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Assuntos Tratados 

 
Abertura: Dr. Marivaldo abriu a reunião solicitando aos presentes que se apresentassem. Melre 

inicia abordando as pendências da reunião anterior.  

Pauta: 

1) Leitura e acompanhamento das pendências da ata de reunião anterior (27/06/2012); 

2) Participação do Secretário de Controle Interno do CNJ, que esclarecerá alguns pontos 

relacionados à auditoria de TIC; 

3) Situação da doação de microcomputadores, certificados digitais e scanners de alta 

produção. 

4) Apresentação da proposta de Resolução com diretrizes para as Contratações de 

Solução de TIC do PJ; 

5) Assuntos Gerais. 

 

Detalhamento dos Assuntos da Pauta: 

1) Leitura e acompanhamento das pendências da ata de reunião anterior (27/06/2012); 

Detalhamento: TRF5, TJMG e TJRJ ainda irão tratar os assuntos sob suas 

responsabilidades. Sobre as contratações de scanners, Melre informa que o CNJ está 

construindo o TR com base no trabalho efetuado pelo TJMG. Informa que na próxima 

reunião o CNJ apresentará a minuta do TR. 

 

2) Participação do Secretário de Controle Interno do CNJ, que esclarecerá alguns pontos 

relacionados à auditoria de TIC; 

Detalhamento: Melre esclarece que a presença da SCI na reunião do Comitê tem como 

objetivo esclarecer alguns pontos que estão sendo questionados pelos Tribunais, 

especialmente no que se refere ao Acórdão TCU 1233/2012-P. Também repassa seu 

entendimento sobre a aplicabilidade da IN 4/2012 no âmbito do Judiciário. Salatiel informa 

que foi repassada, no treinamento de auditoria feito pelos Tribunais no CNJ ocorrido neste 

ano de 2012, recomendação para que as áreas de Controle fizessem uma auditoria de TIC 

nos respectivos Tribunais. Informa que para a realização dessa atividade é necessário um 

instrumento de referência de auditoria. Foi recomendado às áreas de Controle que fosse 



 
 

utilizado como referência a IN4/2010 por ser uma boa prática reconhecida pelo TCU. 

Contudo, cabe ao Tribunal, na sua autonomia, estabelecer seus parâmetros de auditoria. 

Informa que o CNJ promoveu auditoria interna de TIC e informa que está sendo verificada 

a melhor forma de implementação da IN4/2010 no Conselho. Destaca a IN 44/2012 

publicada pelo CNJ, informando que os processos encaminhados antes desta IN, tramita 

internamente sem as devidas exigências, mas os elaborados posteriormente à IN 44/2012 

deverão estar em conformidade com o que foi estabelecido. Com relação ao Acórdão TCU 

1233/2012, Salatiel entende que o CNJ tem que promover as recomendações no âmbito do 

Conselho e a divulgação externa junto aos Tribunais. Destaca que no voto do Acórdão 

1717/2012, há uma linha de raciocínio que pode levar a uma reconsideração por parte do 

TCU sobre o Acórdão o contido no Acórdão 1233/2012. Luis Felipe, questiona se a 

Resolução para o Poder Judiciário sobreporá as instruções internas ao CNJ. Salatiel 

informa que vários pontos da IN 4/2010 são indispensáveis na nova regulamentação, 

inclusive com período de adaptação e capacitação. Destaca que os cuidados na fase de 

contratação devem desenvolvidos nas contratações de TIC com base na IN4/2010. 

Destaca que as áreas de controle exigirão as regras estabelecidas nos regulamentos que 

tratam das contratações de TIC. Melre destaca que o trabalho para a regulamentação da 

Resolução de Contratações será avaliado pela Comissão de TIC e também das demais 

unidades do CNJ. Dr. Fábio informa que gostaria de aderir ao RP do CNJ de 

microcomputadores. Salatiel informa que o CNJ está aplicando as recomendações do TCU, 

mas não está afastada a hipótese do carona. Dr, Marivaldo destaca que as determinações 

do TCU não vinculam os atos dos Tribunais de Justiça. Salatiel informa que solicitou à 

Secretaria-Geral o envio das orientações acerca do Acórdão TCU 1233/2012 a todos os 

órgãos do Judiciário. 

