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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC
ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2017
DATA: 10 de abril de 2017
LOCAL: Sala de Gestão
HORA: 11:15 h às 14:45 h
COORDENAÇÃO:

DR. FRANSCICO SÉRGIO SILVA ROCHA
Desembargador Federal do Trabalho

PRESENTES:

ELCY CUNHA
Diretora Geral, em substituição
NARLICELMA SOBRAL SANTOS
Secretária-Geral Judiciária
MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN
MARIA DE NAZARÉ MILEO
Grupo de apoio ao PJe
LILIANE CALIXTO
Assessora da Corregedoria
FLÁVIO RAMOS
Assistente de Governança da Informação

PAUTA: 1 - Projeto de Gravação de audiência; 2 - Demandas apresentadas
pela Dra. Nazaré Rocha - Central de Execução; 3 - Informação sobre última
portarias publicadas da área de TI e a formalização da resolução 182; 4 –
Solicitações de SubPortais EJUD e Memorial; 5 - Data da encerrar o suporte
ao JurisCalc; 6 – Status do Sicond; 7 - Status dos projetos em andamento
na SETIN; 8 - Apresentar o catálogo de sistemas essências e a Portaria
para aprovação; 9 – Nugep - Apresentar o plano de projeto encaminhado pelo
TRT 18; 10 - Apresentar o relatório de conformidade das portarias e
resoluções que a SETIN é vinculado; 11 - Apresentar o estudo sobre a
possibilidade de cobrança pelo acesso a base de dados de processos
judiciais; e o que ocorrer.

ASSUNTO
Abertura
reunião

1 Projeto
Gravação
audiência.

ANDAMENTO
O Coordenador do Comitê de Governança de TIC abriu a
da reunião agradecendo a presença de todos e informou a
pauta que seria tratada, em seguida passou a palavra
para o Sr. Marco Aurélio para explanar os pontos da
pauta da reunião.
de Foi informado aos presentes que a Presidente do
de Tribunal determinou que a SETIN incluísse em
seu
planejamento de informática de 2017 um projeto de
gravação de audiência para todas as Varas do Regional.
A SETIN já deu início a elaboração do projeto com
escopo que contemple a gravação das audiências das
Varas,
o
armazenamentos
dos
arquivos
para
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disponibilização para partes e advogados do processo,
bem como a facilitação do acesso aos Desembargadores
no 2º Grau. O Sr. Marco Aurélio registrou sua
preocupação sobre como se dará a subida desses
processos com vídeos das audiências para o TST. Foi
informado também que este Tribunal já oficiou ao CNJ
solicitando a cessão da solução Pje-Mídias, onde as
gravações serão feitas e armazenadas, mas que ainda
não houve retorno do ofício. O Dr. Sérgio informou que
a gravação das audiências não prescinde de um resumo
dos fatos da audiência em uma ata e será definido um
modo de encaminhamento dos autos TST. Já foram
iniciados os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para
implantação da solução. O Dr. Sérgio solicitou que
quando da especificação de equipamentos inclua, além
de microfones e câmeras, fones de ouvidos tipo concha
os servidores e magistrados de Varas e Gabinetes. O
Sr.
Marco
Aurélio
registrou
a
necessidade
de
regulamentação da solução no âmbito do regional.
O Sr. Marco Aurélio informou que a SETIN foi demandada
pela Coordenadora da Central de Execução de Belém,
Dra. Nazaré Rocha, para atendimento das seguintes
requisições:
1 – Criação de mecanismo que permita aos oficiais de
justiça terem acesso as diligências anteriores feitas
num mesmo endereço de um executado. O Sr. Marco
Aurélio informou que a equipe de sistemas da SETIN já
deu início ao levantamento de requisitos para atender
a essa demanda. Já foram feitas 2 reuniões de trabalho
entre a equipe da SETIN e servidores da Central de
Execução.

2
Demandas
apresentadas pela
Dra. Nazaré Rocha
Central
de
Execução

2 – Criação de solução de integração bancária para que
as próprias Varas possam dar ordens de recolhimento de
Valores para a IR, INSS e outros, a fim de evitar que
tais demandas sejam encaminhadas para cumprimento por
oficiais de justiça. No tocante a esse item o Sr.
Marco Aurélio informou que na semana anterior recebeu
autorização do CSJT para implantar o SIF – Sistema de
Integração financeira e que a Coordenadora de Sistemas
da SETIN tem até o próxima semana (20/04) para definir
o prazo de implantação.
3 - Distribuição de mandados para o oficiais de
justiça
A
Sra.
Narlicelma
informou
que
a
distribuição de processos para os magistrados não para
nas férias, quando estão de licença, etc. Só para a
distribuição quando o magistrado (desembargador) está
na administração do Tribunal. O Sr. Marco Aurélio
ficou de levantar todas as informações acerca desse
assunto e discutir com a Dra. Nazaré Rocha, para dar o
mesmo tratamento a distribuição de mandados aos
oficiais de justiça.
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3
Informação
sobre
última
portarias
publicadas da área
de TI.

