PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

COMISSÃO DE INFORMÁTICA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

ANA
CRISTINA
MAGALHÃ
ES
BARBOSA

2a

Local
Sala de reuniões da DG

Item

PAUTA E ATA DE REUNIÃO
Data
25/03/2019

Horário
9 às 11hr.

Pauta da Reunião 02/2019

ID do item

1. Revisão da proposta de Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação - PDTIC para o biênio 2019-2020.

2019.02.01

2. Suspensão das descentralizações orçamentárias de TIC do CSJT para
o TRT19 em função as pendências de auditoria apontadas no Acórdão
CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (PROAD 50640/2017).

2019.02.02

3. Demandas de destinação de notebooks em funcionamento e fora de
garantia.

2019.03.03

Participaram da reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:
Nome
DRA. ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA
MANOEL MESSIAS FEITOSA
VICTOR REZENDE DOREA
MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO
ARNÓBIO JOSÉ REIS DE ARAÚJO
MARIA VERONICA TORRES L. PEREIRA

Unidade
VT05
SJ
SGE
SETIC
VT07
DG

Função
Presidente
Convidado
Membro
Membro
Membro
MEMBRO SUBSTITUTO.

Ausentes da reunião os seguintes membros e convidados:
Nome
AURICÉLIO FERREIRA LEITE
MARY LIDIAN LIMA FERRAZ

Unidade
SCR
DG

Função
Membro
Membro

Justificativa
Conflito de agenda (Correição na 2º VT)
Afastamento por motivo de saúde.
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Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora da Comissão de Informática do TRT da 19ª
Região encaminhou a discussão dos itens da pauta:
1.

Pendências de reuniões anteriores.

Item

Revisão da ata da última reunião

ID

-

Situação atual:
A ata da 1ª Reunião Ordinária de 2019 foi encaminhada à análise e deliberação
da Presidência e todas as demandas propostas pela Comissão foram aprovadas em 15 de março de
2019.
O PROAD 956/2019 que registra as atividades da comissão foi encaminhado em 21/03/2019 para a
SETIC, que deverá protocolar processos específicos para a tramitação da Política de Governança de
TIC do TRT19 e da criação do CGSADM.
Os DDOs analisados na reunião anterior foram encaminhados ao CSJT, que já aprovou os recursos
orçamentários solicitados (Blades e Gabinete Virtual).
Encaminhamento (Reunião 02/2019):
ações analisadas na reunião anterior.

Todos os membros tiveram ciência do andamento das

Itens para análise e deliberação dos membros:
Item

Revisão da proposta de Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação para o biênio 2019-2020.

ID

2019.02.01

Descrição:

Elaborada proposta de Plano Diretor de TIC – PDTIC para o biênio 2019-2020 pela
SETIC.

Situação
atual
(Reunião
02.2019):

A SETIC elaborou proposta de PDTIC referente ao biênio 2019-2020, contemplando
todas as ações técnicas e orçamentárias a serem executadas no período, de forma
que os objetivos estratégicos de TIC, as diretrizes e as ações prioritárias definidas
no Plano de Gestão 2019-2020 do TRT19 possam ser adequadamente atendidas.
O PDTIC também é parte importante do atendimento das demandas elencadas no
Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (PROAD 50640/2017), que compõe o
item 2019.02.02 desta reunião.

Encaminh
amentos
(Reunião
02.2019):

Todos os presentes tiveram ciência da proposta e deliberaram pela concessão de
prazo de uma semana para análise do PDTIC 2019-2020 pelos membros.

Item

Suspensão das descentralizações orçamentárias de TIC
do CSJT para o TRT19 em função as pendências de
auditoria
apontadas
no
Acórdão
CSJT-A-145383.2015.5.90.0000 (PROAD 50640/2017).

Descrição:

A SETIC foi comunicada pelos auditores da CCAUD do CSJT que as descentralizações
orçamentárias em benefício do TRT da 19ª Região seriam suspensas até que
houvesse o pleno atendimento das determinações contidas no Acórdão CSJT-A-

Foi agendada reunião extraordinária da Comissão de Informática no dia 04/04/2019
para deliberação final sobre o documento.

