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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

DATA: 28/08/2019
LOCAL: Sala de Reunião do 3º Andar
HORA: 09h30 às 11:20h

COORDENAÇÃO: DR. WALTER ROBERTO PARO
Desembargador do Trabalho

PRESENTES:
MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN

AUSENTES:
Dr. Carlos Zahlouth – De licença médica - Justificado
Juiz Titular da 17ª Vara do Trabalho de Belém

MARIA EDILENE FRANCO  - Justificado
Juiza Titular da 8ª Vara do Trabalho de Belém

NARLICELMA SOBRAL RAMOS – Em férias
Secretária-Geral Judiciária

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

PAULO SANDRO LOPES DA GAMA ALVES
Secretário da Corregedoria

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  -  DOD  – 
Apresentado  pela 
EJUD  para 
auditório e salas 
multimídia.

O  Sr.  Marco  Aurélio  apresentou  o  Documento  de 
Oficialização de Demanda – DOD, apresentado pela EJUD, 
cujo objetivo é a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de projeto para implantação de 
solução  de  modernização  de  sistema  de  áudio,  vídeo, 
visualização, colaboração e interatividade de imagens, 
captura de imagens, streaming e automação nos ambientes 
da Escola Judicial do TRT da 8ª Região. O Dr. Walter 
Paro questionou o valor aproximado do projeto. O Sr. 
Marco Aurélio apresentou a proposta de adesão a uma ata 
de  RP  do  IBAMA  (18/2019),  cujo  valor  aproximado  do 
projeto para a EJUD ficaria em R$ 931.673,00. O Dr. 
Paro registrou a falta de recursos orçamentários para 
um projeto dessa monta, mas que a decisão final seria 
da administração, solicitando que o DOD e a Proposta de 
preços  fosse  encaminhada  com  a  presente  ata  para 
deliberação da presidência.
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3 - Alterações no 
Plano  de 
Contratações 2019

O Sr. Marco Aurélio registrou a necessidade de alterar 
o Plano de Contratações da SETIN do ano de 2019, a fim 
de  adaptá-lo  as  alterações  determinadas  pela 
administração do TRT8.

Exclusão dos seguintes itens:

2 - Instalação de fibra ótica para interligar o prédio 
atual do TRT ao edifício da futura sede na Gaspar 
Viana

9 - Computadores para edição de vídeos.

27 – Contratação de empresa para Central de Serviços 
N1 e N2.

28 - Aquisição de suporte da ferramenta de gravação de 
audiência e salas de sessões. - não foi apresentado o 
DOD.

36  -  Contratação  de  Empresa  especializada  para 
realização  de  serviços  de  configuração  inicial  e 
instalação  de  computadores.  -  não  há  recursos 
financeiros.

Itens que permanecerão no Plano de TIC, mas ficarão 
como  Contingência no  Plano  de  Contratações  do 
Tribunal:

1 - Aquisição de solução de virtualização de desktops 
thin clients;

2 - Aquisição de scanners de mesa;

6 - Renovação do parque de impressoras;

7  -  Software  leitor  de  tela  para  utilização  por 
pessoas com deficiência visual;

8 - Softwares de prateleira;

15 - Serviço de computação em nuvem com suporte para 
implementar a recuperação de desastres em nuvem dos 
serviços críticos de TIC;

30 - Periféricos de TIC;

Todos estão de acordo.

4  -  Projetos 
aguardando 
aprovação

O  Sr.  Marco  Aurélio  apresentou  a  lista  de  novos 
projetos, os quais não constam do PDTIC de 2019, e 
precisam de autorização do Comitê de Governança para 
que sejam executados.

2480360 - [AUDITAR] Implantação do sistema

Solicitação  da  COAUD  para  implantação  de  um 
sistema que apoie a auditoria nos seus processos 
de  trabalhos.  Em  19/10/2018,  dando  início  ao 
projeto de implantação em âmbito nacional, o CNJ, 
formalmente,  questionou  sobre  o  interesse  desta 
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COAUD em implantar o sistema AUDITAR, desenvolvido 
pelo Banco Central.  A Secretaria de Auditoria do 
CNJ,  inclusive,  divulgou  a  elaboração  de  um 
cronograma de implantação do Sistema Auditar nos 
tribunais, com previsão para início da implantação 
do sistema em fevereiro/2019.

