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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação 

da Justiça do Trabalho 
6" REUNIÃO DE 2018- 13/11/2018 

PROPOSTA DE PAUTA 

Pendências de reuniões anteriores 

1.1. Revisão da última ata de reunião. 

1.2. Recomendação Fixação quadros TI e terceirização (sobrestado) 

1.3. PETIC- JT (sobrestado) 

1.4. Plano de contratações (sobrestado) 

1.5. Remanejamento de Recursos (Orçamento PO TI nos TRTs) (sobrestado) 

1.6. Consolidação das respostas ao Ofício Circular CSJT.CGGOV n.!l 25/2018 
(gtCertificaçãoDigital) (sobrestado) 

1.7. 

Novos itens para análise e deliberação 

2.1. Demandas Remanescentes do TRT 10ª Região 

2.2. Demanda do TRT 16ª Região 

2.3. Estudo demanda tecnologia de Nuvem (DOD- SETIN/TST) 

2.4. Demandas do TRT 24ª Região 

Outros assuntos 

3.1. 

Gestão orçamentária 

4.1. Posição acerca da execução orçamentária 

Deliberações por FRAD 

5.1. Registro das deliberações no período de Outubro e Novembro 

Confirmação de Datas das próximas reuniões 

Identificador 

35/2018 

36/2018 

38/2018 

39/2018 

40/2018 

Identificador 

41/2018 

42/2018 

43/2018 

44/2018 

I Identificador I 
Identificador 

Identificador 

Identificador I 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação 

da Justiça do Trabalho 
6" REUNIÃO DE 2018 - 13/11/2018 

ATA DE REUNIÃO 

Data Horário 

Sala reuniões da Presidência do TST 13/11/2018 14h30 às 16h30 

No dia 13 de novembro de 2018, das 14h30 às 16h30, na Sa la de Reuniões do Tribunal Superior do Trabalho, 

ocorreu a 6ª Reunião de 2018 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação da 

Justiça do Trabalho (CGTIC-JT)_ 

Estiveram presentes os seguintes membros do referido comitê: 

Nome 

Fabiano de Abreu Pfeilsticker 
Juiz Auxiliar da Presidência do TST 

Coordenador Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Justiça do Trabalho 

Marcia Lovane Sott 
Secretária-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

José Roberto Terra de Barros 
Assessor da Presidência do TST 

Cláudio Fontes Feijó 
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do CSJT 

Humberto Magalhães Ayres 
Secretário de Tecnologia da Informação do TST 

Mareio Nisi Gonçalves 
Secretária de Tecnologia da Informação do TRT da 2~ Região 

2/7 



• ;z_ 
i1 ~~ 

' r, '>/.~ 
··~lfêtf. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação 

da Justiça do Trabalho 
6• REUNIÃO DE 2018- 13/11/2018 

Após agradecer a presença de todos o Dr. Fabiano de Abreu Pfeilsticker, Coordenador do CGTIC-JT, 

encaminhou a discussão dos itens da pauta: 

1. Pendências de reuniões anteriores 

Item: ,1.1. Revisão da última ata de reunião. I ID J 
Situação atual: Revisão da última a ata. 

Encaminhamento CGTIC-JT (Reunião 6.2018): Nada a deliberar. 

Item: , 1.2. Recomendação Fixação quadros TI e terceirização (sobrestado) I ID 1 35/2018 

Situação atual: Foi elaborada a minuta de reso lução para fixação dos quadros de TI. A apreciação 
do referido t ema f icou sobrestada na última reunião em razão da limitação de tempo. Em face da 
urgência do tema a minuta foi aprovada pela Presidência e determinada a sua publicação. 

Encaminhamento CGTIC-JT (Reunião 6.2018): Nada a deliberar. 

Item: , 1.3. PETIC- JT (sobrestado) I ID I 36/2018 

Situação atual: Foi apresentada a necessidade de revisão do PETIC-JT (2015-2020). A apreciação do 
referido tema f icou sobrestada na última reunião em razão do esgotamento do tempo. 

Encaminhamento CGTIC-JT (Reunião 6.2018): O CGTIC-JT recebe a propost a e apresentará 

sugestões no prazo de 30 dias, a contar dessa reunião, para aprovação fina l na próxima reunião. 

