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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 da SGA Data: 22/08/2018 Horário: 9:15 - 11:00

PARTICIPANTES
ELIZIO FERREIRA DE
MELO
Dra. BRUNA ZAGALLO
Dr. PAULO CEZAR DIAS
MENEZES
VILLE CARIBAS LIMA DE
MEDEIROS
BRUNO CAMPOS
FURMAN
VICTORIA CORREA
FORTES
ELAINE ASSIS MELO DE
ALMEIDA
REUBENS MARIZ DE
ARAUJO NOVO
FRANCINEUDO
MONTEIRO SILVA LIMA
ALINE FEITOSA DE
VASCONCELOS
EDIEL PESSOA DA SILVA
JUNIOR
TIAGO MENDONÇA
LOBO
LILIAN TAJUJÁ ROCHA

CARGO

MATRÍCULA

E-MAIL

Secretário Geral

3011596

elizio.melo@tjrr.jus.br

Juíza Auxiliar da Presidência

3011346

bruna.zagallo@tjrr.jus.br

Juíz auxiliar da Corregedoria

3010506

paulo@tjrr.jus.br

Servidor da Corregedoria

3011486

ville.medeiros@tjrr.jus.br

Secretário de Gestão
Administrativa

3011235

bruno.furman@tjrr.jus.br

Secretária de Gestão de Pessoas

3011816

victoria.fortes@tjrr.jus.br

3010040

elainem@tjrr.jus.br

3011717

reubens.araujo@tjrr.jus.br

3011853

francineudo.monteiro@tjrr.jus.br

3010827

aline.vasconcelos@tjrr.jus.br

3011544

ediel.junior@tjrr.jus.br

3011614

tiago.lobo@tjrr.jus.br

3011387

lilian.rocha@tjrr.jus.br

Secretaria de Orçamento e
Finanças
Secretario de Infraestrutura e
Logística
Representante da Secretaria de
Gestão Estratégica
Coordenadora do Núcleo de
Controle Interno, em exercício
Servidor do Núcleo de Controle
Interno
Secretário de Tecnologia da
Informação
Servidora da Secretaria de
Tecnologia da Informação

PAUTA DA REUNIÃO
-Portfólio de sistemas
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-Novas demandas
0007460-54.2018.8.23.8000 - Grandes Escritórios
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-Plano de Aquisições e Contratações 2018