O Auditar é uma solução que apoia todo o ciclo de 
auditoria interna, do planejamento dos trabalhos 
ao acompanhamento dos apontamentos da auditoria e 
dos planos de ação estabelecidos pelos gestores, 
além de permitir o monitoramento das demandas, das 
determinações e das recomendações proferidas por 
órgãos externos de controle.

Parecer técnico:

A presente demanda depende de liberação da solução 
pelo CNJ

As  seguintes  informações  foram  prestadas  por 
Rogério Lima Carneiro, Chefe da Seção de Controle 
e  Monitoramento(SECMO)  em  e-mail  do  CNJ 
encaminhado à SETIN em 23/01/2019.

"-  Devido  à  mudança  na  titularidade  da  SCI  - 
exoneração do secretário que estava conduzindo o 
projeto, a implantação do Auditar sofreu alguns 
ajustes.

- O CNJ  está em fase de adaptação do sistema em 
cinco tribunais: STF, TJ-RO, STM e TRF-1,

– Não há previsão de quando a implantação terá 
início no âmbito do TRT8. Em momento oportuno, os 
regionais  serão  comunicados  pela  SCI  para 
continuidade do projeto."

Recomenda-se a não autorização dessa demanda.

AUTORIZADO [  ] SIM     [ X ] NÃO

Caso seja autorizado:

( ) Execução em 2019

( ) PDTIC 2020

2598571  -  [SEJUD]  WIKI  de  orientações  para  usuário 
interno do PJe - 1º e 2º Graus

Solicitação  da  Secretaria-Geral  da  Presidência 
relacionada  a  criação  de  aplicativo  wiki  para 
organizar  orientações  acerca  dos  movimentos 
processuais corretos na utilização do sistema PJe, 
a  fim  de  evitar  inconsistências  nos  dados 
estatísticos  da  Oitava  Região.  Podendo  ser 
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incluídas também nesse aplicativo, as informações 
referentes às alterações de cada nova versão do 
PJe no TRT8.

Parecer técnico:

O projeto é tecnicamente viável. A SETIN poderá 
fornecer uma Wiki para a área judiciária. A SETIN 
poderá  orientar os usuários sobre a utilização da 
ferramenta.  Porém,  vale  salientar  que  a 
elaboração, inclusão e gerenciamento do conteúdo 
será de inteira responsabilidade da área negocial 
(área judiciária).

Recomenda-se a autorização dessa demanda, mas 
com a ressalva que o gerenciamento do conteúdo 
seja realizado pela área negocial.

AUTORIZADO [ X ] SIM     [  ] NÃO

Caso seja autorizado:

( ) Execução em 2019

( ) PDTIC 2020

Reunir com a Solicitante para analisar a demanda, 
e entender se a wiki do Pje, já existente, não 
atenderia.

2516955 - [BANEX] Registro do número de processo na 
pesquisa realizada

Solicitação do NUPEI de uma possível melhoria no 
BANEX,  para  que,  por  ocasião  da  consulta  de 
executados, o consulente deva inserir o número do 
processo  relativo  à  pesquisa  que  esteja  sendo 
realizada  e  que,  ao  imprimir  os  documentos  por 
ocasião  da  consulta,  o  número  do  processo  seja 
impresso  na  marca  d'água,  somando-se  às  demais 
informações que já constam da marca d'água.

Parecer técnico:

O projeto é viável tecnicamente, porém deve ser 
avaliado se a solicitação realmente agregará valor 
ao negócio.

Recomenda-se a autorização dessa demanda.

AUTORIZADO [ X ] SIM     [  ] NÃO
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Caso seja autorizado:

( ) Execução em 2019

( ) PDTIC 2020

5  -  Equipamentos 
não  usados  nas 
VTs do Trabalho.