Item: 11.4. Plano de contratações (sobrestado) I ID I 38/2018 

Situação atual : A apreciação do referido tema ficou sobrestada na última reunião em razão do 
esgotamento do tempo. Em face do deliberado por FRAD, em que foi aprovado o prosseguimento 
da demanda do software JIRA, bem como a orientação da Secretaria de Contro le Interno de que 
t odas as contrat ações feitas pelo TST devem const ar do plano de contratações da unidade de TI, a 
SETIC apresentou ao comitê a necessidade de deliberação quanto ao processo e competência pela 
elaboração do Plano de Contrações de TI, considerando os contratos do TST que servem ao CSJT-
Suporte a JBOSS, Suporte a Linux e Software Jira. 

Encaminhamento CGTIC-JT (Reunião 6.2018): Considerando a necessidade de se promover ganho 
de escala, economia processual nas contratações e ressaltar a natureza de f iscalização, 
coordenação e supervisão das unidades de TI do CSJT, bem como a estrutura de governança 
estabelecida na Resolução CSJT no 208, de 27 de outubro de 2017, que dispõe sobre a Política de 
Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e, ainda, o Termo de Cooperação NQ 001/2013, que dispõe sobre o apoio do TST na 
gestão administrativa do CSJT, entende-se que a elaboração do Plano de Contratações de TI para 
bens e serviços de tecnologia que servem ao CSJT, deverá incluir também os recursos de apoio ao 
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desenvolvimento do PJe e GAe, tal como já é feito com todos os demais recursos que atendem ao 
CSJT: telefonia, rede, microcomputadores, impressoras, mobiliário, telefone celular etc ... A SETIC e 
demais unidades do CSJT devem se ater aos prazos firmados pela SETIN, para encaminhamento dos 
respectivos DODs. 

Item: , 1.5. Remanejamento de Recursos (Orçamento PO TI nos TRTs) (sobrestado) lO 39/2018 

Situação atual: Foi apresentada pela SETIC a consolidação das demandas encaminhadas, em 
resposta ao Circu lar CSJT.CGOV no 45, por remanejamento de recursos referentes aos eventuais 
saldos nos contratos da Rede-JT. 

Encaminhamento CGTIC-JT (Reunião 6.2018): O Comitê ratifica as deliberações anteriores por 
FRAD no sentido das aprovações dos remanejamentos solicitados pelos TRTs 6!!, 10!!, 20ª e 23ª 
Regiões. O CGTIC-JT delibera também favoravelmente quanto aos remanejamentos solicitados 
pelos TRTs da 2!!, 11ª e 18!! Regiões, apenas no que tange aos itens orçamentários obrigatórios. 

Item: 1.6. Consolidação das respostas ao Ofício Circular CSJT.CGGOV n.2 25/2018 lO 40/2018 
(gtCertificaçãoOigital) (sobrestado) 

Situação atual: Foi apresentada pela SETIC a conso lidação das respostas ao Ofício Circular 
CSJT.CGGOV n.2 25/2018 que solicitou posicionamento dos Tribunais em relação ao material 
produzido pelo gtCertificaçãoDigita l. 

Encaminhamento CGTIC-JT (Reunião 6.2018): o comitê delibera pela reativação do 
gtCertificaçãoDigital e revisão dos artefatos considerando as sugestões encaminhadas pelos TRTs, 
com prazo máximo de 30 dias. A Coordenação Nacional do PJe apresenta sugestão de que a 
eventual futura licitação contemple também a emissão de certificados digitais A1 para cada 
Tribunal. 

2. Novos itens para análise e deliberação: 

Item: , 2.1 Demandas Remanescentes do TRT 10a Região I 10 I 41/2018 

Situação atual : A SETIC informou que o declinou (e-mail anexo) das demandas de recursos para as 
Soluções Impressoras e Solução de Backup, aprovadas no mérito anteriormente, mas que foram 
objeto de suspensão, em função de não conseguirem obter o comprom isso das empresas para 
fornecimento em 2018. O Regional informou, ainda, que não demandará recursos para a solução 
de Ativos de Rede (switches), sinalizada na última semana. Os respectivos DDOs serão enviados 
apenas em 2019. 

A SETIC apresentou nova demanda do TRT 10!! Região para aquisição de Solução de Wireless. 

Encaminhamento CGTIC-JT (Reunião 6.2018): Quanto ao aporte de recursos para aquisição de 
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solução wireless, o CGTIC delibera por indeferir o pleito por considerar a ação de natureza local. 