 

3) Situação da doação de microcomputadores, certificados digitais e scanners de alta 

produção. 

Detalhamento: Melre informa que serão adquiridos cerca de 20.000 microcomputadores e 

13.000 nobreaks. Apresenta planilha de doações de equipamentos. Relembra que a 

doação é somente para os Tribunais Estaduais, tendo em vista o recurso de Modernização 

que é específico para a esfera estadual. Dr. Marivaldo destaca que o E-jus é destinado a 

atender as necessidades da esfera federal. Melre informa que os quantitativos foram 

obtidos com base no questionário de governança e esclarece a forma utilizada para se 

chegar aos quantitativos finais de doação. Destaca que, por determinação da Comissão de 

TIC, foram observados o cumprimento das Resoluções (46/2007 – Tabelas Processuais / e 

65/2008 – Numeração Única) e, assim, o quantitativo é calculado com decréscimo de 25% 

para cada Resolução não atendida. Informa que o CNJ destaca que os Tribunais precisam 



 
 

atender o disposto nas resoluções do Conselho para que as necessidades dos tribunais 

sejam efetivamente atendidas pelo CNJ. TJES informa que já atenderam as Resoluções. 

Melre informa que foi levado em consideração ainda o Plano de Trabalho encaminhado em 

2011 pelos Tribunais. Destaca que prevalece sempre o menor quantitativo apurado nas 

informações levantadas e recebidas pelo CNJ, sendo aplicados novamente os decréscimos 

das Resoluções. Informa que todo equipamento pode ser acompanhado de nobreaks. Dr. 

Marivaldo destaca que na última realização de doação de equipamentos para as regiões 

Centro-Oeste e Norte foram danificados vários equipamentos devido à variação de tensão 

de energia. Informa que o CNJ deliberou a reavaliação de novas distribuições desse tipo de 

equipamento para essas regiões. TJMG destaca que as manutenções preventivas da rede 

elétrica de suas localidade é onerosa e a logística é complicada. Destaca que seria 

interessante um estudo para se minimizar os problemas apresentados. TJSP informa que 

possui dois sistemas para a área fim, sendo que esses sistemas utilizam editor de texto e 

planilhas. Por essa razão, sugere que os equipamentos sejam enviados com o pacote 

Office da Microsoft. Dr. Marivaldo informa que não existe mais política do CNJ para o 

fornecimento de softwares, destacando que o custo é muito elevado, sendo como sugestão 

a utilização de softwares livres. Caso o Tribunal não possa instalar softwares proprietários 

ou livres, sugere que seja informado ao CNJ a não necessidade de recebimento de 

equipamentos. Dr. Marivaldo informa que o Plano de Trabalho encaminhado pelos 

Tribunais decorreu da auditoria efetuada pela área de controle do CNJ, para minimizar os 

problemas que ocorreram anteriormente com as distribuições de equipamentos. TJRS 

sugere que futuramente os Planos de Trabalho sejam adequados aos critérios utilizados 

pelo CNJ para as aquisições de equipamentos, tendo em vista que equipamentos com 

mais de 3 anos estão obsoletos e antieconômicos. Melre destaca que poderá ser incluído 

no rol de critérios de doação de equipamentos outras Resoluções do CNJ. É sugerido que 

o CNJ divulgue previamente os critérios de doação para que os Tribunais possam envidar 

esforços no sentido de implementar mais rapidamente as Resoluções. CNJ fará essa 

divulgação. Em relação aos certificados digitais, Melre informa que o TR está em 

tramitação e provavelmente serão licitados no próximo mês de setembro. Sobre os 

scanneres de produção, Melre informa que foram consolidados os números de 

equipamentos. Posteriormente esse número será validado pelo CNJ com vistas ao 

fechamento desses quantitativos. 