O Sr. Marco Aurélio deu ciência aos presentes sobre as
3
últimas
portarias
públicas
pela
SETIN
para
formalizar a implantação de processos Itil, segurança
da informação e a que trata da implantação do
escritório de projetos de TI, indo ao encontro de
ações que constam no PETI e em pontos de auditorias
externas.

Foi comunicado a todos que a SETIN recebeu demanda
para criação de portais específicos para o Memorial e
para a Escola de Magistrados. O Sr. Marco Aurélio
esclareceu
sobre
o
projeto
de
um
novo
portal
solicitado pela Dra. Suzy quando do início da sua
administração e que dentro desse novo conceito de
trabalho já há previsão de criação de subsites para
4 – Solicitação de atendimento de demandas como as ora apresentadas pelo
SubPortais.
Memorial e EJUD. Informou também que na sexta-feira
(7/4) esteve na EJUD em reunião com o Dr. Gabriel e os
servidores daquele setor para esclarecer sobre o
trabalho que vem sendo feito pela SETIN e a forma que
serão trabalhadas demandas de subportais, e que o
projeto do novo portal foi muito bem aceito. Na
próxima semana o Sr. Marco Aurélio deve conversar com
a Dra. Sulamir para fazer os mesmos esclarecimentos.
O Sr. Marco Aurélio informou a todos sobre a
publicação da nova Resolução CSJT 185/2017 que trata
do sistema PJe e dos sistemas satélites, inclusive o
PJe Calc. E que com a formalização do PJe Calc como o
sistema oficial de cálculos trabalhistas não há como o
TRT da 8ª Região continuar sustentando o sistema
JurisCalc, sendo necessário estabelecer uma data para
o término do suporte a esse sistema. Após discussão
sobre o assunto, o Dr. Sérgio ponderou a necessidade
5
Data
da de se manter a sustentação do sistema até o final do
encerrar o suporte ano de 2017, quando deve ocorrer a implantação do
sistema PJe nas últimas Varas do Trabalho do regional
ao JurisCalc.
que ainda não utilizam o PJe. Como deliberação os
membros do Comitê decidiram por recomendar que o TRT
da 8ª Região dê suporte ao sistema JurisCalc até o dia
19/12/2017, devendo a presidente do Tribunal oficial a
todos os TRTs informando sobre o encarramento do
suporte.
Ficou
decidido
também
que
antes
do
encerramento do suporte ao sistema será lançada uma
última versão que impeça a criação de novos cálculos
no JurislCac, mas que permita
apenas a atualização
dos cálculos já registrados no sistema.
6 - Sicond

O Sr. Marco Aurélio informou que o sistema Sicond foi
analisado pela Corregedoria Regional e que houve a
deliberação que o sistema não será utilizado no
Tribunal e que a SETIN deve desenvolver um sistema
próprio com a base de dados do e-gestão. A preocupação
do Sr. Marco Aurélio é no sentido que houve uma
ligação da Corregedoria informando que todas as
correições ficarão paralisadas até a entrega de um
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sistema que gere a ata de correição de forma
automatizada. O Dr. Sérgio solicitou que a SETIN
informe sobre a possibilidade de atendimento da
demanda e apresente um cronograma para entregar o
sistema solicitado pela Corregedoria em um tempo
razoável.

O Sr. Flávio fez a apresentação do catálogo de sistema
sustentados pela SETIN atualmente e em seguida
explanou sobre a necessidade de se classificar os
sistemas de acordo com a sua criticidade para o
negócio do TRT da 8ª Região. Após deliberação dos
membros
foram
definidos
os
sistemas
que
são
7 - Apresentar o estratégicos ao funcionamento do TRT e dentre os
catálogo
de estratégicos os que tem alto impacto em caso de
sistemas
indisponibilidade, sendo que, a partir dessas duas
essências.
premissas é que será definido o Plano de Continuidade
de Negócios do Tribunal. O Dr. Sérgio solicitou que os
sistemas DEJT e o e-Remessa sejam classificados como
Estratégico e que conste na relação de sistemas
essenciais. O próximo passo é publicar uma portaria da
presidência com a relação de sistemas estratégicos e
de alto impacto para o TRT.

