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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
COMISSÃO DE INFORMÁTICA

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFORMÁTICA EM 2015
DATA: 14 de abril de 2015
LOCAL: Sala de Reunião ao lado da Corregedoria
HORA: 15:15 h às 16:30 h
COORDENAÇÃO:

PRESENTES:

DR. GABRIEL NAPOLEÃO VELLOSO FILHO
Desembargador Federal do Trabalho
Regional

–

Corregedor

Dra. PAULA MARIA PEREIRA SOARES
Juíza Titular da 15ª Vara do Trabalho de Belém
ELCY LEAL CUNHA
Assessora Técnica da DIGER, representando o Diretor
Geral.
MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN
LILIANE COHEN CALIXTO
Assessora do Dr. Gabriel Filho
RODNEI MACAMBIRA
Secretário da Corregedoria

CONVIDADOS:
ESTILLAC LINS M. BORGES FILHO – Assistente de Projetos de
Sistema e Inovação
ALACID GUERREIRO – Assessor de Cálculo
JOFRANE LIMA DO NASCIMENTO MARANHÃO - Encarregada do setor
de cálculos da 6ª VT de Belém
PAUTA: 1 - Assinatura da ata da reunião anterior; 2 - Avaliação sobre o
Pje-Calc pelos Calculistas das Varas de Belém que estão testando o sistema
e pelo Sr. Alacid; 3 - Análise da minuta de Resolução da Política de
Segurança da Informação; 4 - Atualização da lista de e-mails do Tribunal
com base no SIGLARIO; 5 - Aplicabilidade do Decreto nº 8.135/2013 no
âmbito do TRT da 8ª Região; 6 - 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
–
Avaliação
sobre o Pje-Calc
pelos Calculistas
das Varas de Belém
que estão testando
o sistema e pelo
Sr. Alacid

O Sr. Alacid registrou que o novo sistema de cálculos
desenvolvido pelo TRT da 8ª Região é bastante
funcional, que trouxe uma série de melhorias em relação
a usabilidade, melhorando a forma de lançamento das
informações para apuração de cálculos, que isso
agilizará o trabalho dos calculistas. Destacou 24
(vinte e quatro) novas funcionalidade que o sistema
PJe-Calc traz em comparação com o sistema JurisCalc.
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Informou ainda que o sistema foi homologado pelo
período de 1 mês nas MM. 5ª e 6ª Varas do trabalho de
Belém. Registrou também que durante o período de
homologação os calculistas das duas Varas identificaram
melhorias que deixariam o sistema ainda mais funcional
e validaram a apuração de cálculos no sistema. O Sr.
Estillac registrou que todos os problemas apontados
durante o período de homologação já estão em tratamento
pela equipe de desenvolvimento do sistema e que algumas
da melhorias apontadas serão implementadas antes do
sistema entrar em produção e o restante será catalogado
para entrar em implementação nas próximas versões do
sistema. O Dr. Gabriel questionou como a Sra. Jofrane
avalia o sistema PJe-Calc. A Sra. Jofrane registrou
inicial que o sistema PJe-Calc é “muito bom”, e que é
bem superior ao sistema JurisCalc, em relação a
funcionalidades
e
possibilidades
de
apuração
de
cálculos. Registrou ainda que por ela já começaria a
utilizar o PJe-Calc imediatamente. A Dra. Paula
questionou sobre a saúde do servidor em relação a
utilização do novo sistema. Se a utilização do PJe-Calc
prejudica a saúde do usuário. A Sra. Jofrane informou
que em relação a utilização de sistema de cálculo,
tanto o JurisCalc quanto o PJe-Calc demandam muito
trabalho de digitação, mas ressaltou que o sistema PJeCalc traz melhorias para lançamento de informações. O
Dr. Gabriel determinou que o Sr. Macambira oficie à
Dra. Ana Paula Pellegrina Lockmann, no CSJT para
solicitar prioridade na integração do sistema PJe-Calc
ao PJe-JT. O Dr. Gabriel também autorizou que a SETIN
dê inicio ao projeto para implantação do sistema PJeCalc nas jurisdições do regional onde o sistema PJe-JT
já está instalado. Os membros da comissão acordaram que
os detalhes do projeto de implantação do sistema PJeCalc devem ser tratados diretamente com o Dr. Gabriel.

3 - Análise
minuta
Resolução
Política
Segurança
Informação

da
de
da
de
da

O Sr. Marco Aurélio fez um breve resumo da minuta de
segurança da informação aos membros da Comissão de
Informática, ratificando que a proposta está em
consonância com as melhores práticas adotadas pela
Secretaria de Segurança Pública da Presidência da
República e pela ISO 27001. Os membros da comissão
ficaram de se manifestar sobre a minuta até o dia
22/04/2015 para que a proposta seja submetida ao
Tribunal Pleno, por meio da presidência do Tribunal.