 

4) Apresentação da proposta de Resolução para as Contratações de Solução de TIC do 

PJ; 

Detalhamento: Marcelo informa que a proposta de construção de um Modelo de 

Contratação para o Judiciário foi encomendada pela Comissão de TI e Infraestrutura do 



 
 

CNJ. Passou a apresentar as normas utilizadas para a confecção do trabalho como o Guia 

do CJF, a IN4/2010 do MPOG, a IN 44/2012 do CNJ, boas práticas recomendadas pelo 

TCU, entre outras. Marcelo inicia a apresentação demonstrando que o modelo proposto 

contempla duas grandes fases da contratação de STIC. Informa que a primeira, elaboração 

dos estudos preliminares, contemplará a elaboração do Documento de Oficialização da 

Demanda, a análise de Viabilidade da Contratação, a Sustentação do Contrato, a 

Estratégia para a Contratação e a Análise de Riscos. A segunda fase se resume na 

Elaboração do Projeto Básico ou Termo de Referência. Informou que a IN 44 CNJ 

subsidiou muito a definição dos elementos que serão exigidos nos projetos ou termos. 

Informou que todos receberão a versão digital da minuta de Resolução para críticas e/ou 

aperfeiçoamentos do trabalho. Marcelo sugere que seja definido cronograma para 

deliberação definitiva da minuta Resolução. Chico questiona se a minuta foi tratada pela 

área administrativa do CNJ. Marcelo informa que houve apenas uma avaliação prévia, mas 

não formal, da área de Controle Interno. Melre informa que isso deverá ser feito no âmbito 

dos tribunais, sendo de responsabilidade da área de TI consultarem suas respectivas áreas 

administrativas, jurídicas e de controle. Dr. Marivaldo informa que em geral o prazo para 

consulta pública é de 30 dias, mas solicita que os prazos, para este caso, seja de até 15 

dias para primeira análise. Desembargador também acha importante que a área 

administrativas dos órgãos se manifestem. Dr. Marivaldo informa que o CNJ está sendo 

compelido pelo TCU para criar esse normativo. Melre informa que TCU determinou ao CNJ 

que faça essa regulamentação por ser um Órgão Governante Superior (OGS). Dr. 

Marivaldo também acredita que esse trabalho poderá ajudar o CSJT e CNMP. O CNMP 

informa que também têm essa encomenda de construir um modelo de contratação. Dr 

Fábio parabeniza o trabalho realizado pelo GT e informa que segurou normativo do TJRJ 

para ser publicado já com aderência às diretrizes do CNJ. Informou que já tem algumas 

sugestões de melhoria. Melre sugere prazo para tribunais provocarem suas áreas 

administrativas e para apresentarem propostas de aperfeiçoamento do Trabalho. Sugeriu 

também aderência temporal para a implementação das diretrizes com base em valores 

envolvidos na contratação, sendo reduzido o valor considerado a cada ano até a completa 

utilização. Dr. Fabio, apresenta a ideia de análise de risco inversa no caso de não ser 

possível a contratação no tempo exigido. Marcelo informa que o entendimento do MPOG é 

que as contratações de até 80 mil estão dispensadas das diretrizes da IN4/2010. Contudo, 

o TCU é mais criterioso e não pactua desse entendimento. Edmundo informa que a área de 

sistemas do STF foi reformatada e que foi criada o papel de consultores. Acredita que 

futuramente esses consultores poderão absorver outras atribuições, como a análise de 

viabilidade de contratações. Informa, ainda, que estão utilizando a ISO 38500, que trata de 

Governança de TI, para os auxiliar na melhoria dos processos de governança, inclusive no 



 
 

que se refere às contratações. É reforçada a idéia de simplificar o modelo de contratações 

do Poder Judiciário, de acordo com a maturidade dos órgão. TJMT expõe dificuldade de ter 

que entender normativos jurídicos para responder a questões da área administrativa e 

informou que a grande demandante de TI é a própria TI. Ficou definido que o prazo final 

para envio de propostas à minuta de Resolução e até 14/9/2012. Foi sugerido que o prazo 

para a implementação definitiva das diretrizes de contratação seja de 6 a 12 meses.  

