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Pauta Deliberação 

1. Acompanhamento do PDTIC - Plano de Aquisições 2019                 
- ITENS OBRIGATÓRIOS NA LOA (PO DE TIC) 

Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV N. 71/2018 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QtoWNLb
0AUk15_u-OXoBU8Ih4IEzLfeSUFKBSCnrWIk/edit?
usp=sharing 

a)-Apreciar planilha de itens obrigatórios: saldos      
existentes na PO de TIC (itens incluídos na LOA). 

b)-Aquisição de subscrições linux: previsão em      
355 mil foi cancelada (adiada para 2020) pois a         
licitação nacional conduzida pelo TRT5 não foi       
concluída. Havia apenas R$ 42.121,00 na PO de TIC         
(LOA) para suporte de parte das subscrições atuais, mas         
o contrato foi rescindido unilateralmente por inexecução.       
Processo 5086/2015. Licitação nacional conduzida pelo      
TRT5 ainda não finalizada. 

c)Supore Firewal: Não contratado pois foram adquiridos,       
em 2018, equipamentos novos com 36 meses de        
garantia. 
d)Solução de Backup (Aquisição): não foi adquirido       
pois a licitação nacional conduzida pelo TRT18 ainda não         
foi concluída. Será retomado em 2020.  
e)Solução de Virtualização (Suporte): Não contratado      
pois foram adquiridos, em 2018, licenças novas com 36         
meses de garantia. 
f) Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte):       
Não contratado por falta de capacidade operacional para        
usar a solução. Será retomado em 2020. 

 
Comitê tomou conhecimento do    
rol de itens obrigatórios e da      
situação de cada um deles.  
 
Comitê autoriza que o saldo     
remanescente da PO de TI seja      
remanejado para outras   
demandas do Tribunal. 

2. Acompanhamento do PDTIC - PROJETOS 

2.1 Sistema AUDITAR - Avaliar e           
priorizar 

Mantida a prioridade. 
-Verificar se o e-Gestão supre o      
projeto 
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Ofício No 7 - SAU - CNJ 
https://drive.google.com/open?id=1jMmrGn1A5
fTFYPez9AEdXfs7tsoPehIj 
 
Projeto estava sobrestado no TRT7 
aguardando liberação do sistema. 
 
PROAD 6053/2018 
https://proad.trt7.jus.br/proad/f/t/fichaprocesso
man?nrProtocolo=6053&nrAno=2018&evento=
y 
 
Ofício CNJ 
https://drive.google.com/file/d/1jMmrGn1A5fTF
YPez9AEdXfs7tsoPehIj/view?userstoinvite=joa
rez@trt7.jus.br&ts=5dcc285d&actionButton=1 

https://jira.trt7.jus.br/jira/browse/D
STIC-551 (Estatística CEJUSC) e,    
se for caso, solicitar o     
cancelamento do projeto. 

2.2 Novo Portal Institucional 
 
Reformular o portal institucional conforme o      
padrão nacional da JT. Prazo de 6(seis) meses,        
contando de JUN/2019, portanto DEZ/2019.  

Referendar a aprovação da Proposta de Projeto       
DSTIC-557 realizada pelo fluxo rápido como      
“alta”, com previsão de início para outubro 

Referendado. 

2.3 Solicitação de Mudanças       
Relevantes referente ao projeto       
DSTIC-555 - GPREC - Gestão         
Eletrônica de Precatórios.  
PROAD 3037/2019. Solicitação de    
sobrestamento do projeto. 

Referendado. 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
  
 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 Comitê Governança de Tecnologia da Informação 
 

 
Referendar a aprovação do pedido de      
sobrestamento pelo fluxo rápido. 

2.4 Solicitação de Mudança       
Relevante do Projeto DSTIC-553 -         
PJe - Fluxo pós sentença na KZ  
PROAD 5945/2018. Acréscimos na data estimada      
de encerramento do projeto acima de 20 dias. 

 

Referendar a aprovação do pedido de      
prorrogação de prazo pelo fluxo rápido.  

