
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ata de Reunião

Reunião 04/2019 Data: 29/03/2019 Horário: 08:40h Local: DITEC

Participantes: Ney Robson Pereira,  José Teixeira Neto,   José Fábio Alencar, Marcelo Borba, Anderson 
Ribeiro

1. Objetivo da Reunião
1.1. Pendências de reuniões anteriores;
1.2. Planejamento de pauta para a 1ª reunião do CGovTI;
1.3. Revisão do plano de ação 90 dias;
1.4. Revisão de atividades gerais das gerências (Trello da Diretoria).

2. Pendências Anteriores

Item Atividade Quem Até
Quando Status

#1

[CGTI  02/2019]  Marcar  reunião  para
ambientar  a  GEATE  e  GESUP  e  definir  os
processos para atendimento das demandas do
DigitalizaPJe.

Ney 30/03 pendente

#2
[CGTI  01/2019]  Abrir  ação  para  controle  e
acompanhamento do plano de capacitação Anderson 29/03 pendente

3. Informações Relevantes

Item Informação

#1
[Plano de Contratações 2019] Concluir a revisão considerando a estimativa de valor das 
contratações. Está na pauta do CGovTI do dia 03/04.

#2
[Plano de Capacitação] Consulta a ALURA para 60 licenças podendo ser 30 (ou menos) licenças 
rotativas. Considerar 6 meses ou 4 meses o prazo da licença para o servidor. O plano de 
capacitação será limitado aos cursos oferecidos pela ALURA.

#3
[CGovTI] Durante a reunião serão levantadas as necessidades da Corregedoria e das Diretorias, 
atividades estas previstas como parte do plano de ação de 90 dias.

#4
[CGovTI] Colocar em reunião o problema da organização das demandas da CGJ. As solicitações 
não estão cumprindo o rito do processo de desenvolvimento.

#5 [Painel Projetos e Ações] Revisar datas, horas de esforço e migração.

#6 [PJe Mídias] TJPB vai ser piloto para implantação da versão que está sendo refatorada pelo CNJ.

#7 [Inventário de Ativos] Rotina entra junto com a migração do PJe 2.0

#8
[PJe Office] Levantamento do IP das máquinas dos magistrados. Oportunamente, realizar junto 
com o Ofício e formulário sobre os equipamentos das Varas.

#9
[Migração para Postgres] Marcelo comunicou que a possível migração das aplicações, de Oracle 
para Postgres, não terá prosseguimento, uma vez que o retorno de investimento é muito baixo.
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#10 [BI] É importante que a DITEC defina um processo de desenvolvimento de aplicações para BI.

#11
[OTRS] A equipe da DIADM foi treinada pela GEATE, para utilização do OTRS no atendimento de 
chamados direcionados àquela Diretoria. Resta apenas a publicação de link na intranet.

4. Próximas Atividades

Item Atividade Quem Até Quando

#1
Elaborar relatório com estatística das solicitações de 
veículo para atendimento da  GEATE, a fim de embasar 
pedido de carro exclusivo para a DITEC. 

Fábio 12/04

#2
Atualizar ação sobre Inventário de Ativos. Organizar 
juntamente com as demandas de atualização da GESUP.

Fábio, Djalma 05/04

#3
Definir com a Indra o repasse da base de conhecimento 
do atendimento e suporte. Fábio 05/04

#4
Criar tarefa no projeto do PJe 2.0 para revisão dos 
serviços que consomem informações do PJe, que será 
implementada pela GESIS.

Anderson 29/03

#5
Planejar a disponibilização de página no portal para 
informações sobre indisponibilidade dos links e 
providências tomadas.

Djalma, Marcelo 14/04

#6
Disponibilizar novos dimensionamentos para a 
contratação de link de internet.

