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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

DATA: 18/02/2019
LOCAL: Sala de Reunião do 3º andar
HORA: 10h20 às 11:20h

COORDENAÇÃO: DR. WALTER ROBERTO PARO
Desembargador do Trabalho

PRESENTES:
RODOPIANO ROCHA DA SILVA NETO
Diretor-Geral

NARLICELMA SOBRAL RAMOS
Secretária-Geral Judiciária

PAULO SANDRO LOPES DA GAMA ALVES
Secretário da Corregedoria

FRANCISCO JOSÉ FIGUEIREDO CARDOSO
Diretor da 17ª Vara do Trabalho de Belém

MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN

AUSENTES:
RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JUNIOR
Juiz Diretor da Central de Mandados
Justificativa: Em audiência.

ASSUNTO ANDAMENTO

1 - Abertura dos 
Trabalhos

O Dr. Walter Paro abriu a reunião agradecendo a presença 
de  todos  e,  sucessivamente,  solicitou  ao  Sr.  Marco 
Aurélio que fizesse a leitura da pauta que seria tratada 
na reunião.

2  –  Demandas  da 
Corregedoria.

O Dr. Paro questionou o Sr. Paulo Sandro sobre quais 
seriam as prioridades elencadas pela Corregedoria. O Sr. 
Paulo Sandro informou que a Dra. Graziela registrou que 
suas prioridades para o ano de 2019 são:

– Implantação do SIABB;

– Melhoramentos no sistema de Ata de Correição;

– Melhoramentos  no  sistema  de  avaliação  de 
magistrados;

O Sr. Paulo Sandro e o Sr. Henrique registraram que o 
sistema SIABB já está implantado como piloto na 7ª Vara 
do Trabalho de Belém e que em reunião com a SETIN ficou 
acertado  que  a  implantação  nas  demais  Varas  será  de 
forma paulatina, em grupos de 5 Varas. Registraram, por 
conseguinte, que seria fundamental que as melhorias no 
sistema de ata de correição sejam concluídas até o final 
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de março/2019 e de avaliação de magistrados até o final 
do primeiro semestre de 2019. O Dr. Paro registrou que 
encaminhará a demanda para deliberação da presidência, 
com  a  determinação  que  as  melhorias  estejam  prontas 
antes da Correição/Julho.

3 - Aprovação do 
PDTIC  2019  do 
Comitê.

O Sr. Marco Aurélio apresentou a versão final do PDTIC 
aos membros do comitê, a qual foi aprovada por todos. O 
Sr.  Marco  Aurélio  informou  sobre  a  necessidade  do 
PDTIC/2019  ser  publicado  o  quanto  antes  para  não 
impactar nos indicadores de governança de TIC medidos 
pelo  CNJ  e  TCU.  O  Dr.  Paro  questionou  sobre  a 
possibilidade de revisão a qualquer tempo do PDTIC. O 
Sr.  Marco  Aurélio  esclareceu  que  o  PDTIC  é  o  plano 
táctico/operacional das ações da TI para o ano de 2019, 
mas  que  pode  ser  revisado  a  qualquer  tempo  pela 
administração. Diante das informações apresentadas, os 
membros do comitê recomendaram a publicação imediada do 
documento  e  o  encaminhamento  à  presidência  para 
conhecimento e ratificação ou retificação dos itens que 
entender necessário.

4  -  Ações 
voltadas  à 
Correição do TST 
em Julho/2019.

O  Sr.  Marco  Aurélio  questionou  os  membros  do  Comitê 
sobre  quais  ações  a  SETIN  deve  priorizar  visando  a 
Correição do TST em Julho/2019. O Dr. Paro ratificou as 
3  (três)  demandas  apresentadas  pela  Corregedoria 
Regional.  Em  relação  aos  demais  setores,  o  Dr.  Paro 
sugeriu que a presidência os oficie, para que até o dia 
15/03 apresentem suas prioridades.

