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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

DATA: 02/04/2019
LOCAL: Sala da EJUD
HORA: 10h30 às 12:00h

COORDENAÇÃO: DR. WALTER ROBERTO PARO
Desembargador do Trabalho

PRESENTES:
MARIA EDILENE DE OLIVEIRA FRANCO
Juíza Titular da 8ª VT de Belém Diretora da Central de Atendimento

RAIMUNDO ITAMAR
Juiz Titular da 16ª VT de Belém e da Central de Execução

RODOPIANO ROCHA DA SILVA NETO
Diretor-Geral

NARLICELMA SOBRAL RAMOS
Secretária-Geral Judiciária

PAULO SANDRO LOPES DA GAMA ALVES
Secretário da Corregedoria

MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN

MÔNICA GUIMARÃES
Coordenadora de Sistemas

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

FLÁVIO MARCÍLIO
ASSISTENTE DE GOVERNANÇA DE TI

FABRÍCIO 
ASSESSOR DA VICE-PRESIDÊNCIA

CRISTINA GEMAQUE
ASSISTENTE DA CENTRAL DE EXECUÇÃO

AUSENTES:

Dr. Carlos Zahlouth
Juiz Titular da 17ª Vara do Trabalho de Belém

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.
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2  –  Atas  de 
reunião 
encaminhadas  à 
Presidência.

O Dr. Paro deu ciência a todos que, conforme orientação 
da  presidência,  foram  autuados  os  Proads  1118/2019, 
1119/2019 e 1121/2019 e encaminhadas as 3 (três) atas 
de  reunião  do  Comitê  de  Governança,  e  que  estamos 
aguardando  a  deliberação  da  presidência  para  que  a 
SETIN tome as providências. Ressaltou que até o momento 
não  houve  a  revisão  dos  138  projetos  que  estão  em 
tramitação na SETIN, para, se for o caso, repriorizar a 
execução de tais projetos.

3  –  Visita  dos 
técnicos da SETIN 
aos  setores  do 
Tribunal.

O  Dr.  Paro  solicitou  que  no  mês  de  abril/2019  seja 
realizada a primeira ação de visitação dos técnicos da 
SETIN aos setores do Tribunal. O Sr. Marco Aurélio deve 
definir a data da realização da visita.

4 – Ampliação da 
COINS.

O Dr. Paro informou que já demandamos à Administração 
do  Tribunal  o  pedido  de  reforma  da  área  contígua  a 
SETIN,  e  que  foi  dada  a  ideia  para  que  façamos  um 
espaço  moderno, com  tubulação aparente,  iluminação e 
refrigeração adequada, para distribuir os servidores da 
COINS de forma mais adequada. O processo administrativo 
já  foi  autuado  e  estamos  aguardando  retorno  da 
administração.  Após  a  discussão,  o  comitê  solicita 
retorno da administração sobre o prazo para resolução 
do problema.

5  –  Demanda  de 
projetos da Vice-
Presidência.

O Dr. Paro se dirigiu ao Sr. Fabrício para informar que 
o  Comitê  está  aguardando  as  demandas  da  Vice-
Presidência para análise de quais projetos apresentados 
poderão ser entregues nessa administração. O Dr. Paro 
informou que o comitê de inovação idealizou um projeto 
que  poderia  ser  aplicado  na  vice-presidência  para 
automatizar  o  trabalho  de  análise  dos  pressupostos 
extrínsecos  dos  recursos  de  revista  e  agravo  de 
instrumento. O Sr. Marco Aurélio informou que já tem um 
plano de projeto desenhado com uma primeira proposta do 
projeto de análise de pressupostos extrínsecos. O Sr. 
Fabrício informou que a SETIN já entregou o conector do 
PJe  e  que  isso  agilizou  o  trabalho  de  remessa  e 
recepção dos processos. Informou também que a SETIN já 
disponibilizou a nova versão do sistema NUPEG e que até 
a próxima semana a equipe da vice fará a homologação. O 
Sr. Marco Aurélio ficou de encaminhar ao Sr. Fabrício o 
plano de projeto desenhado para que a vice-presidência 
possa analisar e fazer novas proposições para a efetiva 
entrega do projeto.

6  –  Demanda  de 
projetos  da 
Central  de 
Execução.

