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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC 

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2018 

 

DATA: 19 de janeiro de 2018 
LOCAL: Sala de Gestão 
HORA: 10:20h às 12:00h 
 

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

PRESENTES: DR. GEORGE ROCHA PITMAN JUNIOR 
 Diretor-Geral 

 
 LILIANE CALIXTO 
 Secretária da Corregedoria 

 
 EDNEY MARTINS 
 Assessor de Comunicação  
  

 MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO 
 Diretor da SETIN 

 

 FLÁVIO MARCÍLIO RAMOS 

 Assistente de Governança da SETIN 

  

 RAPHAEL EUSTÁQUIO VILELA 

 Analista Judiciário – Tecnologia da Informação 

 

 

ASSUNTO ANDAMENTO 

Abertura dos 

Trabalhos. 

O Dr. Sérgio abriu a reunião agradecendo a presença 

de todos e solicitou que o Sr. Marco Aurélio fizesse 

a leitura da pauta que seria tratada na reunião. 

1 - Computadores com 

3 monitores. 

Em relação a questão pendente da reunião anterior, no 

tocante a demanda apresentada para utilização de 3 

monitores em cada computador, o Sr. Marco Aurélio 

informou que há capacidade técnica para instalação de 

3 monitores nos novos computadores, no entanto, 

lembrou que o mobiliário adquirido para o anexo V não 

permite acomodar nas mesas 3 monitores, haja vista 

serem as mesas lineares de 1 metro. Após a discussão, 

houve a deliberação no sentido de que a demanda não 

tem como ser atendida. 

2 – Aquisição de 

Monitores de matriz 

ativa. 

O Dr. Sérgio registrou novamente a necessidade de se 

iniciar um trabalho para substituição dos atuais 

monitores de tecnologia LCD por equipamentos que 

sejam de Matriz ativa, tal como os leitores de livros 

digitais. O Sr. Marco Aurélio informou que há 

aproximadamente 2 (dois) anos a equipe da SETIN fez 

pesquisa de mercado e não encontrou fabricante de 

equipamentos que atendesse a essa demanda e que 

acredita que o cenário ainda não mudou, pois nunca 

viu oferta de monitores de computador com essa 
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tecnologia. O Dr. Sérgio solicitou que fosse gerada 

demanda nacional para isso junto ao CSJT. O Sr. Marco 

Aurélio deve submeter o assunto ao CGTIC. 

3 - Planejamento  

da SETIN 2018. 

O Sr. Marco Aurélio fez uma breve introdução sobre o 

planejamento da Secretaria para o ano de 2018 e 

franqueou a palavra ao Sr. Raphael para fazer a 

apresentação do planejamento. 

Após a apresentação o planejamento foi aprovado por 

todos os membros. 

4 - Resultado iGovTIC 

Jud 2017. 

O Sr. Marco Aurélio apresentou o Levantamento de 

Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder 

Judiciário (iGovTIC-Jud 2017) e registrou que esta 

Corte obteve evolução consistente em sua avaliação, 

passando do nível "satisfatório" em 2016 para 

"aprimorado" em 2017. Informou que foram avaliados 

pelo CNJ mais de 215 requisitos e obtivemos nota 0,74 

em 1,00. Cabe ressaltar que aproximadamente 50% dos 

projetos de 2018 visam aumentar ou manter essa 

pontuação. 

5 - Criação do comitê 

de inovação. 

O assunto foi novamente apresentado pelo Dr. Sérgio 

e após a discussão foi solicitado que o Sr. George 

apresentasse o assunto a presidente. Caso a 

presidente aprove deve indicar os nomes. 

6 - PJe-Calc no âmbito 

do TRT da 8ª Região. 

O Sr. Marco Aurélio informou que ainda não há no 

âmbito do Tribunal uma regulamentação que obrigue a 

utilização do sistema Pje-Calc por todas as Varas e 

Gabinetes e isso é de fundamental importância para 

difundir de modo definitivo a utilização do sistema. 

Registrou que outros TRTs, que são apenas usuários do 

sistema, já regulamentaram o Pje-Calc internamente. 

Após os esclarecimentos os membros concordaram com a 

proposta e o Dr. Sérgio solicitou que o Sr. Marco 

Aurélio apresentasse uma minuta para encaminhamento 

à presidência. 

