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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2017

DATA: 07 de dezembro de 2017
LOCAL: Sala de Gestão
HORA: 16:30h às 17:00h

COORDENAÇÃO: DR. FRANSCICO SÉRGIO SILVA ROCHA
Desembargador Federal do Trabalho

PRESENTES: DR. AVERTANO MESSIAS KLAUTAL

MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN

MARIA DE NAZARÉ MILEO
Grupo de apoio ao PJe

JOLEA
Diretor da 10a Vara

ASSUNTO ANDAMENTO

1 – Computadores com 
3 monitores.

A Sra. Joela apresentou a demanda de se colocar 3 
monitores  para  os  magistrados  e  servidores  que 
trabalham com o PJe. O Sr. Marco Aurélio registrou 
que foram comprados minidesktops de uma ata de RP 
do CSJT e que não sabe se há portas de saída de 
vídeo  que  suporte  3  monitores.  O  Dr.  Sérgio 
solicitou  que  a  SETIN  faça  estudo  para  informar 
sobre a possibilidade ou não de atendimento dessa 
demanda, em conjunto com a COMAP para analisar a 
parte elétrica e espaço nas mesas, em especial no 
Anexo V.

2 - Pesquisa de 
Satisfação Externa.

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  que  entre 20/11  a 
15/12 o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 
está realizando a primeira pesquisa de satisfação 
quanto  aos  Serviços  Tecnologia  da  Informação 
destinado  ao  público  externo,  ou  seja,  cidadãos 
comuns, partes em processos, advogados, membros do 
MPT, Defensores Públicos e estudantes de direito. 
Até o momento 335 pessoas, sendo 94% de advogados, 
responderam a pesquisa, que foi enviada por meio de 
PUSH  aos  jurisdicionados  e  tem  acesso  disponível 
pelo portal e nas mensagens de aviso do sistema 
PJe. No próximo ano o resultado da pesquisa será 
divulgada.

3 - Situação das 
contratações de TI

O Sr. Marco Aurélio apresentou o status de todas as 
contratações  que  estão  sendo  conduzidas  pelas 
Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação, 

http://www.suapesquisa.com.br/pesquisausuariosti2017/
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registrando:

1 – Ativos de rede para o Anexo V – Os equipamentos 
já  estão  no  prazo  de  entrega,  com  previsão  de 
recebimento entre 05 a 11 de dezembro de 2017;

2 – Licitação de computadores e notebooks –   A ata 
própria  do  Processo  1806/2017  foi  publicada.  A 
empresa  Torino  já  foi  consultada  sobre  a 
possibilidade  de  entrega  dos  165  notebooks  neste 
exercício.  A  resposta  foi  positiva.  A  ordem  de 
fornecimento dos notebooks já foi encaminhada.

3  -  Aquisição  de  microcomputadores  com  recursos 
descentralizados do CSJT - Processo 3319/2017 - Os 
objetos já estão sendo recebidos.

4  –  Solução  de  Wi-Fi  –  Processo  1674/2017  -  O 
parecer  da  ASJUR  deu  provimento  parcial  sobre  a 
representação  da  empresa  TELTEC  SOLUTIONS  LTDA, 
determinando  que  o  certame  licitatório  seja 
retomado na fase recursal.

5  –  Solução  de  armazenamento  e  processamento 
(Hiperconvergência)   -  A  previsão  é  que  os 
equipamentos sejam instalados entre os dias 04 a 07 
de Dezembro de 2017.

6  –  Contratação  de  serviço  de  segurança  da 
informação(Phishing)  –  Objeto  adjudicado  no  dia 
27/11/2017.  Neste  momento  a  COGIN  está  emitindo 
parecer sobre a minuta do contrato.

7  –  Aquisição  de  subscrição/suporte  Vmware  -  A 
licitação deverá ocorrer no dia 11/12/2017.

4 - Informação sobre 
o PETIC – Aprovar 
nova resolução.

O Sr. Marco Aurélio lembrou que na última reunião 
do  Comitê  de  Governança  de  TI  foi  apresentada  a 
versão final do PETIC e que foi submetido um resumo 
executivo  das  mudanças  aos  membros  do  comitê. 
Registrou também que na próxima sessão do pleno no 
dia 11/12/2017 será apresentado o processo com a 
nova resolução.