8 - NUGEP

9 - Apresentar o
relatório
de
conformidade
das
portarias
e
resoluções que a
SETIN
está
vinculada.

O Sr. Marco Aurélio informou que recebeu do TRT 18 o
plano de projeto para implantação do sistema NUGEP e
que pelo cronograma apresentado o sistema será
disponibilizado aos TRTs no mês no final do mês de
maio/2017. Foi informado também aos presentes que a
Vice-Presidência vem controlando os processos que
estão sobrestados aguardando decisão superior em
decorrência de recursos repetitivos por meio de
planilhas. A deliberação dos membros do Comitê é no
sentido de se aguardar a disponibilização do sistema
que está em desenvolvimento no TRT da 18ª Região,
tendo em vista o mesmo já ter sido apontado pelo CSJT
como sistema nacional.
O Sr. Marco Aurélio registrou que na última reunião do
Comitê o Dr. Sérgio solicitou que fosse apresentado o
controle
da
SETIN
em
relação
ao
cumprimento/acompanhamento às normatizações de TI
definidas pelos órgãos superiores. O Sr. Flávio
apresentou o relatório de status de aderência da SETIN
às resoluções e normatizações que estamos obrigados a
prestar.
− Resolução 211/2015 – EnticJUD - No tocante a
resolução Resolução 211/2015 – Foi informado que
a informática do Tribunal está com alto índice de
cumprimento a esse resolução. O Sr. Marco Aurélio
chamou atenção ao Item 1.7 – Cap. III, Seção I,
Art. 10º $ 4º. Política de Manutenção de
Documentos Eletrônicos – Que existe um processo
no TPA, que foi encaminhado para a SETIN, para
que fosse formalizada essa política, mas que
entende que tal normatização deve ser feita pela
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gestão documental. A Sra. Narlicelma informou que
existe o Comitê de Avaliação de Documentos. O Dr.
Sérgio solicitou que o processo seja encaminhado
para o comitê citado, mas ressaltou a importância
que a SETIN estabeleça os padrões que serão
suportados pelo Tribunal, pensado na recuperação
futura das informações. O escopo deve prevê
documentos (pdf/a), áudio e vídeo.

10 - Apresentar o
estudo
sobre
a
possibilidade
de
cobrança
pelo
acesso a base de
dados de processos
judiciais.

−

Resolução
182/2013
do
CSJT
–
Política
de
Contratações – O Sr. Marco Aurélio informou que a
assistência de governança de TI já está na fase
final da elaboração da minuta de regulamentação
da resolução no âmbito do Tribunal e que até o
final do mês de abril/2017 deve ser publicada
portaria formalizando o documento.

−

Resolução 164/2016 – Emissão de certificado
digital institucional – O Sr. Flávio informou o
Tribunal já atende essa resolução completamente.
O Dr. Sérgio questionou como está a demanda de
certificados para os Estagiários. O Sr. Marco
Aurélio informou que ainda não houve resposta do
CSJT ao questionamento feito nesse sentido. A
Sra. Nazaré Mileo ratificou a informação.

−

IgovTI – TCU – O Sr. Flávio informou que o TCU
ainda não divulgou o resultado do IGOV de 2014 a
2016.

O Sr. Marco Aurélio Rêgo informou que a Dra. Suzy
levou o assunto no último Coleprecor e que o tema será
regulamentado a nível nacional. O Dr. Sérgio solicitou
que seja encaminhado internamente o processo de
regulamentação, tendo em vista que pode demorar a
regulamentação pelo CSJT. A deliberação do comitê foi
no sentido de se formalizar um processo administrativo
no âmbito do Tribunal e submeter à presidência para
que seja encaminhado aos setores competentes a fim de
regulamentar a cobrança no âmbito do TRT da 8ª Região.