Djalma 05/04

#7
Preparar matéria com as melhorias do PJe 2.0, para 
publicação no Portal. Ney 14/04

#8
Disponibilizar link na intranet para acesso ao OTRS da 
DIADM

Fábio, Marcelo 01/04

#9
Providenciar a atualização da versão (1.8.7.4) do Malote 
Digital Djalma 05/04



 PLANO DE AÇÃO - DITEC
 *STATUS NO CGTI 04-2019

 Alta Direção

 Imediato
 Publicar recomposição do CDTI (CGovTI) e 
 CTTI (CGTI)

 45 dias

 Conhecer objetivos e necessidades da 
 Presidência

 Conhecer objetivos e necessidades da CGJ

 Conhecer objetivos e necessidades do 1º grau

 Conhecer objetivos e necessidades das 
 diretorias administrativas

 Repriorizar projetos com o CGovTI

 90 dias
 Apresentar entregas e resultados dos primeiros 
 90 dias de gestão

 Governança 
 e Gestão de TI

 Imediato

 Mapear pontos fracos do TJPB no ENTIC-JUD

 Divulgar plano de ação com as Gerências da 
 DITEC

 Pesquisar satisfação (interna e externa) com a 
 DITEC

 45 dias

 Montar cronograma e definir modelo para 
 desenho de processos

 Revisar PETI para 2019-2020 e PDTI para 2019

 Cadastrar projetos, ações e contratos no novo 
 Redmine

 Revisar Plano Orçamentário/Contratações de 
 2019

 Elaborar minuta para disciplinamento do 
 plantão de TI

 90 dias

 Iniciar desenho de processos

 Medir indicadores do PETI

 Aprovar PDTI para 2019

 Republicar Plano Orçamentário/Contratações 
 de 2019

 Publicar legislação correspondente ao plantão 
 de TI

 Pessoas

 Imediato
 Definir composições completas das equipes
 (inclusive sub-áreas)

 45 dias

 Protocolar contratações de capacitações 
 indicadas no Plano de Capacitação

 Levantar necessidade de estagiários para a 
 DITEC

 90 dias
 Apresentar agenda de capacitações

 Alocar os estagiários nas áreas

 Suporte

 Imediato

 Mapear incidentes por serviço nos últimos 12 
 meses

 Definir compra de novos notebooks

 Definir compra de webcams

 Definir compra de scanners

 45 dias

 Iniciar inventário de ativos de TI em uso

 Levantar atuação dos núcleos de TI

 Revisar base de conhecimento e da 
 configuração do OTRS

 90 dias

 Concluir compra de novos notebooks

 Concluir compra de webcams

 Estabelecer prioridades de correção nos 
 serviços, em função dos chamados

 Definir baseline de ativos de TI

 Redefinir composição dos núcleos

 Disponibilizar OTRS com base de 
 conhecimento atualizada para os usuários

 Sistemas e
 Ferramentas

 Imediato Levantar práticas ágeis e de entrega contínua

 45 dias

 Desenhar e difundir o PDSIS 4.0

 Revalidar integração dos sistemas com o PJE 2

 Analisar ROI de migração do Oracle para o 
 Postgres

 Definir modelo de especificação dos BIs

 90 dias

 Apresentar indicadores sobre uso do PDSIS 4.0 

 Implementar atualização das integrações com 
 o PJE 2

 Definir com a Indra e apresentar cronograma  
 de migração para o Postgres

 Apresentar e iniciar cronograma de 
 implementação de aplicações no Qlik

 Infraestrutura

 Imediato
 Preparar artefatos de contratos próximo (até 
 abril) ao vencimento/nova renovação

 45 dias

 Mapear disponibilidades dos serviços 
 essenciais nos últimos 12 meses

 Identificar espaços de armazenamento 
 ocupados, por serviço

 Revisar política de continuidade de TI e de 
 backup

 90 dias

 Documentar e criar medidas proativas de 
 garantia da disponibilidade

 Iniciar liberações de capacidade e prever 
 contratações necessárias

 PJE

 Imediato
 Cadastrar e priorizar backlog - Falta priorizar

 Iniciar digitalização "autônoma" para o PJE

 45 dias

 Elaborar ementa e ambientar mais analistas no 
 PJE "Core"

 Publicar treinamento do PJE 2 no Moodle e 
 disponibilizar ambiente de treinamento

 90 dias

 Montar plano de versões

 Alocar novos recursos em demandas de 
 desenvolvimento


