiara.sa@tjrr.jus.br
CARNEIRO SA
TAINAH WESTIN DE
Coordenadora do Núcleo de
3011618
tainah@tjrr.jus.br
CAMARGO MOTA
Controle interno
Secretário de Tecnologia da
TIAGO MENDONÇA LOBO
3011614
tiago.lobo@tjrr.jus.br
informação

A reunião iniciou com o núcleo de controle interno explanando sobre qual será o objetivo da auditoria interna
sobre a governança de TI e a importância que o Comitê de Governança de TI possui no desenvolvimento dos
trabalhos e da continuidade das ações.
Após a explanação o Secretário de TI seguiu com a pauta falando sobre os sistema julgado críticos no
portfólio de sistemas. Projudi: Foi colocada a importância de estabilização da atual versão de 2º grau e para
isso seria necessária uma atualização da versão do sistema. O motivo de lentidão do sistema foi colocado
como sendo um problema de infraestrutura em decorrência da ampliação e já está sendo trabalhado através do
serviço de terceirizada especializada pendente de homologação; foi informada a possibilidade de inserção de
mídias no projudi e intergração das gravações de audiências realizadas tanto no DRS quanto no
Videoconferência; SEEU atualmente a incompatibilidade tanto de funcionalidades e quanto de desempenho
ficaram evidenciados em outros SEI´s; uma das sugestões para sanar os problemas decorrentes do sistema foi
a migração dos processos de execução para o Projudi focando no objetivo estratégico de unificação de um

12/06/2019 09:18

SEI/TJRR - 0341392 - Ata

2 of 4

http://sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web...

único sistema processual; porém devido a falta de integração do Projudi com o SEEU, bloqueios de
regulamentares no uso de outro sistema que não o SEEU combinados com a proximidade do final do ano de
2018 esta solução foi colocada como de alto risco para a gestão e ficou decidido ser escalada para o próximo
ano. Alvará Eletrônico: Foi explanada a falha da empresa terceirizada responsável pelo desenvolvimento de
tal solução ao não considerar a existência do sistema SISCOM-DJ, uma vez que toda a integração referente
aos depósitos judicias deverá ser feita por ele. De forma que, em contato com equipe técnica de Brasília
do Banco do Brasil foi explanada a necessidade de elaboração de um acordo de cooperação Técnica para
cessão do sistema; O acordo já foi encaminhado pelo Setor de Convênios ao banco do Brasil, porém até a
presente data permanece sem resposta; o Secretário de TI se comprometeu a cobrar a avaliação do acordo o
quanto antes.
Apresentado plano de aquisições e contratações de TI foi levantado os problemas de falta de um
posicionamento mais estável do orçamento do TJRR; com a máxima "fica rico, fica pobre" a incerteza sobre
as contratações de novos investimentos em T.I. ficou clara; porém foi explicitado que os trabalhos com os
estudos técnicos preliminares não podem parar uma vez que no caso de uma aprovação do orçamento o TJRR
tem que estar preparado para as aquisições estratégicas; Não houveram nenhuma objeção a nenhum item do
plano
SEI n.º 0005135-09.2018.8.23.8000: Neste SEI foram elencadas pelo Gerente de projetos Márcio as
principais demandas para o Projudi. Em análise pelo comitê decidiu-se adiar a implantação do novo assinador
do Projudi até que este apresente menor lentidão; Adiar a migração SEEU-Projudi, pelo fato de ser uma
mudança muito impactante para a o final do ano; Priorizar a implantação da Sessão Digital e da CEMAM.
Sistema de Dívida Ativa foi colocado como sendo de suma importância pela SOF. Foi lembrado pelo
Secretário Geral que existe uma ação nas varas de fazendo para inscrição automática usando o serasa-jud e
que isso pode apresentar riscos ao projeto
Sistema de atendimento do Itinerante foi comentada a implantação do sistema na itinerante
A atualização do sistema de jurisprudência foi colocada como importante tendo em vista a integração com
o projudi.
Certidão Negativa em Produção – FAC unificada em homologação: Foi falado que os problemas de
integração com os sistemas externos foram sanados e que a ausência de homologação da FAC vem atrasando
a data para implantação da solução a indicação de quem iria homologar o sistema ficou pendente.
Pendências CNJ:
-Sistema do NUGEP: Foi colocada como alta prioridade a implementação do sistema de interligação do
NUGEP com o CNJ através de um serviço. Porém, apesarde termos cumprido o prazo para o
desenvolvimento do sistema de comunicação a parte que cade ao CNJ nunca foi entregue e nem funciona.
Alinhamento com Resolução CNJ n.º 211/2015;
-GATIC: Até a data da reunião a Gratificação de Tecnologia da Informação ficou pendente de avalização
junto à SOF
-ESTRUTURA FUNCIONAL: A estrutura funcional ficou pendente do TJRR encaminhar um projeto de Lei
para Assembléia Legislativa.
-QUANTITATIVO DE SERVIDORES
-PLANTÃO
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Planejamento Estratégico de TIC.
- Virtualização do Segundo Grau 80%
-Atualização do parque computacional 80%
-Atualização do Projudi 100%
-Elaboração e execução do plano de segurança da informação. 60%
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:30h, com os agradecimento aos presentes, eu, Tiago
Mendonça Lobo, Secretário de Tecnologia da Informação, lavrei a presente ata que será assinada por mim e
pelos demais participantes.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO MENDONCA LOBO, Secretário(a), em
22/05/2018, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por ARTHUR AZEVEDO, Secretário(a) em exercício, em
22/05/2018, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por TAINAH WESTIN DE CAMARGO MOTA,
Coordenador, em 22/05/2018, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por ELIZIO FERREIRA DE MELO, Secretário Geral, em
22/05/2018, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por BRUNO CAMPOS FURMAN, Secretário(a), em
23/05/2018, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por INAIARA MILAGRES CARNEIRO SA, Secretário(a),
em 24/05/2018, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por BRUNA GUIMARAES FIALHO ZAGALLO, Juiz
Auxiliar da Presidência, em 28/05/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 0341392 e o código CRC 5F2708A6.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - GABINETE DA SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. Palácio da Justiça. Praça do
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