A Sra. Nazaré Mileo informou sobre o planejamento de
cursos de PJe no Fórum Trabalhista de Macapá para
11 – Laboratório novos servidores. O Sr. Marco Aurélio informou que o
de informática de laboratório de informática do novo fórum ainda não tem
Macapá no Fórum de pontos lógicos e elétricos concluídos, mas que há
computadores prontos para serem instalados no local. O
Macapá.
Dr.
Sérgio
solicitou
que
a
Sra.
Nazaré
Mileo
verificasse outras locais na cidade de Macapá para
realizar o treinamento.
12
– O
Dr.
Sérgio
solicitou
que
seja
verificado
a
Parametrização da possibilidade de se parametrizar a consulta pública do
consulta pública. sistema PJe a fim de que documentos produzidos pelas
Varas e Tribunal possam estar visíveis ao público em
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geral sem a necessidade do usuário estar logado no
sistema com certificado digital. O Sr. Marco Aurélio
lembrou que a resolução 121/2010 do CNJ já define
quais peças devem ser disponibilizadas nas consultas
públicas
de
processos
pelos
órgãos
do
poder
judiciário. A Sra. Nazaré Mileo ficou de analisar a
possibilidade de parametrização com a equipe do Grupo
de Apoio e o Sr. Marco Aurélio colocou a equipe da
SETIN a disposição para auxiliar no que for preciso.

O Dr. Sérgio solicitou que a data de implantação do
13 – Implantação PJe em Abaetetuba seja alterada para o dia 21/06/2017
do
PJe
em tendo em vista compromissos particulares assumidos na
data de 12/06/2017. O Sr. Marco Aurélio e a Sra.
Abaetetuba.
Nazaré devem tomar as providências cabíveis para a
implantação na nova data definida.
14
Funcionalidade
“Distribuição”
para os Juízes.

A Sra. Nazaré apresentou a demanda para que seja
– liberada novamente a funcionalidade de consulta a
distribuição de processo para o perfil de magistrados
no PJe de 1ª instância.
Após deliberação os membros
decidiram por liberar a funcionalidade para o grupo de
juízes.

O Dr. Sérgio Rocha informou que a ATEP quer apresentar
um programa que facilita o pedido de sustentação oral
pelos advogados. O Dr. Márcio Tuma tem interesse em
15 – Pedido de disponibilizar tal sistema ao TRT. O Dr. Sérgio
sustentação oral. solicitou que a Sra. Narlicelma entre em contato com o
Dr. Tuma para agendar, com a equipe da SETIN, uma
apresentação a fim de que o sistema seja analisado e
se for o caso adotado pelo Tribunal.
O Sr. Marco Aurélio informou que o sistema Pje-Calc já
foi adaptado para utilização do componente Shodo e com
16 – Pje-Calc e o isso não mais depende de applet java para fazer a
Java.
autenticação dos usuários, podendo ser utilizado
normalmente com as novas versões do navegador firefox
que não dão mais suporte a java.
A Sra. Liliane informou que recebe reclamações
constantes das Varas que não são informadas das novas
17 – Comunicação funcionalidades do sistema PJe quando é implantada uma
das novas versões nova versão do sistema. Após deliberação os membros
do PJe.
concordaram que o grupo de apoio deve comunicar as
novidades das novas versões para todos os servidores e
magistrados do Tribunal.
18 – Relatório de O Sr. Marco Aurélio informou que o relatório de
Internet
em
São levantamento de internet de São Felix do Xingu já foi
Felix do Xingu.
encaminhado para a presidência do Tribunal e pelo que
sabe o pedido de implantação da Vara de São Félix do
Xingu com o sistema APT já foi encaminhado para
Brasília. No entanto, o Dr. Sérgio informou que a Dra.
Suzy
recebeu
ligação
do
ministro
Ives
Gandra
solicitando que todas as Varas do Regional tenham o
sistema PJe implantado até o final do ano de 2017 e
com isso acredita que o pedido feito em relação a São
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Félix não será acatado. O Sr. Marco Aurélio registrou
que até o momento a Embratel não deu retorno sobre a
disponibilidade de link de comunicação para instalar a
Vara de São Félix. O Dr. Sérgio solicitou que a
demanda de link, caso não seja entregue pela Embratel,
que seja solicitado apoio do CSJT para interagir com a
empresa.