O Doutor Gabriel apresentou a proposta que foi acatada
pela comissão, como a seguir:
I - Prazo - até o dia 8/5/2015:
4 - Atualização da 1ª fase: Recadastrar todos os endereços, observado o
lista de e-mails siglário;
do
Tribunal
com 2ª fase: Definir os grupos (com o mínimo de três
base no SIGLARIO
servidores por unidade);
a) a Secretaria da Corregedoria ficou responsável pelos
endereços no âmbito do 1º grau (Varas, Magistrados e
Servidores)
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b) a Diretoria Geral ficou responsável pelos endereços
do Tribunal e Área Administrativa.
II – Passar o resultado do trabalho à Presidência para
que seja baixada Portaria determinando que a SETIN
atualize a relação de endereços, excluindo contas, se
necessário, ou, aproveitando para novos usuários e
fixando o prazo de noventa (90) dias para que os
usuários atualizarem seus endereços.

5 - Aplicabilidade
do
Decreto
nº
8.135/2013
no
âmbito do TRT da
8ª Região

O Sr. Marco Aurélio esclareceu aos membros da Comissão
de Informática do que se trata o Decreto 8.135/2013 e
após discussão do tema pelos membros da comissão de
informática ficou decidido que a aplicação do decreto
no âmbito do regional deve aguardar a manifestação de
órgãos superiores como o CNJ e CSJT.

6 – Sistema
avaliação
magistrados

O Dr. Gabriel registrou a necessidade de se desenvolver
um novo sistema de avaliação de magistrados. O Dr.
Gabriel solicitou que seja alocado um técnico da SETIN
para levantar com ele os requisitos do sistema.
de O Sr. Marco Aurélio informou que atualmente todos os
de técnicos da SETIN estão alocados em projetos, tal como
foi informado na primeira reunião da comissão de
informática em 2015 “Apresentação das atividades da
área de Desenvolvimento para o ano de 2015” mas que
conversará com a Coordenadora da área de sistemas da
SETIN para alinhar esse demanda às ações de 2015.

7 – Gravação
sala de Sala
audiência

O Dr. Gabriel solicitou que a SETIN estabeleça um
cronograma de implantação do projeto piloto do sistema
de gravação de audiência. O Sr. Marco Aurélio informou
que o processo administrativo TRT 794/2015, que
SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E
de INSTALAÇÃO - INTEGRAÇÃO DO SOFTWARE DE GRAVAÇÃO DE
AUDIÊNCIAS DRS - (DIGITAL RECORDING SYSTEM AUDIÊNCIAS)
COM O SISTEMA AUD (SISTEMA DE SALA DE AUDIÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO), já está em tramitação e que assim
que for concluído o processo a SETIN dará início a
implantação do sistema nas Varas indicadas pela
Corregedoria Regional.

O Dr. Gabriel solicitou que a SETIN dê início a
8 – Implantação do implantação do sistema Sistema de Apoio a Corregedoria
SAC do TRT da 7ª do 7ª Região. O Sr. Marco Aurélio registrou que pelo
cronograma de atividades do setor de desenvolvimento
Região
está previsto o início das atividades de implantação
desse sistema para maio/2015.
A Dra. Paula questionou sobre como estaria a entrega
9 – Entrega de dos notebooks HPs para os oficiais de justiça. O Sr.
notebooks para os Marco Aurélio informou que já foram entregues aos
oficiais
de oficiais de justiça de Belém 19, dos 40 equipamentos
Justiça
inicialmente previstos. E que o setor de atendimento a
usuários têm entregado em média 2 notebooks por dia.
10

–

Aviso

de

A Dra. Paula registrou que tem recebido relatos de
usuários que não estão conseguindo acessar diversos

4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
COMISSÃO DE INFORMÁTICA

ASSUNTO
sites indesejados

ANDAMENTO
sites da internet uma vez que ao tentarem se deparam
com a informação de que o site não é seguro e que
aparece uma página da internet solicitando ao usuário
que confirme se deseja acessar aquele site, mas que os
usuários não têm certeza se devem ou não fazê-lo. Que
falta mais comunicação para esclarecer o que deve ser
feito. O Sr. Marco Aurélio ficou de tratar o assunto
com o assistente de segurança da informação da SETIN e
em seguida divulgar mais informações pela ASCOM.

Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada,
sendo lavrada a respectiva ata pelo Diretor da SETIN, que, após lida e

