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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
COMISSÃO DE INFORMÁTICA

ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFORMÁTICA EM 2015
DATA: 06 de março de 2015
LOCAL: Sala de Reunião ao lado da Corregedoria
HORA: 10:40 h às 13:00 h
COORDENAÇÃO:

DR. GABRIEL NAPOLEÃO
Desembargador Federal do Trabalho – Corregedor Regional

PRESENTES:

Dra. PAULA SOARES
Juíza Titular da 15ª Vara do Trabalho de Belém
NARLICELMA SOBRAL
Secretária-Geral Judiciária
MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN
LILIANE COHEN CALIXTO
Assessora do Dr. Gabriel

PAUTA: Apresentação das atividades da área de Desenvolvimento para o ano
de 2015; Situação do parque de computadores e impressoras; Proposta de
Distribuição dos 100 computadores adquiridos no final de 2014; Solicitação
do Sr. Steven Pinheiro; Demandas de modem 3G de Abaetetuba; Relatórios
estatísticos do e-Gestão; e o que ocorrer.
ASSUNTO
1 – Abertura
reunião

ANDAMENTO
O Coordenador da Comissão de Informática abriu a
da reunião agradecendo a presença de todos e informou a
pauta que seria tratada, na sequência apresentou aos
presentes a ata da última reunião.

2 – Apresentação
das atividades da
área
de
Desenvolvimento
para o ano de 2015

O Sr. Marco Aurélio apresentou o planejamento de 2015
para a área de desenvolvimento da SETIN:
1 - PJe-Calc – Implantação no TRT da 8ª Região;
2 - PJe-Calc – Integração com o Pje-JT;
3 - Implantar para homologação do sistema SGRH;
4 – SCMP;
5 - Novo Portal;
6 – Pje-Juris;
7 - Banco de Informações de Executados;
8 - Sistema de apoio à Corregedoria;
9 - Revista Eletrônico;
10 - Melhorias no módulo de precatório;
11 – E-Gestão; e
12 – Push-Documentos;
- O Dr. Gabriel solicitou que se faça uma avaliação
pelos Calculistas das Varas que estão homologando o
sistema PJe-Calc (6ª e 16ª Varas de Belém) a ser
apresentada pelos mesmos, juntamente com o Sr. Alacid,
na próxima reunião da CI (03/04/2015).
- A Dra. Paula levantou críticas em relação a saúde de

2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
COMISSÃO DE INFORMÁTICA

ASSUNTO

ANDAMENTO
magistrados e servidores versos a implantação do PjeCalc;
- O Dr. Gabriel, após manifestação da Dra. Paula,
sugeriu que a Comissão de Informática faça divulgações
de propostas e dicas de melhoria do ambiente de
trabalho;
- A Sra. Narlicelma sugeriu que se altere no APT a fim
de diminuir os passos para lançamento de acórdãos na
tramitação e no STD;
- O Dr. Gabriel sugeriu que fosse criado um banco de
depositários infiéis que poderá ser associado ao Banco
de Informações de Executados;
- Sistema de Apoio a Corregedoria – O Dr. Gabriel
solicitou que se analise o sistema de apoio a
corregedoria da 7ª Região e o Prodad da 12ª Região;
- O Dr. Gabriel informou a necessidade de se adaptar o
sistema SAM após a aprovação da nova resolução que
tratará de avaliação de magistrados;

3 – Situação
parque
computadores
impressoras

O Sr. Marco Aurélio informou aos presentes sobre a
situação do parque de computadores e impressoras,
apontando que devido não termos recebido, nem comprado,
equipamentos no ano de 2014 em quantidade relevante,
por falta de orçamento, a quantidade de micros fora da
garantia já é de 500 máquinas e que em maio de 2015
esse número será de aproximadamente 900 computadores.
do Em relação ao parque de impressoras, metade dos
de equipamentos está fora de garantia. Informou também que
e na data de ontem foi concluído o registro de preço para
aquisição
de
300
multifuncionais,
e
caso
haja
disponibilidade orçamentária poderemos dar início ao
pedido de fornecimento. O Dr. Gabriel sugeriu que se
oficie
a
presidência
questionando
sobre
a
disponibilidade
orçamentária
para
aquisição
de
computadores e impressoras e verificar a possibilidade
de utilização de recursos de convênio do Banco do
Brasil.
O Sr. Marco Aurélio registrou que no final do ano de
2014 a SETIN solicitou a aquisição de 400 computadores,
no
entanto,
a administração autorizou apenas a
aquisição de 100 equipamentos. O prazo de entrega dos
equipamentos vence na segunda quinzena de março de 2015
e abaixo é apresentada a proposta de distribuição:

Local
4 – Proposta de
18ª VT de Belém
Distribuição
dos
19ª VT de Belém
100 computadores
PRECATÓRIO
CODIS.ABAETETUBA
CODIS.MARABÁ
CODIS.PARAUAPEBAS
CODIS.SANTARÉM
Total
Reserva técnica

Qtde
18
18
1
9
15
11
12
84
16
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A proposta apresentada foi acatada por todos.