-Ações da Resolução CNJ n.º 211/2016:
1. 0011089-70.2017.8.23.8000 - Plantão da informática/Sobreaviso;
2. 0011114-83.2017.8.23.8000 - Macroprocessos - Reestruturação da STI;
3. 0011256-87.2017.8.23.8000 - Força de trabalho de TIC;
4. 0014381-63.2017.8.23.8000 - Política de gestão de pessoas de TIC; e
5. 0017003-18.2017.8.23.8000 - Proposta de concessão da Gratificação por Atividade em
Tecnologia da Informação (GATI).
A reunião iniciou com o Secretário de Tecnologia da Informação explanando sobre as ações da Resolução
do CNJ n.º 211/2016:
1. Plantão da informática/Sobreaviso: A iniciativa de criar o Plantão de TIC foi transformada em
sobreaviso, atualmente está na Secretaria de Infraestrutura e Logística, enviado pelo Secretário-Geral, para
incluir minuta onde os servidores daquela secretaria possam aderir aos direitos do sobreaviso;
2. Macroprocessos - Reestruturação da STI: Foi sugerido pela Secretária de Gestão Estratégica que
fosse criado um Grupo de Trabalho para elaboração de estrutura organizacional da STI e demais unidades
do TJ, sugestão essa aceita por todos os presentes;
3. Força de trabalho de TIC:O Secretário-Geral sugeriu a terceirização de áreas na STI, dito isto, o
Secretário de TI informou a todos que os estudos estão caminhando para terceirizar inicialmente o
atendimento e suporte ao usuário;
4. Política de gestão de pessoas de TIC: O Secretário de TI informou que tal ação já foi encaminhada à
Secretaria do Tribunal Pleno.
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5. Proposta de concessão da Gratificação por Atividade em Tecnologia da Informação (GATI): A
GATIC está atualmente na SG sendo instruída, visto que o valor inicial foi acrescido 140% com a inclusão
dos Analistas Judiciários - Esp. Sistemas na intenção, e demais vistas jurídicas de legalidade.
Passado isto, o Secretário de TI iniciou a leitura e explicação do Portfólio de Sistemas, destacando que o
Alvará Digital teve intervenção do Conselho Nacional de Justiça junto ao Banco do Brasil, para que a
solução fosse unificada e não mais personalizada para cada Tribunal. A Juíza Auxiliar da Presidência
informou que a prioridade de entrega é o item 1 dos "Sistemas em Análise de Viabilidade", visto que o
sistema de cálculos de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina é referencia nacional
e há grande necessidade de implementação de tal ferramenta nesta Tribunal.
Em paralelo o Secretário da SGA solicitou que fosse decidido quanto a digitalização dos processos do
segundo grau e o Secretário de TI destacou que não há necessidade da digitalização do acervo, conforme
será tratado no SEI n.º 0008019-11.2018.8.23.8000.
Em tempo, a Secretária da SGP informou a todos os presentes que a partir do dia 01 de setembro de 2018 a
SGP não irá mais utilizar o módulo do ADMRH da empresa Thema.
O Secretário de TI esclareceu a nova demanda dos "Grandes Escritórios" que foi colocada na reunião como
prioridade.
Por fim, o Plano de Aquisições e Contratações de 2018, o secretário de TI então explicou que a lista
apresentada são os itens previstos de ocorrerem ainda no exercício de 2018, e as menos urgentes são APM,
BI, Anel, Firewall e Rack.
Passando a explicar cada item:
Renovação
Teorema WEB 0002750-27.2016.6.23.8000: sistema utilizado pela Contadoria para atualização dos valores
utilizados por esta Corte de Justiça.
Link Internet Oi 0006101-06.2017.8.23.8000: se trata do link principal de Internet utilizado pelo TJRR de
200Mbps.
THEMA 0011560-52.2018.8.23.8000: Contrato de manutenção do Sistema Integrado de Gestão
Administrativa ERP/Thema.
Considerando a descontinuação de diversos módulos do ERP/Thema, ao explicar a renovação
do contrato de manutenção com a Thema, o Secretário de TI esclareceu que se faz necessária
devido a SOF, SIL e SGA ainda utilizarem alguns módulos (no caso da SOF, crucial para o
andamento da prestação administrativa e jurisdicional do TJRR) do sistema. Todos entraram em
acordo de iniciar os estudos do módulo utilizado pela SOF, para que esta Corte de Justiça tenha
a real visão sobre o contrato com a empresa e verificar se ele está oneroso.
Em paralelo, visando atender a sugestão do Secretário-Geral sobre estudos para diminuir o
contrato em 50%, destacando que o módulo do ADMRH deixará de ser utilizado no dia
01/09/2018, o Secretário de TI sugeriu realizarmos o upgrade do sistema para os serviços WEB
da empresa e nesse momento suprimir os módulos que não estão mais sendo utilizados.
Polo-It 0000088-88.2017.8.23.8000: se trata da prestação de serviço de Infraestrutura de TI, inclusive
suporte tecnológico e segurança da informação ao ambiente computacional.
Antivírus 0004060-03.2016.8.23.8000: para aumentar a segurança no parque computacional desta Corte de
Justiça.
Poliglota 0002440-82.2018.8.23.8000: Sistema utilizando pela Biblioteca desta Corte de Justiça.
Omne Blade 0008101-42.2018.8.23.8000: trata-se de licenças com a finalidade de promover a segurança
da informação e o acesso a funções através de contratação de prestação de serviço com recursos de
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firewall, gerenciamento da internet, maior segurança e otimização no controle de acesso à internet e
demais funcionalidades.
Novas contratações