7 - Definição se o 

TRT8 dará suporte aos 

usuários externos do 

Pje-Calc. 

O Sr. Marco Aurélio registrou o grande volume de 

chamados de dúvidas operacionais à equipe de 

desenvolvimento e suporte regional do sistema Pje-

Calc. Lembrou que temos apenas um analista de 

negócios que é o Sr. Alacid Guerreiro e 3 analistas 

de sistemas que trabalham diretamente com o sistema 

Pje-Calc, mas não exclusivamente, e por isso não há 

como darmos sustentação ao sistema a nível nacional, 

haja vista as demandas dos usuários internos do TRT8. 

A proposta apresentada é que seja oficiado ao CSJT 

para que determine a todos os TRTs que instituam 

Grupos de apoio do Pje-Calc, tal como existe para o 

Pje, a fim de auxiliar as demandas internas de cada 

órgão e, se for o caso, os usuários externos de suas 
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respectivas jurisdições. O Dr. Sérgio ficou de tratar 

esse assunto no CSJT. 

8 - Utilização do 

satélite do governo 

federal. 

O Sr. Marco Aurélio informou que o Ministro Gilberto 

Kassab, Ciência e Tecnologia, deu retorno ao ofício 

encaminhado pela presidente deste TRT, informando que 

há possibilidade de utilização mas que o controle do 

satélite está com a Telebras. O Dr. Sérgio determinou 

que fosse autuado um processo no Proad para tratar 

esse assunto. 

9 - Gravação de 

Audiência. 

O Sr. Marco Aurélio informou que até o final do mês 

de janeiro irá interagir com a Kenta para atualização 

de licenças. O Dr. Sérgio solicitou que o projeto 

seja estendido as salas de sessões do pleno e das 

turma. 

10 - Google Day 

O Sr. Marco Aurélio informou que o GoogleDay 

ocorrerá dia 23 e 24/01/2018 e contará com a 

palestra “Inovação Tecnológica, Google e 

Plataforma G Suite” apresentada por Lucas Smit 

(Google) e Daniel Piola (RW3). No dia 24/01/2018 

teremos “Treinamento prático na Plataforma G 

Suíte” ministrado por Daniel Piola. 

11 - Aprovação do 

Calendário de 

Reuniões da SETIN 

O Sr. Marco Aurélio apresentou a proposta de datas 

das reuniões do Comitê de Governança de TIC, 

Comitê de Gestão de TIC, Comitê de Segurança da 

Informação e RAE para 2018. Na oportunidade 

destacou que a frequência de realização das 

reuniões considera as recomendações de 

auditorias e normativos de órgãos superiores. 

T:\PRESI\SETIN\_Geral\05 - Governança de 

TI\Assistência de Governança e 

Projetos\Calendario de Reuniões 

SETIN\2018\Calendario_2018_Reunioes_SETIN_V1.xl

sx 

O Dr. Sérgio solicitou que sejam remarcadas as 

reuniões pré-agendadas nas terças-feiras. Pediu 

também para evitarmos marcar reuniões na segunda-

feira. 

12 - Projetos 

aguardando 

autorização. 

Abaixo estão listados projetos novos e que, por não 

terem sido planejados do PDTIC de 2018, precisam de 

autorização do Comitê de Governança para que sejam 

executados. 

TI2154016 - Prazo de Suspensão 

O Ministério Público, algumas vezes, negocia com o 

ente devedor para que o precatório seja pago por meio 

de alguma obra social, como a construção de uma 
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escola, por exemplo. Nesse cenário, o precatório é 

suspenso e é dado um prazo para execução da obra. 

Atualmente, o GEP permite suspender um beneficiário 

de uma RP. Porém, a definição do prazo é colocada em 

campo de observação e a gestão fica dependendo de 

ações de gestão da DIPRE. Além disso, ao enviar a 

lista de ordem de pagamento para o TJ, o relatório 

não informa se está suspenso e nem o motivo da 

suspensão, dando margem para uma interpretação 

errônea. Este projeto então deve possuir o seguinte 

escopo: 

• Acrescentar nova informação no GEP para "Data 

Fim da Suspensão". Disponível ao suspender um 

beneficiário. Não obrigatório. 