ID

2019.02.02
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1453-83.2015.5.90.0000 (PROAD 50640/2017).
Situação
atual
(Reunião
02.2019):

Embora
parte
das
determinações
condicionantes
à
manutenção
das
descentralizações orçamentárias contidas no referido Acórdão CSJT-A-145383.2015.5.90.0000 já tenham sido atendidas, os auditores reclamaram de não
terem recebido nenhuma informação de atualização desde fevereiro de 2017,
quando o TRT foi formalmente notificado pelo CSJT por meio do ofício
CSJT.SG.CCAUD Nº 008/2017.
Dos itens pendentes, restam apenas a aprovação do PDTIC 2019, que objeto do
item 2019.02.01 desta reunião, e o aperfeiçoamento do sistema de segurança
da informação do Tribunal, que dependia da criação de uma unidade
específica para este fim na SETIC, o que foi efetivado por meio do Ato Nº.
25/GP/TRT19ª, de 20 de março de 2019.
Constam na proposta de PDTIC todas as ações de definição e implantação das
políticas e planos relacionados à segurança da informação, além das demais
determinações contidas no referido acórdão e ainda não atendidas.
Visando alinhar as informações com os auditores do CSJT e destravar as
descentralizações orçamentárias, foi agendada reunião na CCAUD em 27 de março
de 2019, quando serão apresentadas todas as evidências e o plano para o completo
atendimento das determinações do Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000.

Encaminh
amentos
(Reunião
02.2019):

Todos os presentes tiveram ciência da situação e deliberaram recomendar à
Presidência do TRT priorizar o cumprimento das determinações do Acórdão CSJT-A1453-83.2015.5.90.0000, de forma a evitar que a falta de recursos financeiros
comprometa ações essenciais de TIC do Tribunal.

Item

Demandas de destinação de notebooks em
funcionamento e fora de garantia.

Descrição:

Definição da destinação dos notebooks em funcionamento e fora de garantia que
estavam sendo utilizados nas salas de audiência e pelos magistrados, e que foram
substituídos pelos notebooks da marca Positivo adquiridos em 2012.

Situação
atual
(Reunião
02.2019):

Foi concluída a troca de 101 notebooks de magistrados e das salas de audiência do
TRT. Os notebooks substituídos estão sendo formatados e seu funcionamento
verificado para que possam ser destinados ao uso em outras unidades do TRT.

ID

2019.03.03

Há demanda de disponibilização de 30 notebooks para diretores de vara e chefes
de gabinete, e de 12 notebooks para secretários administrativos, incluindo a eJUD.
Também foram solicitados pela CAE 28 notebooks para uso dos oficiais de justiça
em suas atividades laborais.
A eJUD sinalizou ter interesse na disponibilização de notebooks, mas ainda não
precisou as quantidades.
A SETIC destaca que estes equipamentos não estão mais em garantia, e que
eventuais falhas dos equipamentos ensejarão em sua substituição por outro
notebook fora de garantia, razão pela qual a manutenção de reserva técnica na
SETIC é fundamental.

Encaminh
amentos

A comissão delibera pelo atendimento das demandas atuais de destinação de 70
notebooks que estão fora do período de garantia, devendo a SETIC manter o
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(Reunião
02.2019):

restante dos equipamentos em reserva técnica para eventuais substituições.

2. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião
2.1. Tarefas Pendentes
SETIC – Atualização do PROAD 956/2019 com a inclusão da ata de reunião da Comissão e seus
anexos, para ciência e assinatura dos membros, com posterior encaminhamento à deliberação da
Presidência.
SETIC – Elaboração de ofício circular direcionado às unidades que poderão demandar a
disponibilização de notebooks fora de garantia com os procedimentos a serem seguidos.
3. Agendamento da próxima reunião
Local

Data

Horário

Sala de reuniões da DG

04/04/2019

13:30 às 15hr.

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada
eletronicamente por sua coordenadora.
Maceió, 25 de março de 2019.
ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA
Juíza Coordenadora da Comissão de Informática
TRT da 19ª Região
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