5  -  Implantação 
de  sistemas 
administrativos 
nacionais.

O  Sr.  Rodopiano  registrou  que  durante  a  reunião  de 
Diretores Gerais foi novamente alertada a preocupação 
com a implantação dos sistemas SIGEP, FOLHAWEB, e-Social 
e Sistema de Gestão de Custos. Em relação a implantação 
do  sistema  e-Social  fez  as  considerações  sobre  a 
integração do sistema com as diversas bases de dados do 
governo federal e por conseguinte a possibilidade de 
aplicação de multas em caso de inconsistências de dados 
apresentados ao governo. O Sr. Marco Aurélio ressaltou 
que a SETIN está com 4 (quatro) servidores dedicados 
para apoiar a SEGEP na implantação dos sistemas SIGEP, 
FOLHAWEB e e-Social e lembrou que pelo RH tem apenas 2 
(dois)  servidores  trabalhando  nessa  atividade.  O  Dr. 
Paro solicitou uma reunião com a presença da SEGEP e 
SETIN  para  tomar  conhecimento  do  planejamento  de 
implantação dos sistemas. Durante a reunião o Sr. Daniel 
Contente  apresentou  o  planejamento  de  implantação  e, 
após  discussão  sobre  alguns  pontos  relevantes,  ficou 
estabelecido que os sistemas SIGEP e FolhaWeb estarão 
implantados  e  em  pleno  uso  no  dia  21.06.2019.  
Ainda não reunião foram discutidas questões relacionadas 
ao recadastramento de ativos e inativos e foi informado 
que o Recadastramento de ativos encerrará em 15.04.2019 
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e de inativos dia 10.05.2019.

6  –  Demandas  da 
central  de 
Execução  de 
Mandados e NPI

O Dr. Paro solicitou que constasse nessa ata a reunião 
realizada com a Central de Execução de Mandados e NPI, 
com a presença dos Drs. Raimundo Itamar e Deodoro, e da 
servidora Liliane Calixto. O Dr. Paro solicitou que os 2 
(dois) setores apresentarem ao comitê de governança de 
TIC as demandas de tecnologia que teriam para tornar a 
execução  trabalhista  mais  efetiva,  sendo  essa  uma 
diretriz nacional, em especial do Corregedor-Geral. A 
Sra.  Liliane  informou  sobre  a  necessidade  de 
implementação  no  regional  do  Provimento  1/2018  da 
Corregedoria-Geral  que  cria  o  juízo  centralizado  da 
execução. Foi registrado também a criação do módulo de 
execução no PJe que terá por base o modelo de trabalho 
do TRT15 (exe15) e todos concordaram que o TRT8 poderia 
se candidatar a ser piloto dessa informação. Deve ser 
apresentada sugestão para a presidência oficiar ao TRT15 
para sermos piloto da implantação do módulo de execução 
do PJe.

QUADRO DE PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELO COMITÊ DE GOVERNANÇA D 
TIC Á PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL:

– Com impacto financeiro ou relacionado a projetos
– Autorizar  o  projeto  de  Melhoramentos  no  sistema  de  Ata  de 

Correição;
– Autorizar o projeto de Melhoramentos no sistema de avaliação de 

magistrados;
– Ratificar ou Retificar o PDTIC, em especial quanto aos projetos 

que deverão ser conduzidos pela SETIN no ano de 2019;
– Sugestão de oficiar aos setores judiciários para que apresentem 

suas demandas visando a Correição do TST em Julho/2019. As demandas devem 
ser apresentadas ao Comitê de Governança até o dia 15/03/2019.

– Determinar à autoridade administrativa competente que acompanhe 
de perto a implantação dos sistema SIGEP, FolhaWeb e eSocial;

– Sugestão de oficiar ao TRT da 15ª Região para que o TRT da 8ª 
Região seja piloto na implantação do módulo de execução do sistema PJe.

– Demandas internas da SETIN
– Não houve

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.