• Alterar lista de ordem de pagamento (interna, 

externa e do TJ) para que seja incluída a 

informação indicando se beneficiário suspenso 

e data fim da suspensão. 

• Quando uma determinada suspensão estiver com 

prazo vencido, sistema deverá alertar a DIPRE, 

inclusive via e-mail, solicitando ajustes 

nessa suspensão. 

Parecer técnico: De acordo com o alinhamento 

estratégico de fornecer soluções de TI para 

apoiar a prestação jurisdicionado, este novo 

projeto permitirá a melhoria dos relatórios, que 

terão mais clareza no âmbito da suspensão de 

pagamento, bem como melhorar o gerenciamento das 

requisições de pagamento suspensas. O projeto é 

viável do ponto de vista técnico. 

 

AUTORIZADO [ X ] SIM     [  ] NÃO 

GRAU DE PRIORIDADE: MÉDIA 

 

13 - Projetos 

autorizados 

emergencialmente 

Cabe registrar também que, emergencialmente, o 

Diretor da SETIN autorizou a equipe da SETIN a 

executar os seguintes projetos, que não fizeram parte 

do Plano Diretor de TI: 

• TI2147567 - APT - Conversão de processos para 

meio eletrônico. 

◦ Fazer a conversão de processos para o meio 

eletrônico, tendo em vista a implantação do 

Cadastro de Conhecimentos, Liquidações e 

Execuções - CCLE no Pje. 

 

AUTORIZADO [ X ] SIM     [  ] NÃO 

 

• TI2130423 - Ajuste no Sistema SAJ - 2º Grau 
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◦ Deixar de aplicar aos Desembargadores, para 

fins de pagamento da GECJ, a exclusão dos 

sábados, domingos e feriados. 

 

AUTORIZADO [ X ] SIM     [  ] NÃO 

 

• TI2130067 - GECJ - ALTERAÇÕES NO SAJ - 

DETERMINAÇÃO DO CORREGEDOR 

◦ 1) inserir nova hipótese de concessão de 

pagamento da GECJ prevista no item "b": 

pagamento concomitante aos dois juízes 

(Titular e Substituto) que venham a atuar 

conjuntamente em Vara do Trabalho com mais 

de 3.000 (três) mil processos novos por ano, 

a contar de 01/12/2017; 

◦ 2) seja observada a nova contagem de prazo 

para prolatação de sentença (30 dias úteis) 

e de atraso de sentença (dias corridos), a 

contar de 24/11/2017. 

AUTORIZADO [ X ] SIM     [  ] NÃO 

  

Pendência Responsável Prazo 

2. Aquisição de Monitores de matriz ativa. 

Providência(s): submeter ao CSJT a 

necessidade de gerar uma demanda nacional 

para aquisição de monitores desse tipo. 

Foi encaminhado um e-mail para Marcio 

Nisi , diretor de TIC do TRT2, 

representante dos diretores de TIC junto 

ao CSJT/SETIC. 

Marco Aurélio 30/05/18 

5. Criação do comitê de inovação. 

Providência(s): submeter para a aprovação 

da Presidente, caso aprovado, indicar os 

nomes. 

George Pitman  

6. PJe-Calc no âmbito do TRT da 8ª Região. 

Providência(s): Elaborar e apresentar uma 

minuta para encaminhamento à presidência. 

Marco Aurélio 20/04/18 

7. Definição se o TRT8 dará suporte aos 

usuários externos do Pje-Calc. 

Providência(s): tratar esse assunto no 

CSJT. Foi definido que não haverá 

atendimento de sustentação a outros TRTs e 

advogados. 

Dr. Sérgio  
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Pendência Responsável Prazo 

8. Utilização do Satélite do Governo 

Federal. 

Providência(s): autuar processo no PROAD. 

Já foi solicitado para a assistente 

administrativa, Zilá, autuar o processo. 

Marco Aurélio 18/04/18 

9. Gravação de Audiência. 

Providência(s): Fazer contato com a Kenta 

para implantação do projeto. A empresa 

KENTA informou que não cobrará licença para 

empresas que já tem licenças contratadas, 

cobrará somente o custo de manutenção 

mensal para licenças novas. 

Marco Aurélio 30/01/2018 

 

 

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. 


