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Conselho Nacional de Justiça 

 

 
Comissão Permanente 

de 
Tecnologia da Informatização e Infraestrutura 

 
 

Memória de Reunião 

 

PAUTA Orçamento de 2012 
 

DATA/LOCAL: 27 de fevereiro de 2012  Sala de Reunião da Secretaria-Geral 
- 

PARTICIPANTES: 
GILBERTO 
MARTINS 

Conselheiro e membro da Comissão 

SÍLVIO ROCHA Conselheiro e membro da Comissão 
 

WELLINGTON 
SARAIVA 

Conselheiro e membro da Comissão 

MARIVALDO 
DANTAS 

Juiz Auxiliar da Presidência 

PAULO CRISTOVÃO Juiz Auxiliar da Presidência 
 

OLÍVIO BALBINO Diretor do Departamento de TI 
 

ADRIENE 
DOMINGUES 

Assessora do CNJ 

 
 
QUESTÕES TRATADAS: 
Foi apresentado o 
orçamento para as 
questões ligadas a 
área de Tecnologia da 
Informação 
  

- O Diretor de TI, Sr. Olívio apresentou o detalhamento dos projetos da 
área de TI para o ano de 2012, dividido em duas partes Orçamento 
Modernização e Orçamento E-Jus (Anexo I) 
- Foram então discutidos os projetos individualmente, em conformidade 
com os itens do documento do anexo I.. 

Orçamento 
Modernização 
Custeio 
Valor: 17.477.997,00 
(dezessete milhões, 
quatrocentos e 
setenta e sete mil, 
novecentos e noventa 
e sete reais) 

- Foram aprovados os itens: 01; 03; 04; 05 (INFOVIA, CNIP, Prestação 
de Serviços de Suporte, Suporte ao usuário) 
 
- O item dois (Serviços de rede Wan para tráfego de dados) foi 
aprovado, no entanto, o Sr. Olívio ficou de informar quanto à diferença 
do item 01 e 02 do orçamento; 
 
- Foi informado que os itens: 07; 08; 09 (Atualização de versão e 
suporte técnico Geogestão Bussiness Server 4.0, Atualização, 
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desenvolvimento e operação assistida do módulo de geoprocessamento; 
Utilização, desenvolvimento e operação assistida do módulo de 
geoprocessamento da solução de gestão, utilização, desenvolvimento e 
operação assistida do módulo Business Inteligence) tem pedido de 
cancelamento da própria administração e, que, até em razão deste fato 
há indicação pela não-renovação do contrato. 
   

Orçamento 
Modernização 
Investimento 
Valor: R$ 
39.794.194,00 
(trinta e nove milhões 
setecentos e noventa e 
quatro mil, cento e 
noventa e quatro) 
 

Aprovado, sem observações 

Orçamento E-jus 
(implantação de 
sistema integrado de 
gestão da Informação 
jurisdicional do 
Poder Judiciário) 
Custeio 
Valor: R$  
42.434.500,00 
(quarenta e dois 
milhões, quatrocentos 
e trinta e quatro mil e 
quinhentos reais) 

- Foram aprovados os itens: 03; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12  
 
- Item 01 (Prestação de serviço de manutenção e sustentabilidade dos 
sistemas CNJ) O contrato é relativo aos profissionais terceirizados 
contratados para a manutenção dos sistemas do CNJ e aqueles de 
utilização nacional. Esclareceu-se que partes destes trabalhadores estão 
prestando serviços em outros Tribunais, vinculados a projetos de 
âmbito nacional. Deliberou-se que serão comunicados os Tribunais nas 
quais servem os terceirizados que os contratos têm a indicação de não-
renovação, ou seja, que tais postos só serão mantidos até o final do atual 
período de vigência contratual. 
 
- Item 02 (Emissão de Certificados Digitais) – Informou-se que a 
emissão de certificados está aquém do esperado e, portanto, optou-se 
pela indicação de não-renovação do contrato (dos 10.000 certificados 
registrados em ata, foram emitidos cerca de 6.000). 
 
- Item 04 (Prestação de serviço na solução de aceleradores de WAN) O 
contrato é relativo a manutenção dos aceleradores de WAN doados aos 
Tribunais. Deliberou-se que serão comunicados os Tribunais 
informando quanto a indicação de não-renovação destes Contratos, 
conforme parecer já emitido pelos Juízes Auxiliares Paulo Cristovão e 
Marivaldo Dantas em processo específico. 
 
- No que concerne ao item 07 (Repasse aos Tribunais participantes do 
E.Jus) deliberou-se que deve ser convocada reunião com os 
participantes do Comitê do E Jus, a fim de que seja esclarecido aos 
Tribunais que o sistema de repasse deve atender e ter como meta a 
implantação do PJE (processo Judicial eletrônico) e as demais políticas 
institucionais do CNJ. 
 

Orçamento E-jus 
(implantação de 
sistema integrado de 
gestão da Informação 
jurisdicional do 
Poder Judiciário) 
Investimento 

- Aprovado sem observações. 
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Valor:R$ 
53.092.500,00 
(cinqüenta e três  
milhões noventa e 
dois mil e quinhentos 
reais e 
Necessidade de 
servidores no 
Departamento de 
Tecnologia da 
Informação 

- Deliberou-se que será apresentado estudo já desenvolvido pelo DTI , a 
fim de que sejam solicitados servidores efetivos no Departamento de 
Tecnologia da Informação 
 
 

Cronograma de 
Reuniões 

Próxima reunião: 
* 14 de março de 2012 às 10 hs 
 

 
 

DELIBERAÇÕES 
RESPONSÁVEL TAREFA PRAZO 
Dr. Olívio DTI 01) Apresentar minuta do projeto para a nova estrutura do 

Departamento de Informática 
02) Apresentar cópia do termo aditivo do contrato da Oracle. 
Envio de projetos em curso e previstos relativos a TI aos 
Conselheiros; 
 

 

   
Dr. Marivaldo e 
Dr. Paulo 
Cristóvão 

01) Convocar o Comitê do E-JUS para reunião. 
 

 

Adriene 01) Marcar as próximas reuniões da Comissão. 
 

 

 
 
Nada mais havendo a consignar, de ordem do Exmo. Sr. membro da Comissão, lavrou a 
presente ata o(a) servidor(a) do Conselho Nacional de Justiça, conforme assinado. 
 
 

Brasília (DF),27 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

____________________________________________ 
Adriene Domingues Costa 

Assessora do CNJ/Secretária da Comissão de Informática 
 
 
 
 
 