O Dr. Gabriel questionou sobre a possibilidade de se
colocar técnicos de TI nos fóruns trabalhistas de fora
da sede. O Sr. Marco Aurélio registrou que atualmente a
SETIN não dispõe de número suficiente de servidores
para alocar em varas de fora da sede e que entende que
a solução que vai ao encontro dessa demanda seria
contrata
empresa
de
service
desk
para
fazer
atendimentos de 1ª (telefônico) e 2ª (presencial) nível
para
essas
localidades,
e
ainda,
que
já
fez
levantamento de custos para a localidade de Macapá, mas
5
–
Atendimento que a administração não tem orçamento de custeio para
presencial
nos fazer frente a despesa. O Sr. Gabriel registrou que se
não há verba de custeio para fazer frente a despesa que
fóruns
se amplie o quadro de servidores da SETIN para
trabalharem nesses localidades. O Sr. Marco Aurélio
registrou que o quadro atual da SETIN, aprovado no
último projeto de lei, é essencialmente de analistas e
que para atender aos fóruns da forma proposta pelo Dr.
Gabriel seria necessário e adequado também ampliar
número de técnicos uma vez que os chamados técnicos
das varas de fora da sede são de conserto de
equipamentos, instalação de programas e dúvidas de
usuários. Após a discussão o Dr. Gabriel ficou de
conversar sobre o assunto com o Presidente do Tribunal.
O Sr. Marco Aurélio registrou que foi concluída a
6 – Notebooks para distribuição dos novos notebooks a todos os Magistrados
magistrados
do TRT da 8ª Região e que todos receberam um único
modelo de equipamento.
O Sr. Marco Aurélio registrou que a aquisição visa
atender a necessidade de atualização tecnológica do
parque de computadores portáteis do Plantão Judiciário,
Diretores
Administrativos,
Assessores
Jurídicos e
Administrativos e demanda da Escola Judicial que estão
7 – Distribuição com seus atuais equipamentos sem garantia desde o
dos 40 notebooks início do ano de 2014.
para
a
área O Dr. Gabriel, ao observar o mapa de distribuição, fez
considerações sobre a necessidade real de alguns
administrativa
setores em receber notebooks. Após a discussão houve a
deliberação no sentido de distribuir notebooks para
alguns servidores e para outros questionar se desejam
receber os equipamentos com a condição de substituição
do desktop do tribunal. Informações na planilha em
anexo.
O Sr. Marco Aurélio registrou que no dia 24 de
fevereiro o Sr. Steven Pinheiro, Diretor do Serviço de
Saúde, encaminhou e-mail solicitando a disponibilização
8 – Solicitação do de um notebook e um modem 3g para ser utilizado pelo
Sr.
Steven médico do trabalho tendo em vista as constantes viagens
Pinheiro
feita para as Varas de fora da sede nas ações de
controle e prevenção de doenças. Após deliberação da
Comissão de Informática todos aprovaram o pedido e o
Dr. Gabriel fez uma proposta para que seja entregue
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também um notebook e um modem 3G para a psicóloga do
Tribunal,
e
após deliberação da proposta todos
aprovaram.

9 – Demandas
modem
3G
Abaetetuba

O Sr. Marco Aurélio informou que a Sra. Edilena
solicitou novamente que sejam encaminhados 5 modens 3G
para atender os 4 oficiais de justiça e a Coordenadora
da Distribuição da jurisdição de Abaetetuba. Os membros
da comissão analisaram a ata de setembro/2014 e ao
de constatar que serão distribuídos notebooks e modems
de para todos os oficiais de justiça das Varas onde
foi/será instalado o sistema Pje-JT, deliberaram no
sentido de atender parcialmente o pedido feito, uma vez
que com a implantação do sistema PJe-JT em mais Varas o
Tribunal terá o custo de manutenção dos serviços de
modem 3G ampliado. Ao final, os membros acordaram em
encaminhar
1
modem
3g
para
a
distribuição
de
Abaetetuba.

10 - Organização
da instalação de
equipamentos
nas
salas de audiência

O Dr. Gabriel questionou sobre a Prova de Conceito do
sistema de gravação de audiência. O Sr. Marco Aurélio
informou que está agendada a POC para o período de 11 a
13/03/2015 na 15ª Vara do Trabalho de Belém. A Dra.
Paula registrou que a disposição dos equipamentos nas
salas de audiência atrapalha a movimentação das partes
e visualmente é pouco desagradável. O Sr. Marco Aurélio
registrou que já houve demanda à administração para que
viabilize
uma
melhor
forma
para
acomodar
os
equipamentos nas mesas das salas de audiência e
recomendou que o assunto seja encaminhado a DiretoriaGeral para providências pelo setor competente.