Switches 0010916-12.2018.8.23.8000: Aquisição de Switch 48 portas L2 -POE para suporte à
infraestrutura de rede do TJRR.
No-Breaks 0009928-88.2018.8.23.8000: Aquisição de no-breaks de 20KVA para atender aos prédios fora
do data center principal.
Link Embratel (100Mbps) 0010055-26.2018.8.23.8000: Contratação de serviço de conexão de dados
redundante de acesso à internet, dedicados e full, com velocidade mínima de 100Mbps.
Link de dados 0008992-63.2018.8.23.8000: Contratação de serviço de conexão de dados de acesso
dedicado e full, tanto para download quanto para upload, com velocidade de 10Mbps, para interligação dos
prédios do TJRR bem como os órgãos parceiros com o Palácio da Justiça do Tribunal de Justiça de
Roraima (TJRR).
Pontos de rede 0007298-59.2018.8.23.8000: Serviço de instalação com certificação, manutenção e
remoção de pontos de rede lógica estruturada.
Storage NAS 0009927-06.2018.8.23.8000: Aquisição de Servidor de mídia independente (NAS) e HDs
alta performance em sistema RAID para armazenamento de altos volumes de dados do NUCRI.
Terceirização 0001190-14.2018.8.23.8000: A prestação de serviços técnicos de atendimento, suporte e
manutenção para o funcionamento das soluções de TIC do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
(TJRR), conforme as melhores práticas de ITIL recomendadas para o caso, adaptadas à realidade do TJRR.
Hiperconvergência 0008837-60.2018.8.23.8000: Aquisição de solução de processamento, armazenamento
e replicação para a sustentação dos sistemas corporativos e dos serviços de TI ofertados pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima.
APM 0010367-02.2018.8.23.8000: Contratação de solução de APM (Application Performance
Monitoring) para monitoramento da experiência do usuário (fim-a-fim) em aplicações e serviços de TIC
ofertados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJRR, incluindo instalação, configuração,
personalização, treinamento, atualização e suporte técnico.
BI 0006256-72.2018.8.23.8000: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de consultoria
para solução estatística de análise de dados.
Anel 0001084-52.2018.8.23.8000: Contratação de solução corporativa baseada na construção de uma rede
redundante em anel de fibra óptica interligando todos os prédios do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima ao Data Center instalado nas dependências da Sede Administrativa - Ed. Luiz Rosalvo Indrusiak
Fin, incluso serviços de instalações, montagem de projetos, materiais, equipamentos e manutenção do
anel óptico.
Firewall 0000300-14.2016.6.23.8000: Solução de proteção de rede com características de Next Generation
Firewall (NGFW) para segurança de informação perimetral que inclui filtro de pacote, controle de
aplicação, administração de largura de banda (QoS), VPN IPSec e SSL, IPS, prevenção contra ameaças de
vírus, spywares e malwares “Zero Day”, Filtro de URL, bem como controle de transmissão de dados e
acesso à internet compondo uma plataforma de segurança integrada e robusta.
Rack (sem SEI): Aquisição de estrutura física para alocação de equipamentos que comportam o banco de
dados do TJRR.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas, com os agradecimento aos presentes,
eu, Lilian Tajujá Rocha, Chefe de Gabinete Administrativo, lavrei a presente ata que será assinada por mim
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e pelos demais participantes.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN TAJUJA ROCHA, Chefe de Gabinete
Administrativo, em 27/08/2018, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por TIAGO MENDONCA LOBO, Secretário(a), em
27/08/2018, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por VICTORIA CORREA FORTES, Secretário(a), em
27/08/2018, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por EDIEL PESSOA DA SILVA JUNIOR, Analista
Judiciário, em 27/08/2018, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por ELAINE DE ASSIS TEIXEIRA, Secretário(a), em
27/08/2018, às 12:08, 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
27/08/2018, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por FRANCINEUDO MONTEIRO SILVA LIMA,
Subsecretário(a), em 28/08/2018, às 13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por VILLE CARIBAS LIMA DE MEDEIROS, Analista
Judiciário, em 29/08/2018, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por REUBENS MARIZ DE ARAUJO NOVO, Secretário(a),
em 30/08/2018, às 07:58, 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
30/08/2018, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por PAULO CEZAR DIAS MENEZES, Juiz Auxiliar da
Corregedoria Geral de Justiça, em 31/08/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por ALINE VASCONCELOS CARVALHO, Coordenador(a)
em exercício, em 31/08/2018, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.
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Documento assinado eletronicamente por BRUNA GUIMARAES FIALHO ZAGALLO, Juiz
Auxiliar da Presidência, em 31/08/2018, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por CAMILA ARAUJO GUERRA, Assessor Técnico, em
04/02/2019, às 11:25, 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 0396220 e o código CRC F30665B1.
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