O Dr. Paro se dirigiu ao Dr. Itamar e informou que a 
SETIN está a disposição da central de execução para 
fazer as melhorias nos sistemas de apoio, em especial 
no  sistema  Banex.  A  Sra.  Cristina  informou  da 
necessidade de se criar um relatório para identificar 
os  tipos  de  documentos  distribuídos  aos  oficiais  de 
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justiça  no  PJe.  O  Dr.  Itamar  informou  sobre  a 
necessidade de se concluir as tratativas em relação ao 
leilão eletrônico, para se definir se continuaremos com 
a contratação de empresa terceirizada para a realização 
de leilão ou se será necessário a SETIN elaborar um 
sistema para esse fim. O Dr. Paro sugeriu que se inclua 
no Horus alguns indicadores para a Central de Execução. 
O Dr. Paro marcou reunião com a Central de Execução dia 
11/04 às 14h00 na sala de reunião do 3º andar. 

7  –  Interligação 
do  Museu  via 
fibra ótica.

O Sr. Marco Aurélio esclareceu que atualmente o Museu 
da JT8 é interligado a rede do Tribunal por meio rádio 
e que o mesmo já se encontra fora de garantia, sendo 
necessário decidir sobre a contratação de nova solução 
de rádio ou outro meio de intercomunicação. A indicação 
da  equipe  de  telecomunicações  da  COINS  é  que  se 
estabeleça conexão entre os dois prédios por meio de 
fibra ótica. Temos uma estimativa de R$ 5.865,68 para 
esse custo. (Fonte: Ata de Registro de Preço do TRT8 nº 
32/2018, vence dia 10/04/2019). O Dr. Paro solicitou 
que tal informação seja encaminhada para a Presidência 
decidir.

8  –  Substituição 
da redundância de 
link  do  prédio 
das  MM  3ª  a  4ª 
Varas do Trabalho 
de Marabá.

O Sr. Marco Aurélio apresentou a proposta de substituir 
a contingência de comunicação de dados entre os prédios 
do Foro Trabalhista de Marabá, que hoje é feita via 
rádio por um link de fibra ótica. Temos uma estimativa 
de R$ 7.600,21. (Fonte: Ata de Registro de Preço do 
TRT8  nº  32/2018,  vence  dia  10/04/2019).  O  Dr.  Paro 
solicitou que tal informação seja encaminhada para a 
Presidência decidir.

9 – Lançamento de 
fibra do 1º, 2º e 
4º  andar  do 
prédio  sede  para 
a sala-cofre. 

O Sr. Marco Aurélio informou sobre a infraestrutura de 
rede existente atualmente no prédio sede, onde todos os 
pontos lógicos convergem para o wirecloset do 3º andar 
e de lá é feita comunicação via fibra ótica para a 
sala-cofre, criando um único ponto de falha. A proposta 
da  equipe  de  telecomunicações  da  COINS  é  fazer  o 
lançamento de fibras óticas a partir dos  wireclosets 
do 1º, 2º e 4º andares do prédio sede para interligar 
à  sala-cofre.  Temos uma estimativa:

- Interligar diretamente o 1º andar do Prédio Sede e 
eliminar a dependência do 3º andar: R$ 4.461,20;

- Interligar diretamente o 2º andar do Prédio Sede e 
eliminar a dependência do 3º andar: R$ 4.636,00;

– Interligar diretamente o 4º andar do Prédio Sede e 
eliminar a dependência do 3º andar: R$ 4.810,80;

Fonte: Ata de Registro de Preço do TRT8 nº 32/2018, 
vence  dia  10/04/2019.  O  Dr.  Paro  solicitou  que  tal 
informação seja encaminhada para a Presidência decidir.
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10  –  Novos 
projetos  no 
portifólio  da 
SETIN.

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  sobre  a  demanda 
apresentada  pela  Corregedoria  para  implantação  do 
Projeto Garimpo e a necessidade de incluí-lo no rol de 
projetos da SETIN. O Sistema via auxiliar as Varas a 
localizarem valores depositados no Banco do Brasil e na 
CAIXA de processos arquivados. O TRT da 21ª Região foi 
quem desenvolveu o sistema e dará apoio na implantação. 
O  Coordenador  solicito  que  seja  dado  ciência  a 
presidência.

11 – Portal de 
governança.

