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1. Identificação da Reunião
Data
25/11/2021

Início
10:00

Término
11:00h

Local
Google meet

Coordenador/Secretário
Jonathan

2. Participantes
Nome

Órgão que representa nesta reunião
(Secretaria/Diretoria/Divisão/Comissão/Comitê/
Entidade
de classe/etc)

Neiara São Thiago Cysne Frota

Diretoria Geral

Joarez Dallago

Secretaria de Gestão de Pessoas

Francisco Jonathan Rebouças Maia

Secretaria de TIC

Luiz Carlos Machado

Divisão de Informações Funcionais

Ana Virginia Lima de Lucena

Seção de Gestão Documental

Nyrlane Garcia Rabelo Pinto

Secretaria Geral da Presidência

Igor Bessa Menezes

Seção de Arquitetura de Projetos

Documento 69 do PROAD 1720/2020. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.PBFB.LLBH:
https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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Isabele de Lourdes Ferrer Porto

Ouvidoria

3. Pauta
Tópicos

Deliberações/Registros

Incompatibilidade de formatos de Encaminhamento da demanda ao Comitê Nacional do
documentos digitais originais com PROAD solicitando a possibilidade de ir para o Saf via
os sistemas do TRT7.
anexo do Proad.
Joarez Dallago
Prezados,
Gostaria de compartilhar com o
Comitê um problema que vem se
apresentando à medida que temos
recebido documentos originais em
formato eletrônico, qual seja:
O documento é emitido em formato
.PDF (e não PDF/A) por órgão
externo e assinado digitalmente
com certificado A3, válido e original
segundo a legislação vigente - Ex:
Certidão de Tempo de Contribuição
(CTC). O documento é apresentado
pelo interessado, no caso do
exemplo, para averbação de tempo
de serviço e juntado ao PROAD
com seu requerimento. Nesse
momento, ao fazer a juntada ao
PROAD o documento perde as
assinaturas digitais e, portanto,
passa a ser uma cópia do
documento fornecido pelo órgão
sem garantias de integridade e não
repúdio. Ao percebermos essa
situação temos orientado que seja
solicitado o documento eletrônico
original, por email, e armazenado
em
uma
pasta
de
rede,
procedimento semelhante àquele
adotado com documentos físicos
que são digitalizados e os originais
arquivados. Ocorre que não temos
como levar esse documento original
para os assentamentos funcionais

Solução definitiva acontecerá com o projeto do
RDC-Arq, sendo conduzido nacionalmente pelo CSJT.

do servidor (SAF) e essa pasta de
rede não se reveste das garantias
de preservação e temporalidade
necessárias para esse tipo de
documento, além de demandar um
trabalho de gestão que tende a
crescer com o tempo. Essa
situação não se limita à área de
pessoal do Tribunal, podendo afetar
outros
tipos
de
documentos
eletrônicos.
O problema não ocorre se o
documento assinado digitalmente
for originalmente produzido em
.PDF/A, ou apresentado pelo Portal
Externo do PROAD, por exemplo.
Nesses casos não há problemas de
armazenamento
no
SAF.
O
problema é que não temos gestão
sobre outros órgãos a ponto de
exigir que esses documentos
venham nesse formato .PDF/A.
Diante do exposto acima, solicito ao
Comitê avaliar a proposição de
demanda ao Comitê Nacional do
PROAD para que, com prioridade,
apresente uma solução tecnológica
capaz de eliminar os riscos
envolvidos. Lembro que a validade
destes documentos pode ser
questionada daqui há 20 ou 30
anos e essa questão pode se tornar
um empecilho à concessão de
aposentadorias,
por
exemplo,
causando sérios prejuízos aos
nossos usuários.
Atenciosamente,
Joarez Dallago

Secretário SGPe - TRT 7ª Região

seg., 22 de nov.
11:51 (há 3 dias)

Atualização do Proad 4, se vai Diante da nova funcionalidade iminente não haverá
avançar sobre os assuntos.
necessidade de aumentar o rol de assuntos públicos.

4. Próximas Ações
Ação (o quê)

Responsável (quem)

Encaminhamento da demanda ao Comitê Igor
Nacional do PROAD

Prazo (Quando)
03/12

5. Próxima Reunião
Data
19/01

Início
10:00h

Término
11:00h

Local

Coordenador/Secretário

Google Meet

Neiara / Ana Virginia

6. Presenças
Nome

Presença

Neiara São Thiago Cysne Frota

Ausência justificada.

Joarez Dallago

Presente

Francisco Jonathan Rebouças Maia

Presente

Luiz Carlos Machado

Presente

Ana Virginia Lima de Lucena

Presente

Nyrlane Garcia Rabelo Pinto

Presente

Igor Bessa Menezes

Presente.

Isabele de Lourdes Ferrer Porto

Ausência justificada.