Referendado a prorrogação de 20 
dias. Prazo para o dia 
30/11/2019. Em 12/11/2019 CSJT 
solicitou a inclusão no projeto de 
1(um) item não previsto no 
planejamento, provavelmente 
demandando um novo adiamento 
(em análise). 

2.5 Solicitação de Mudança       
Relevante do Projeto DSTIC-547 -         
Alvará Eletrônico SISCONDJ  
PROAD 6598/2018. Acréscimos na data estimada      
de encerramento do projeto acima de 20 dias. 

 

Referendar a aprovação do pedido de      
prorrogação de prazo pelo fluxo rápido.  

Referendado a prorrogação de 20     
dias. Projeto encerrado com    
sucesso. 

2.6 Cancelamento do projeto -         
Reestruturação da área de segurança da      
informação 
Ver PROAD 95/2019 

https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/exibirarquivo?id
Arquivo=537416 

Despacho da Presidência: 

"o que concerne à sugestão apresentada na 
Informação nº 3: ¿Realizar a efetiva estruturação da 
unidade com mais servidores, bem como avaliar a 
conveniência da reconstituição do Escritório de 

Aprovado. 
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Segurança da Informação¿, entende-se que não é 
conveniente, no momento, promover alterações no 
Núcleo de Apoio à Gestão de TIC e Segurança da 
Informação, haja vista que, em razão das restrições 
orçamentárias impostas pela Emenda Constitucional 
nº 95, o acréscimo de pessoal ou melhoria na 
estrutura da referida unidade impacta outras 
unidades da Secretaria de TIC." 
 
 
 

2.7 Cancelamento do projeto       
NGTICP-30:  
"Aprimorar a priorização por valor junto ao Comitê               
Gestor de TIC e aos stakeholders." 
  
 
Levantado na oficina de design thinking realizada em               
Abril de 2018 na SETIC (interna).   
 
Tal ação foi uma das selecionadas pelo Comitê        
Gestor de TIC e constou no PDTIC, dentro do         
portfólio do NGTIC, Entretanto, como ainda não       
estávamos fazendo uso da metodologia PROJ7,      
não há proposta de projeto ou parecer da unidade         
executora. 
 
Retomando o assunto o Comitê Gestor deliberou 
que essa demanda já é tratada por meio das 
deliberações do Comitê de Governança, e 
pontualmente, a melhoria do processo de 
planejamento se dará no escopo do projeto  
 
Em síntese, proponho que encaminhemos o pedido 
de cancelamento deste projeto. 
“Revisar o processo de elaboração do PDTIC” 
https://jira.trt7.jus.br/jira/secure/RapidBoard.jspa?rap
idView=1538&view=detail&selectedIssue=NGTICP-29 
 
 
 

Aprovado. 
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3. Implantação do SILC 

PROAD 4424/2019 - pedido de deliberação      
acerca da possibilidade de prosseguimento ou      
eventual sobrestamento dos trabalhos relativos     
à implantação. 

Projeto de implantação foi 
encerrada pela SETIC. Sistema 
instalado em produção e usuários 
treinados. 
 

4. SIGEO-JT 

Ciência dos sistemas a serem vinculados ao       
programa SIGEO  
-Sistema de diárias  
-Sistema AJ/JT 
Deverá estar disponível em janeiro de 2020. 

Dado ciência. 
Regulamentação deverá ser   
revisada ( AJ/JT). 

5. Política de Gestão de Pessoas para a área de TIC do                       

TRT7  

-Proposta de instituir Política de Gestão de       

Pessoas para a área de TIC do TRT7. 

-Muito importante que seja finalizada     

(publicada) até junho/2020, para ser     

considerada no IGOVTIC-JUD 2020 

Instruir PROAD e encaminhar à 
Presidência. 

6. Demandas da OAB sobre gravações e audiências: 

6.1 - Gravação dos depoimentos e      
disponibilização dos links de acesso na ata de        
audiência, sem transcrição das falas por escrito       
na referida ata. 
Pendências: Webcam e microfone para teste      
piloto (Proad 5796/2019), sistema de gravação,      

Apreciação adiada para a próxima 
reunião 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
  
 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 Comitê Governança de Tecnologia da Informação 
 

sistema de armazenamento, controle de sigilo,      
capacitação do secretário de audiência. 