A Dra. Paula registrou sua insatisfação sobre a
lentidão no sistema Pje-JT. O Sr. Marco Aurélio
registrou que esse é um problema histórico do sistema,
relacionado a infraestrutura de desenvolvimento e na
11 - Performance própria forma de implementação, e que não há, no
do sistema Pje-JT momento, nada a ser feito. Registrou ainda, que hoje o
sistema roda no Tribunal sobre 7 servidores de
aplicação, sendo 5 para atender a demanda interna e 2
para a demanda externa, concluindo que não é por falta
de recursos tecnológicos que o sistema não responde aos
usuários de maneira performática.
O Dr. Gabriel entregou ao Sr. Marco Aurélio o processo
12 – Sistema SIMBA 414/2015 que trata da utilização do sistema SIMBA,
regulamentado pela resolução CSJT 140/2014, para
manifestação.
O Dr. Gabriel registrou os problemas encontrados na
Vara do Trabalho de Santa Isabel do Pará por ocasião da
última correição.
13 - Santa Isabel
 O parque de computadores está defasado e em
do Pará
número insuficiente;
 O parque de impressoras está defasado e em número
insuficiente;
 O rack de equipamentos de TI não está instalado e
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está acomodado em local inapropriado, no meio da
secretaria;
 Houve
reclamação da falta de comunicação do
Citrix e o APT. Conversar com o Assistente do Dr.
Marco Plinío;
O Sr. Marco Aurélio ficou de analisar a situação e
responder a corregedoria com as providências adotadas.

Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada,
sendo lavrada a respectiva ata pelo Diretor da SETIN, que, após lida e
achada conforme, vai assinada pelo Exmo. Sr. Coordenador e demais membros.
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Anexo I
administrativa.

–

Proposta

de

de

notebooks

para

Destinação

Status

1

Secretária-Geral
Judiciária

ok

Presidência

1

Secretária da
presidência

ok

Vice-Presidência

1

Secretária da VP

ok

Corregedoria

1

Secretário da
Corregedoria

ok

Divisão de Cálculos e
Liquidação

1

Assessor de Cálculos

ok

Seção de Apoio ao PJe

1

Servidor de apoio

ok

Seção de Leilões
Unificados

1

Servidor de apoio

ok

3

Assessores

Entrega mediante
substituição do
desktop

1

Assessor de
Comunicação

ok

Coordenadoria de
Gestão Estratégica

1

Assessor de Gestão
Estratégica

ok

Secretaria de Tecnologia
da Informação

1

Diretor

ok

Setor

Pleno

Assessoria Jurídica
Assessoria de
Comunicação

Qtde

Distribuição

Coordenadoria de
Sistemas da Informação

1

Coordenador

Entrega mediante
substituição do
desktop

Coordenadoria de
Infraestrutura e Suporte

1

Coordenador

ok

a

Coordenadoria de
Auditoria e Controle
Interno

1

Coordenador

Entrega mediante
substituição do
desktop

Controladoria
Administrativa

1

Coordenador

ok

Diretor Geral e
Diretores Adjuntos

Diretor Geral - ok,
Entrega mediante
substituição do
desktop dos diretores

Diretoria-Geral

3

área
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adjuntos
Secretaria
Administrativa

1

Diretor

ok

Coordenadoria de
Orçamento e Finanças

1

Coordenador

Entrega mediante
substituição do
desktop

Coordenadoria de
Licitações e Contratos

1

Coordenador

ok

Coordenadoria de
Material e Logística

1

Coordenador

Entrega mediante
substituição do
desktop

Divisão de Manutenção
e Projetos

1

Diretor

ok

Secretaria de Gestão de
Pessoas

1

Diretor

ok
Entrega mediante
substituição do
desktop

Coordenadoria de
Administração e
Pagamento de Pessoal

1

Coordenador

Coordenadoria de
Desenvolvimento de
Pessoas - ECAISS

2

Coordenador e Eventos ok

Coordenadoria de Saúde

1

Coordenador

Ok, e entregar 1
computador para o
médico do trabalho e
um para a psicóloga.

Central de Mandados de
Belém

1

Coordenador

ok

Plantão Judiciário

2

Primeiro e Segundo
Grau

ok

Escola Judicial

2

Pedido da escola com
recurso específico

ok

Reserva técnica (5%)

5

Reserva

TOTAL

40

