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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

  Número: 001 / 2021 

Data: 13/05/2021   

Início: 14:00 Término: 15:20 

Duração: 1h20min Local: Sala Zoom da Presidência 

   

1. Participantes E-mail Telefone 

Cícero Alanio Tenório de Melo cicero.melo@trt19.jus.br 2121-8341 

Arnóbio José Reis de Araújo arnobio.araujo@trt19.jus.br 2121-8246 

Raul José da Silva Júnior raul.junior@trt19.jus.br 2121-8280 

Paulo Gomes de Mello Júnior paulo.junior@trt19.jus.br 2121-8289 

Victor Rezende Dórea victor.dorea@trt19.jus.br 2121-8233 

Manoel Messias Feitoza messias.feitoza@trt19.jus.br 2121-8265 

 

Ausências justificadas: 

Mary Lidian de Lima Ferraz mary.ferraz@trt19.jus.br 2121-8266 

Antônio Idalino dos Santos idalino.santos@trt19.jus.br 2121-8284 

 

2. Objetivo da Ata: 

 Apresentar a nova composição do Comitê de Governança de Tecnologia 

da Informação e Comunicação – CGTIC; 

 Apresentar a Resolução CNJ n. 370/2021; 

 Deliberar sobre questões da SETIC. 

 

3. Relatório: 

Item 1: Apresentar a nova composição do CGTIC 

 Foi apresentada a atual composição do CGTIC, registrando a ausência 

justificada da diretora-geral e do secretário da Corregedoria.  

 O coordenador do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação 

e Comunicação – CGTIC, juiz Cícero Melo, iniciou a reunião saudando os 

participantes e conclamando a todos para ajudar a desenvolver as atividades 

do Comitê da melhor forma possível.  
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 Em seguida, passou a palavra ao diretor da Secretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicação – SETIC, que apresentou dispositivos da 

Resolução CNJ n. 370/2021 e outras informações relacionadas à Governança 

de Tecnologia da Informação. 

 

Item 2: Apresentar a Resolução CNJ n. 370/2021 

 Foram apresentadas, pelo diretor da SETIC, informações sobre a 

Resolução CNJ n. 370/2021, que contém normas gerais de governança para 

o planejamento e a execução das ações de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – TIC em todos os tribunais do Poder Judiciário, destacando 

normas sobre responsabilidades do Comitê, objetivos estratégicos da TI, 

documentos estratégicos de TIC, macroprocessos de trabalho na área de 

tecnologia da informação, estrutura organizacional e força de trabalho de 

TIC correlacionada aos processos e macroprocessos. 

 Além da apresentação das regras previstas na citada Resolução, houve 

apresentação da página de Governança de TIC no sítio eletrônico do TRT19 

com informações e documentos da estratégia de TIC no âmbito do tribunal; 

apresentação de informações sobre os programas da Justiça 4.0 no âmbito 

dos Conselhos (CNJ e CSJT); Demandas do CSJT para atendimento técnico 

pelas áreas de TIC dos tribunais relacionadas ao desenvolvimento 

colaborativo do PJe; Relatório do iGovTIC-Jud 2020; Relatório de Gestão 

2020. 

 Todos os participantes tomaram ciência dos atos normativos e das 

informações inerentes à matéria exposta. 

 

Item 3: Deliberar sobre questões da SETIC 

Passada a parte expositiva, o Comitê seguiu com as seguintes 

deliberações: 

1. Tomou ciência da aprovação do Plano de Contratações de TIC 

2021 pela Presidência do tribunal por meio do Ato 144/2020; 

2. Aprovou o uso dos objetivos estratégicos da Entic-Jud (Resolução 

CNJ n. 37/2021) como referência para as ações e contratações de 

TIC, bem como para a elaboração dos documentos estratégicos; 
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3. Não aprovou a ampliação da contratação de licenças zoom, 

deixando definido que o Google Meet continuará a ser a ferramenta 

padrão para uso no Balcão Virtual; 

4. Aprovou a ampliação da força de trabalho terceirizada da central 

de serviços de TIC (2º nível) no contrato atual da Lanlink, tendo em 

vista necessidade de reorganização interna, observado o limite de 

serviços equivalentes a um posto de trabalho de 2º nível, 

respeitado o percentual legal de aditivo contratual e aprovação pela 

Presidência, após análise técnica da Secretaria Jurídico-

Administrativa; 

5. Aprovou que a gravação de mídias e a juntada de provas no PJe 

devem aguardar a implantação do sistema satélite ACERVO 

DIGITAL, que será integrado ao PJe na versão 2.7, prevista para 

implantação em dezembro/2021; 

6. Aprovou a ação de criação da nova intranet para o ano 2022, 

devendo a SETIC avaliar se o desenvolvimento da solução poderá 

ser feito com o pessoal do quadro ou se haverá necessidade da 

contratação da solução; 

7. Aprovou o possibilidade de se utilizar o FRAD – fluxo rápido de 

aprovação de demandas, podendo a deliberação de demandas 

urgentes e específicas ocorrer por e-mail. 

 

 Às 15h20 minutos, o juiz coordenador do Comitê deu por encerrada a 

reunião e agendou o próximo encontro para o dia 17/06/2021, às 14h. 
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