Item: 12.2 Demandas do TRT 16!! Região IID I 42/2018 

Situação atual: A SETIC apresentou as demanda do TRT 16i! região para aquisição de Solução de 

software gráfico no valor de R$ 66.668,96. 

Encaminhamento CGTIC-JT (Reunião 6.2018): O CGTIC delibera por indeferir o pleito por 

considerar a ação de natureza local. 

Item: 12.3 Estudo demanda tecnologia de Nuvem (DOD - SETIN/TST) I ID I 43/2018 

Situação atual: A SETIN, observando as tendências de mercado e a importância da Justiça dar uma 
resposta efetiva para a adoção da tecnologia de nuvem na Justiça do Trabalho, em especial, para 
atender aos Sistemas Nacionais, apresenta Documento de Oficialização de Demanda visando o seu 
prosseguimento. 

Encaminhamento CGTIC-JT (Reunião 6.2018}: O CGTIC delibera por autorizar o prosseguimento 
dos estudos técnicos, aguardando que eles possam instruir, futuramente, a adoção de ações 
concretas na direção da eventual criação da "Nuvem da Justiça do Trabalho" para suportar 
sistemas nacionais, visando à modernização da infraestrutura e raciona lização de despesas. O 
demandante ressaltou que não haverá custos diretos nesse primeiro momento. 

Item: , 2.4 Demandas do TRT 24ª Região I ID I 41/2018 

Situação atual : A SETIC apresentou as demanda do TRT 24ª Região para aquisição de Solução de 
Rede sem fio (wireless) e serviço de e-mail. 

Encaminhamento CGTIC-JT (Reunião 6.2018): O CGTIC delibera por indeferir os pleitos por 
considerar as ações de natureza local. 

3. Outros assuntos 

Item: 13.1 Corregedoria Nacional- Provimento- Videoconferência 

Foi encaminhado o Ofício CSJT.GP.SG.SETIC n. 101, em 23 de outubro de 2018, à Corregedoria
Nacional de Justiça, solicitando informações complementares, porém até o presente momento não 
se registrou a resposta. 
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4. Gestão orçamentária 

Item: , 4.1 Posição acerca da execução orçamentária- Exercício 2018 na 

A SETIC informa o sa ldo da dotação orçamentária para as ações nacionais de TI no exercício 2018. 
O Comitê delibera por sinalizar à CFIN/CSJT a liberação para crédito do saldo remanescente nas 
ações de informática, decorrente das devoluções de recursos por parte dos TRTs, até o prazo 
limite firmado pela referida unidade. 

No que diz respeito à devolução parcial de recursos descentralizados, o prazo limite conferido pela 
CGGOV /SETIC, foi de 7 de novembro de 2018. Assim, o saldo está disponível para imediato repasse 
para a CFIN. 
Ficou deliberado pela elaboração de lista contendo os tribunais que estão com os maiores valores 
pendentes de liquidação, bem como o envio de email semanal com a evolução da situação, para 
ciência e providências por parte da SGRCSJT. 

S. Deliberações por FRAD 

Item: I 5.1 Deliberações feitas (outubro e novembro) 

Situação atual: Registre-se que as seguintes demandas foram aprovadas por FRAD, nos meses de 
outubro/novembro: 

• Remanejamento de Recursos Orçamentários {TRTs 6ª, 10ª, 20ª e 23ª Região) 

• Prosseguimento das descentralizações ao TRT 7ª Região (Switches e Firewa/1) 
• DOD JIRA PJe/CSJT 

• Serviço suporte JBOSS para o CSJT 

• Aquisição monitores, VMware e remanejamento TRT12 

6. Confirmação das datas das próximas reuniões 

• 20 fevereiro de 2019 
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A ata fo i submetida aos membros do comitê, que a aprovaram. 
Nome 

Fabiano de Abreu Pfeilsticker 
Juiz Auxiliar da Presidência do TST 

Coordenador Comitê de Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho 

Marcia Lovane Sott 
Secretária-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

José Roberto Terra de Barros 
Assessor da Presidência do TST 

Cláudio Fontes Feijó 
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do CSJT 

Humberto Magalhães Ayres 
Secretário de Tecnologia da Informação do TST 

Mareio Nisi Gonçalves 
Secretário de Tecnologia da Informação do TRT da 2! Região 

Ciente em de novembro de 2018. 

Ministro Presidente do Canse 

Assinatura 
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