O Sr. Marco Aurélio registrou que recebeu ofício do
CSJT informando sobre o sistema mobile desenvolvido
19 - Implantação pelo TRT da 5ª Região e que será adotado como padrão
do APP mobile do em todos os TRTs do Brasil e que deu prazo até o dia
TRT da 5ª Região. 20/04 para que a Coordenadora de Sistemas da SETIN
defina quando o sistema será implantado no TRT, tendo
em vista as demandas já em curso, observando o limite
de tempo estabelecido pelo CSJT.
O Sr. Marco Aurélio informou que recebeu ofício do
20 - SIF – Sistema CSJT informando que está liberada a implantação do SIF
de
Integração em todos os TRTs e que já reuniu com a equipe de
sistemas da SETIN para tratar do assunto e que até o
Financeira.
dia 20/04/2017 a Coordenadora de Sistema deverá
definir prazo para implantação do sistema no Regional.
A Sra. Nazaré apresentou demanda para instalação de um
3º computador na Vara do Trabalho de Tucuruí para os
advogados. Após deliberação os membros do comitê
21 - 3º Computador entenderam por justa a demanda e foi solicitado que a
adote
as
providências
necessárias
para
para advogados em SETIN
instalação
do
3º
computador
para
atendimento
aos
Tucuruí.
advogados da VT de Tucuruí. Ainda nesse seara o Dr.
Sérgio solicitou que nas demais Varas onde falta
instalar o sistema PJe seja adotado esse padrão de 3
computadores para os advogados.
22 - Implantação O Sr. Marco Aurélio solicitou autorização do Dr.
da
nova
versão Sérgio para que a nova versão do sistema PJe (1.14.4)
seja implantada no período de 21 a 23 de abril de
1.14.4.
2017. Após deliberação o pedido foi acatado.

23 - Modelos
expedientes
PJe.

O Dr. Sérgio pediu para que a Sra. Liliane informasse
como está o trabalho de atualização dos modelos de
de expedientes do PJe recebidos do TRT15. A Sra. Liliane
no registrou que ainda conversará com o Dr. Paro para
definir a forma como os modelos encaminhados pelo
TRT15 serão adaptados para uso no regional e em
seguida informar um prazo para conclusão do trabalho.

24 - Alteração da
periodicidade das
cargas
do
egestão.
25 - Pedido
notebook para
secretários
turmas.

O Sr. Marco Aurélio informou que os trabalhos para
automatização
das
cargas
do
e-gestão
para
periodicidade semanal já foram iniciados e que
acredita que em no máximo 60 dias esse trabalho deve
ser concluído.

de A
Sra.
Narlicelma
solicitou
que
fossem
os disponibilizados notebooks para atender as 4 turmas do
de Tribunal a fim de que os secretários possam prestar
atendimento aos advogados quando das sessões de
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julgamento. Após deliberação dos membros do comitê, e
tendo em vista a indisponibilidade de equipamentos no
momento para atender a demanda, os membros concordaram
em incluir na próxima aquisição de notebooks, que deve
ocorrer no início de 2018, equipamentos desse tipo
para atender as turmas.

O Sr. Marco Aurélio informou aos presentes que no
momento a SETIN está sem reserva técnica de todos os
equipamentos (computador, notebook, etc) em atenção a
determinação das duas últimas auditorias do CSJT. O
Sr. Marco Aurélio esclareceu ainda que para a execução
das atividades diárias da SETIN não é viável ficar sem
reserva técnica de equipamentos, deu como exemplo a
26
Reserva situação da reversão da aposentadoria da Dra. Renata
técnica
de Platon onde a magistrada voltou ao trabalho e como
tivemos que distribuir os últimos 3 notebooks que
equipamentos.
estavam de reserva técnica, por recomendação da
auditoria,
não
tínhamos
equipamento
para
disponibilizar à magistrada.
Após muita discussão
sobre o assunto o Coordenador do Comitê ficou de
discutir o assunto com a administração do Tribunal a
fim de conseguir autorização para que a SETIN volte a
trabalhar com reserva técnica para alguns tipos de
equipamentos no percentual de no máximo 2%.
A Sra. Narlicelma apresentou a demanda de aquisição de
modens para o plantão. O Sr. Marco Aurélio se
manifestou no sentido de ser contra a aquisição tendo
em vista que todos os celulares disponibilizados para
27 - Modem para o os magistrados e servidores que atuam no plantão terem
plantão.
plano
de
dados
e
permitem
compartilhamento
de
internet. O Dr. Sérgio solicitou que a SETIN oriente,
por meio de cartilha, os magistrados e servidores que
atuam no plantão em como compartilhar a internet nos
celulares.
28 - Alteração do
púlpito da sala de
sessões das turma
e do pleno.

O Dr. Sérgio solicitou que a SETIN oficie a DIENG para
que seja providenciada a alteração dos púlpitos das
salas de sessões das turmas e do pleno a fim de que
seja possível a instalação de computador com um
monitor para uso dos advogados para acesso aos
processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe.

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.