6.2 - Sustentação oral à distância para       
processos do interior nas sessões da segunda       
instância. 
Pendências: Câmera na sala de sessões,      
instalação de ponto de rede no local da câmera,         
interligação da rede do TRT7 com a rede do         
CFTV, término da reforma da sala de sessões,        
capacitação da secretaria das turmas e do       
pleno. 

 

Apreciação adiada para a próxima 
reunião 

7. Demanda do Ministério Público sobre videoconferência: 
- Participação remota do procurador nas      
audiências em VTs no interior. 
Pendências: Aquisição de sistema de     
videoconferência para cada sala de audiência,      
capacitação dos secretários de audiências.     
Verificado ser muito caro neste momento      
(acima de 1 milhão de reais). 

 
 

Apreciação adiada para a próxima 
reunião 

8. Inclusão de arquivos de áudio e vídeo nos processos                   
PJe. 
-Pendências: Sistema de armazenamento,    
controle de sigilo, definição do procedimento      
padronizado. 

 
-Necessidade de guardar gravações de     
depoimentos, provas processuais e demais     
arquivos salvos em áudio e/ou vídeo e       
vinculá-los aos processos PJe 
 

Apreciação adiada para a próxima 
reunião 
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-PROAD 5182/2019 - Proposição de utilização      
pelas VT´s de pendrives 

9. Programa Justapausa. 
Solução de software para promover pausas      
programadas na digitação/uso do computador     
em intervalos programados. 
 

 

Apreciação adiada para a próxima 
reunião 

10. Análise da rotatividade de pessoal na SETIC 
De acordo com o Art. 14 da Resolução n, 211/2015          
do CNJ, devemos a cada 2 anos fazer uma análise          
da rotatividade de pessoal de TIC, conforme       
transcrito a seguir: 
 

"§ 5º Deverá ser realizada análise de       
rotatividade de pessoal a cada 2 (dois)       
anos, para avaliar a efetividade das      
medidas adotadas na política definida     
pelo órgão e minimizar a evasão de       
servidores do quadro permanente." 

 
Segue abaixo gráfico que demonstra a rotatividade       
da SETIC.  
Consideramos a "força de trabalho", ou seja, não        
necessariamente quadro especializado de TIC.  
 

incluir estudo na fundamentação 
da proposta de política de gestão 
de pessoal de TIC 
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11. Ofício Circular DTI-CNJ nº 10 - Resultado final do                   
diagnóstico governança TIC - 2019 
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-
e-comunicacao/painel-do-igovtic-jud-do-poder-j
udiciario/ 
 
TRT7: 2018 : 0,61 - Satisfatório 
TRT7: 2019 : 0,66 - Satisfatório 
 
Meta TRT7 2020: 0,7 - Aprimorado 
 

Ciência. 
Deverá ser incluída na RAE de 
TIC; 

12. Agendar RAE de TIC 

Proposta para o dia 05/12/2019 14hs  Aprovado 

13. GEMINI 
Dar ciência do andamento e do envolvimento       
do TRT7 no respectivo grupo de trabalho 

Dado ciência. 
Será indicado 2 gabinetes para 
participação do projeto piloto; 

14. Aquisição de itens essenciais 

Aquisição de nobreaks - exemplo - crise       
ocorrida em novembro/2019 

-Aquisições de equipamentos   
essenciais devem ser priorizados    
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 e incluídos no contexto da análise      
de riscos. 
-Criar um quadro de    
acompanhamento no jira para    
todo TRT7 
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PRESENTES ASSINATURA  

PLAUTO CARNEIRO PORTO PROAD  

FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA 
FORTUNA 

Ausente 

FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA
 

PROAD 

NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA
 

PROAD  

PATRICIA CABRAL MACHADO Ausência justificada  

JOAREZ DALLAGO  PROAD 

FRANCISCO OTAVIO COSTA  PROAD  

REGINALDO GARCIA DUPIM PROAD  

 
 
 

Fortaleza-CE, 13 de novembro de 2019 
 
 
 

___________proad_____________ 
 

Reginaldo Dupim 
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