 

5) Assuntos Gerais. 

Detalhamento: Dr. Marivaldo reforça a orientação encaminhada pelo Presidente do CNJ 

sugerindo que não sejam incluídas propostas de orçamento específicas para TI, mas que 

as proposições em sentido amplo do orçamento do PJ podem até ser realizadas, mas com 

ressalvas. Dr. Marivaldo informa que itens incluídos em Modernização para o PJ são 

específicos a esfera estadual, e o CNJ não pode repassar verbas diretamente e somente 

por meio de aquisições feitas pelo próprio Conselho. Melre esclareceu situação criada pela 

empresa Cimcorp em que o DTI do CNJ teria sugerido adesão de ata do TJCE para 

atualização de equipamentos de storage. Melre ratificou que não há nenhuma 

recomendação do CNJ para qualquer adesão, principalmente com a publicação do AC 

1233/2012 doTCU. É sugerido que os Tribunais utilizem formas mais eficazes para a 

aquisição de certificados digitais. CNJ reforçou que está promovendo a contratação, mas 

que essa levará ainda certo tempo para se concretizar. Melre sugere que seja utilizado 

token, pois são mecanismos mais fáceis de serem utilizados e com maiores variáveis para 

o correto funcionamento. TJMG informou que as comarcas são muito distribuídas e 

algumas não possuem autoridades registradoras de certificado digital e informa que fazer 

os tribunais cirarem ARs é extremamente complexo. Melre informa que existe proposta da 

JE tornar-se autoridade certificadora e respectivas ARs, já que a JE tem granularidade 

nacional. Elmano informa que o projeto foi retomado pela administração e ganhará força no 

próximo ano de 2013. TJSP informa que em seu Tribunal foi transferida para a área de RH 

a responsabilidade pela documentação e procedimentos para a emissão dos certificados. 

STF atua também da mesma forma.  

A reunião foi encerrada às 13:15hs.  

A próxima reunião ocorrerá no dia 18 de Outubro. 

 
Pendências da reunião anterior (27/06/2012): 
 

 Tarefa Responsável 

 

1 

Disponibilizar para o CNGTIC.PJ o manual de Contagem 

de Pontos por Função. 

 

TRF5 



 
 

 

2 

Disponibilizar para o CNGTIC.PJ o manual de Contagem 

de Pontos por Função do SISP/MPOG. 

 

TJMG 

 

3 

Criar um canal de comunicação para debater as ideias 

com vistas à elaboração de proposta com entendimento 

harmônico dos Tribunais para as imposições 

estabelecidas pela Oracle 

 

TJRJ 

 

4 

Finalizar o levantamento com as necessidades dos 

Tribunais (scanners de produção) 

 

CNJ 

 
 
 
Scanners de Produção 
 
 

Esfera Tribunais  

Estaduais 
1
6 

AC - AM - AP - AL 
- CE - DF - MA - 

MG - MT - PI - PE - 
PR - RJ - RR - SE 

- SP 
 

Federais 3 
TRF1 - TRF2 - 

TRF2/SJRJ  

Eleitorais 5 
AL - AM - ES - SE 

- TO  

Superiores 1 STM  

Militares 1 TJMSP  

Trabalhistas 7 

TRT4 - TRT5 - 
TRT9 - TRT10 - 

TRT12 - TRT14 - 
TRT20  
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