PODER JUDICIÁRIO ··-JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 16" Região

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2016, às 10:40h, na Av.
Vitorino Freire, 2001, prédio sede do TRT 16ª Região, no 6º Andar, na
Sala do Juiz Auxiliar da Presidência, reuniu .. se o Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação Comunicações {CGTIC) do TRT16, instituído
pela Portaria GP nº 175/2016, para sua Quarta Reunião Ordinária do
ano de 2016.
Presentes o Exmo. Juiz Auxiliar da Presidência do
Tribunal, BRUNO DE CARVALHO MOTEJUNAS, representando o
Presidente do Comitê, o Exmo. Desembargador Presidente James
Magno Araújo Farias, a Exrna. juíza, GABRIELLE AMADO BOUMANN, a
Diretora Geral ADRIANA ALBUQUERQUE DE BRITO, o Coordenador de
Tecnologia da Informação e Comunicações, Rôrnulo José Maia Moura, o
servidor Rafael Robinson Sousa Neto, Analista Judiciário Área de Apoio
Especializado Tecnologia da Informação, todos membros do CGTIC. Os
presentes deliberaram sobre a pauta abaixo, conforme observações
infrarrelatadas.
PAUTA
1) Priorização dos projetos.
2) Aprovação da Minuta de Política de Segurança da Informação já
encaminhada por email para validação;
3) Problema com Storag es EMC, necessidade urgente de aquisição
de novos equipamentos.
4) Necessidade de recurso humano para o Apoio ao PJe-JT.
5) Substituição de funções da CTIC.
6) Minuta de regulamentação de concessão de Certificados Digitais.
7) Projeto Nacional.
1 Priorização dos projetos
A reunião foi aberta pelo Juiz Auxiliar da Presidência e foi
definido que iniciaríamos pelo item que trata da priorização dos
projetos submetidos à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e
Comunicações.
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Foi apresentada a lista de projetos concluídos e em execução
e a respectiva previsão de conclusão.

Quanto aos projetos novos foi

decidido que os itens 48 {RH: Entrega anual da Declaração de Bens e
Renda

ou

Declaração

de

acesso

aos

dados

pelo

TCU)

e

24

{Gerenciamento de eventos de docência para magistrado - Res. 226)
não foram aprovados em virtude dos mesmos já serem contemplados
pelo SGRH {SIGEP), que é o novo sistema de Gestão de Pessoas e que
por isso este esforço deveria ser direcionado para

antecipar a

implantação do SGRH.
O item 26 {Portal CEMOC) fo i aprovado com prazo para início
da tratativas para desenvolvimento em jan/2017.
O item 25 {Modulo naciona l da Escola Judicial da EJUD) foi
aprovado. Decidiu-se pela necessidade de antecipação do cronograma
do SGRH devido este ser pré-requisi t o para implantação do sistema
Nacional da EJUD, conforme já solicitado pelo Exmo. Desembargador
Gerson de Oliveira Costa no Protocolo Administrativo nº 3551!2016 .
Dr. Buno solicitou a apresentação de novo cronograma de
implantação do SGRH sendo dada a máxima prioridade ao mesmo.
Aprovou-se a execução dos itens 58 {Alteração do nome de
domínio no Active Directory), 59 {Integração do Zimbra com o Active
Directory) e 60 {Adequação do servidor de arquivos às boas práticas
de TIC), para serem implementados na semana do feriado de setembro
{ 5 a 9 de setembro 2016).

2 Aprovação da Minuta de Política de Segurança da Informação já

encaminhada por email para validação;
Foi aprovada pelo CGTIC-TRT16 a minuta da nova Política de
Segurança da Informação para ser submetida à Presidência e posterior
encaminhamento ao Tribunal Pleno.
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Problema com Storages EMC, necessidade urgente de aquisição de
novos equipamentos.

Foi informado pelo Coordenador da CTIC o estado crítico dos
Storages EMC que se encontram sem garantia e que vem apresentado

defeitos em seus discos.
A solução já discutida anteriormente é a substituição destes
equipamentos, porém não há previsão de recursos para atender esta
necessidade.
Dr Bruno recomendou que a elaboração de parecer técnico,
com descrevendo as conseqüências de uma falha que no equipamento
e ser u impacto para o negócio do TRT16 . De posse deste parecer, o
Presidente

buscará

sensibilizar

o

CSJT

para

disponibilização

de

recursos.
A CTIC entregará o parecer à Diretoria Geral até o dia
02/09/2016.
Quanto ao Storage do PJe·-JT, foi informado pelo Coordenador
da CTic que obteve informação na última reunião de Secretários de TI
dos TRT que ocorreu em Brasília no mês de julho, que deve ocorrer
ainda em 2016 descentralização de recursos para expansão da
capacidade

do

Storage

do

Pje-JT.

Ainda

estamos

aguardando

formalização por parte do CSJT.

4 Necessidade de recurso humano para o Apoio ao Pje-JT
Mais uma vez foi reforçado pelo Coordenador da CTIC, a
necessidade de reposição dos recursos humanos que foram removidos
do Setor de Apoio ao Pje-JT devido ao risco de cair a qualidade do
atendimento prestado e a velocidade na solução de problemas e
implantação de novas versões.
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Dr Bruno informou que no momento não há previsão de
alocação de recursos para repor os dois servidores que foram
removidos.
5 Substituição de funções da CTIC.
O

Coordenador

da

CTIC

informou

que

com

a

nova

regulamentação de substituição de funções a CTIC passou a ter apenas
uma função com substituição que a de Coordenador.
Foi dado ciência ao Comitê que a CTIC encaminhou à
Presidência, através do PA 4432/2016, documento solicitando criação
de sub-lotações na Coordenadoria para corrigir a situação e permitir
que as funções que possuem pessoas subordinadas a elas também
possam ter substitutos.
Todos os membros do Comitê concordaram com a ação.
6 Minuta de regulamentação de concessão de Certificados Digitais.
A CTIC encaminhará minuta de regulamentação da concessão
de certificados digitais para os membros do CGTIC-TRT16 para análise
e manifestação.

Dentro do prazo de uma semana após o envio as

sugestões serão coletadas e será marcada uma reunião com as áreas
administrativas envolvidas para tratar dos procedimentos a serem
adotados.
7 Projeto Nacional.
O Coordenador da CTIC apresentou o pedido do Presidente
para definir um projeto para apresentação ao COLEPRECOR como
proposta de projeto Nacional. O projeto sugerido pelo Coordenador da
CTIC foi o Prontuário Eletrônico, contudo para uma ação desta
dimensão são necessárias adequações a solução atual para permitir a
distribuição, o controle e otimização das instalações nos demais
Tribunais.
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Dr.

Bruno solicitou

que seja

efetuada

uma

reunião

apresentação do projeto e suas necessidades para o Presidente.

de

A

reunião será agendada e comunicada à CTIC para preparação.

8 Próxima reunião do CGTIC
Foi definida que a próxima reunião do Comitê será no dia 17
de outubro de 2016 às 1011 na sala da Presidência do TRT16 .
Sem mais assuntos para discutir a reunião foi encerrada.
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RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO
Membro do Comitê

ANEXOS

~

~l L~-t,

.
GOV.
GOV.

Aprovado
Aprovado

36 Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação
37 I[T1plantação do Processo de Gerenciamento de Problema

1.625
1.625

~

Sim
Sim

QçJ c_,#

