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1. Identificação da Reunião
Local
Sala do Coordenador da CTIC

2. Membros Presentes
Nome

,,

Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
André Pereira Nunes
Stanley Araujo de Sousa
Carlos Eduardo Ferreira Marins
Gilberto Cunha Filho
Maickel Roberto Neitzke
Rafael Robinson de Sousa Neto
RodriQo Silveira Alexandre

Função
Coordenador da CTIC
Chefe do Setor de Desenvolvimento de Sistemas
Chefe da Seção de Segurança da Informação
Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente
Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT
Servidor do Setor de Governanca de TI
Chefe de Setor de Governança de TI
Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional

-

3. Membros Ausentes
Nome
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4. Convidados
Nome

Função

5. Pauta da Reunião
•
•
•
•

Atualização do PJe 2.4.2;
Reestruturação das FCs;
Investimento de TIC;
Sobreaviso de TIC.

6. Discussão dos Itens da Pauta
Item da Pauta: Atualiza ção do PJe 2.4.2
6.1 . Cláudio Sampaio informou que a atualização para a versão 2.4.2 do PJe está prevista para
ocorrer nos dias 17 e 18 de agosto, e que as unidades devem se preparar para um aumento no
número de chamados.
6.2. Rodrigo e Gilberto informaram que estão otimistas quanto a atualização, pois estão se
preparando para os erros já conhecidos.
Item da Pauta: Reestruturação das FCs
6.3. Cláudio informou que houve a reestruturação das funções comissionadas do Tribunal para
atender a Resolução 219/2016 do CNJ, resultando no rebaixamento das FCs da CTIC. Com isso,
a CTIC deixa de te r divisões em setores.
6.4. Cláudio asseverou que a situação da CTIC é uma das mais delicadas_ quanto às funções
gerenciais. Foi elaborado um relatório acerca da situação e os impactos da mudança para o
TribunaL como perda de pontos no IGovTIC-JUD e Selo Justiça em Números. O relatório foi
apresentado em reunião com a administração e será formalizado através de PA.
6.5. Cláudio ainda informou que na reunião dos diretores de TIC foi repassado que o CSJT irá
publicar em breve uma res olução definindo uma estruturo mínima de TIC para os Regionais .
Item da Pauta: Investim ento de TIC
6.6. Cláudio repassou os detalhes discutidos na reunião de diretores de TIC . Dentre eles:
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6.6. 1. Sobre contratação das Blades, considerando as dificuldades que a empresa vencedora da
licitação do TST está enfrentando em entregar os equipamentos, há um elevado risco para
liquidação neste exercício através da Ata de Registro <;Je Preços do_TST. Por conta disso, o
TRT16 deve considerar a contratação através de outras ARPs disponíveis para assegurar a
execução dentro de exercício . Cláudio levará a situação a alta administração para ciência
e deliberações pertinentes, e sempre que houver novidades quanto a esta questão, será
reportado as áreas envolvidas.
6.6.2. Com relação à Ta pe Library, o CSJT deve descentralizar recursos em breve para os regionais
que fizeram a solicitação, englobando este regional.
6.6.3. Com relação ao APM, solução de monitoramento do PJe, Cláudio informou que a licitação
foi cancelada pelo TST por risco de sobrepreço. Dessa forma , o projeto de "Solução de
Monitoramento do PJe" deve ser cancelado.
6.6.4. Os Tribunais devem realizar a destinação das sobras no Plano Orçamentário de TIC (PO-TIC).
Confirmou que a administração dos recursos do PO-TIC é do regional, e que estes recursos
podem ser usados para outras aquisições de TI desde que sejam atendidas as destinações
para os itens obrigatórios.
6.7. Visando aproveitar as sobras do PO-TIC, Cláudio solicitou providências urgentes para as
seguintes aquisições:
6.7.1. Storages: Por haver pouco espaço disponível no storage do PJe, relatado por Vinícius e
Rodrigo em reuniõe s com a Coordenação, deve-se procurar adesão D ota para a aquisição
imediata . Cláudio informou haver uma ata recém assinada pelo TRT22. Cláudio designou
Stanley para conduzir com Vinícius esta aquisição. Stanley aceitou a missão, informando
apenas do risco de atraso na produção dos artefatos da contratação da telefonia móvel,
cujo contrato atual finda em abril de 2020. Deve-se levar este assunto ao Comitê de
Governança de TIC do Tribunal.
6.7.2. Microcomputadores: deve-se aderir a ARP do TRTl3. A licitação já ocorreu e a ata está em
fase de homologação. A condução está sendo realizada por Carlos Eduardo .
6.8. Por conta da falta de espaço no storage do PJe, Gilberto Cunha sugeriu transferir o ambiente
de desenvolvimento do PJe para o Administrativo. Com isso o Setor de Infraestrutura
Computacional, o pós acertar com a equipe de desenvolvimento do PJe, deve definir um
cronograma de migração dos dados.
Item da Pauta: Sobreaviso de TIC
6.9. Stanley Araújo informou que há necessidade de se definir os servidores que participarão do
sobreaviso na área de TIC. Solicitou que os chefes dos setores avaliassem a possibilidade e
interesse dos seus subordinados.
6.1O. Stanley informou a inda que poderíamos criar uma página de documentação para o servidor de
sobreaviso, com inform a ções e links para os serviços do Tribuhal.

7. Próxima Reunião
A próxima reunião será dia 17 de setembro de 2019 na sala do Coordenador da CTIC.
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8. Assinaturas
Nome
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
André Pereira Nunes
Stanley Araujo de Sousa
Carlos Eduardo Ferreira Marins
Gilberto Cunha Filho
Maickel Roberto Neitzke
Rafael Robinson de Sousa Neto
Rodrigo Silveira Alexandre

Data

Assinatura