O Sr. Marco Aurélio informou que a SETIN já apresentou 
à Sra. Márcia Correa o layout do portal da governança, 
e que a Sra. Márcia delegou aos setores SEGEP e SEADM 
para que forneçam os dados que esses setores consideram 
estratégicos para constar no portal, a fim de que a 
SEGER faças as críticas. A administração ainda não deu 
prazo para conclusão do projeto. A Sra. Mônica informou 
que  a  equipe  já  reunião  com  a  equipe  da  COGES,  na 
pessoa  do  Sr.  Luiz  Carlos  Damascena,  e  que  está 
aguardando  as  informações  dos  projetos  estratégicos 
para inclusão no portal. O Sr. Flávio lembrou que ainda 
não foi encaminhado à SETIN o plano de aquisições do 
Tribunal.

12 – Adaptar o 
sistema de 
elaboração de Ata 
de Correição para 
uso nacional.

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  sobre  a  ideia  da 
nacionalizar O sistema de ata de correição criado para 
a Corregedoria Regional em 2017. Registrou também que o 
TRT da 13ª Região solicitou a cessão do sistema. Os 
membros  do  Comitê  aprovaram  a  ideia  e  indicam  a 
administração  que  submeta  a  demanda  à  Corregedoria 
Nacional.

13 – Laboratório 
de informática da 
ECAISS.

O Sr. Marco Aurélio registrou que ainda não foi dado 
retorno  sobre  o  prazo  que  o  laboratório  será 
disponibilizado.  O  Dr.  Paro  solicitou  que  seja 
informado à SEGER sobre o atraso na obra do laboratório 
para que a Secretária-Geral da Presidência cobre dos 
setores responsáveis.

14 – Levantamento 
dos notebooks

O Dr. Paro questionou sobre a conclusão do levantamento 
dos notebooks antigos e o distribuição. O Sr. Marco 
Aurélio informou que a COMAT já concluiu o trabalho e 
que apresentou o relatório final, informando sobre o 
controle dos notebooks do Tribunal. O Sr. Marco Aurélio 
registrou  ainda  que  apenas  8  notebooks,  de  modelos 
antigos  foram  localizados  como  se  estivessem  com 
magistrados aposentados e 2 servidores que já não estão 
mais no quadro do Tribunal. O Dr. Paro solicitou que a 
presidência seja comunicada para tomar as providências.

Proposições
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2 Sugerir a presidência que analise todos os projetos em curso na SETIN, 
para, se for o caso, repriorizá-los.

4 Cobrar retorno da COMPAP sobre a proposta de ampliação da COINS.

5 Sugere-se  dar  prioridade  ao  processo  administrativo  4746/2018  que 
trata  do  convênio  com  o  CESUPA  para  desenvolvimento  de  soluções 
utilizando Inteligência Artificial.

6 Definir  com  a  Central  de  Execuções  sobre  a  realização  de  leilões 
eletrônicos.

7 Sugere-se  aprovar  a  contratação  do  serviço  de  fibra  ótica  para 
interligar  o  museu  ao  prédio  sede  do  Tribunal.  Estimativa  de  R$ 
5.865,68. (Fonte: Ata de Registro de Preço do TRT8 nº 32/2018, vence 
dia 10/04/2019)

8 Sugere-se  aprovar  a  contratação  do  serviço  de  fibra  ótica  para 
interligar os prédios do Foro de Marabá. Estimativa de R$ 7.600,21. 
(Fonte:  Ata  de  Registro  de  Preço  do  TRT8  nº  32/2018,  vence  dia 
10/04/2019)

9 Sugere-se  aprovar  a  contratação  do  serviço  de  fibra  ótica  para 
interligar os wireclosets do prédio sede à sala-cofre. Estimativa de 
R$ 13.908,00. (Fonte: Ata de Registro de Preço do TRT8 nº 32/2018, 
vence dia 10/04/2019)

10 Aprovar a inclusão do projeto Garimpo no portifólio de projetos da 
SETIN.

11 Sugere-se que defina um patrocinador para o projeto e que este passe a 
definir as regras negociais para a emprega do produto.

12 Sugere-se oficial ao Corregedor Nacional oferecendo o sistema de ata 
de correção automática.

14 Sugere-se  que  a  presidência  ou  a  COMAT,  oficie  às  8  pessoas 
(magistrados e servidores) que estão de posse dos notebooks e que não 
os devolveram quando foram desligados do TRT8.

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.