5 - PDTIC 2018

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  ao  Comitê  de 
Governança de TIC que o PDTIC 2018 é composto pelo 
próprio Plano, além de outros seis anexos:

1. Projetos de TIC para Consecução;

2. Plano de Contratações de Soluções de TIC;

3. Plano de Gestão de Riscos;

4. Avaliação Quantitativa do Quadro Pessoal de TIC;

5. Avaliação Qualitativa do Quadro Pessoal de TIC;

6. Plano Anual de Capacitação da SETIN.
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6 - Instalação de 
computadores para 
autoatendimento do 
Pje no Fórum de 
Belém.

O  Sr.  Marco  Aurélio  registrou  que  a  COMAP  foi 
consultada sobre a possibilidade de disponibilizar 
local  para  instalação  de  2  computadores  para 
autoatendimento.

A  COMAP  informou  que  já  existe  local  para 
instalação  dos  equipamentos,  o  qual  fica  no 
corredor de acesso da 9ª Vara do Trabalho de Belém, 
térreo do anexo I.

A Sra. Gilmara já foi demandada para providenciar a 
instalação  dos  equipamentos  naquele  local,  o  que 
deve ocorrer até o início do recesso deste ano.

7 - Google day

O  Sr.  Marco  Aurélio  registrou  que,  em  relação  a 
realização do Google Day no Tribunal, a empresa WR3 
solicitou que o evento ocorra na semana de 22 a 26 
de janeiro/2018. O Sr. Marco Aurélio está tratando 
da  organização  do  evento  com  o  Sr.  Lucas,  da 
Google, e com o Sr. Daniel, da empresa WR3.

8 - Utilização do 
satélite do governo 
federal

O Sr. Marco Aurélio encaminhou, em 27/11/2017, à 
presidência  do  Tribunal,  minuta  de  ofício  a  ser 
enviada  ao  ministro  da  Ciência  e  Tecnologia 
questionando  a  possibilidade  de  utilização  do 
satélite para atendimento às Varas do Trabalho do 
interior do Pará.

A Presidência validou a minuta e a submeteu, via 
malote,  ao  ministério  da  Ciência  e  Tecnologia. 
Estamos aguardando o retorno do pedido feito.

9  -  Definição  se  o 
TRT8 dará suporte aos 
usuários externos do 
PJe-Calc

O  Sr.  Marco  Aurélio  registrou  que  nos  últimos  2 
meses houve um aumento significativos na demanda de 
atendimento  a  usuários  externos  do  sistema  PJe-
Calc. Informou também que a SETIN não tem recursos 
humanos  para  dar  suporte  a  todos  os  usuários 
externos  do  sistema.  Os  presentes  concordaram  em 
dar  ciência  da  situação  ao  CSJT  e  solicitar  que 
seja  criado  um  grupo  nacional  de  suporte  ao 
sistema.

10 - Apresentação do 
APP desenvolvido pela 
SETIN  para  abertura 
de  chamados  na 
central de serviço

O Sr. Marco Aurélio apresentou o APP desenvolvido 
pela  equipe  da  COSIS  para  abertura  de  chamados 
técnicos integrado a ferramenta assyst.

Os  membros  do  comitê  aprovaram  a  solução 
apresentada  e  o  Dr.  Sergio  Rocha  deve  ser  o 
Patrocinador do projeto.

Os membros do comitê acordaram que o sistema deve 
entrar em produção após o recesso.

11 – Agregar ao grupo 
de inovação da SETIN 

O Dr. Sérgio apresentou a proposta de se criar um 
comitê de inovação composto por representantes das 
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servidores  e 
magistrados.

áreas  de  negócio  e  da  área  de  tecnologia.  Os 
membros da comissão aquiesceram com a proposta a o 
Dr.  Sérgio  fiou  de  discutir  o  assunto  com  a 
presidente.

Gravação de Audiência

O  Dr.  Sérgio  informou  que  em  janeiro  devemos 
retomar o projeto de gravação de audiência. Que a 
Kenta  se  colocou  a  disposição  para  atualizar  as 
duas  licenças  que  o  TRT  já  tem  hoje  contratado. 
Registrou  ainda  que  a  nova  versão  da  solução  da 
kenta permite a degravação do ocorrido em audiência 
e que a ideia é degravar apenas os processos que 
forem apresentados recursos.

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.

As assinaturas serão substituídas pelos comprovantes de envio do 
e-mail para os membros da Comitê de Comitê de Governança de TIC.