O Sr. Marco Aurélio informou que há aproximadamente 105 
computadores,  em  várias  Varas  do  Trabalho,  que  não 
estão sendo utilizados, em especial pela aposentadoria 
de servidores e devido ao teletrabalho. Após discussão 
sobre  o  assinto  o  Dr.  Paro  sugeriu  manter  os 
equipamentos  onde  estão,  tendo  em  vista  que  não  há 
necessidade de remanejamento para outras localidades, e 
ainda, que não há como devolvê-los para o almoxarifado, 
e por fim, em caso de auditoria externa, não é bom que 
os  equipamentos  estejam  em  depósito,  com  a 
justificativa que os servidores em teletrabalho poderão 
voltar a qualquer tempo.

6 - Implementação 
do  painel  de 
consumo.

O  Sr.  Marco  Aurélio  registrou  que  o  comitê  de 
sustentabilidade tem cobrado a implantação do módulo de 
painel de consumo do Horus, mas informou que atualmente 
todos  os  recursos  humanos  da  coordenação  de 
desenvolvimento de sistemas (COSIS) estão alocados em 
várias frentes de trabalho, e para atender essa demanda 
teríamos que contar com um servidor que atualmente está 
trabalhando  na  equipe  de  implantação  SIGEP,  para 
criação de relatórios e  dashboards, e que, caso fosse 
determinada  a  implantação  do  painel  de  consumo  esse 
servidor teria que parar seu trabalho no SIGEP, o que 
não é o recomendado. Após discussão sobre o assunto o 
Dr.  Paro  sugeriu  que  fosse  proposto  à  presidência 
reunir  com  o  demandante  para  apresentar  as  demandas 
internas da SETIN e negociar a entrega do painel de 
consumo para o final de janeiro/2020.

7 - Notebook para 
o memorial.

O Sr. Marco Aurélio apresentou a demanda encaminhada 
pela  Exma  Dra.  Sulamir  que  solicita  a  cessão  de  um 
notebook  para  uso  do  Memorial,  em  especial,  para 
atendimento a eventos externos, tal como o evento que 
ocorrerá  em  setembro,  titulada  de  13ª  primavera  de 
museus no TRT da 18ª Região. O Dr. Paro sugeriu que a 
demanda  fosse  atendida  com  a  sobra  dos  notebooks 
devolvidos pelos magistrados.

8  -  Implantação 
de laboratório de 
inovação.

O Sr. Marco Aurélio apresentou a ideia de se estruturar 
um laboratório de inovação, com espaço para discussão e 
sala de desenvolvimento de projetos. O espaço poderia 
ser em alguma sala dos blocos I a IV do TRT8, e a SETIN 
e  COMAP  e  COMAT  poderiam  instalar  a  infraestrutura 
lógica, mesas e computadores. Após discussão sobre o 
assunto, os presentes entenderam por viável a ideia e 
submetem para análise da presidência.

9  -  Alocação  do O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  que  a  ASDEP  está 
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Servidor  Alacid 
para  produção  de 
curso  de  Pje-
Calc.

programando para este semestre a elaboração de um curso 
em  EAD  do  Sistema  PJe-Calc,  visando  atualizar  os 
servidores responsáveis pelos cálculos trabalhistas ao 
uso  da  versão  mais  recente  do  referido  sistema.  O 
Servidor  Alacid  Guerreiro  foi  chamado  a  produzir  o 
material multimídia do curso. Porém, de acordo com o 
Parecer  Jurídico  n°  1949/2019,  o  servidor  teria  que 
parar suas atividades dentro da SETIN, como analista de 
negócios do Pje-Calc, dando suporte no desenvolvimento 
de novas funcionalidades do sistema, para elaborar tal 
material dentro do horário normal de trabalho, ocorrer 
que,  no  momento  o  servidor  está  envolvido  com  a 
seguintes atividades:

1) Identificar erros e melhorias a serem implementadas 
no sistema Pje-Calc;

2) Elaborar caso de uso para novas funcionalidades a 
serem implementadas no sistema Pje-Calc;

3) Testar as correções de erros e a implementação de 
novas funcionalidades;

4)  Atualizar  mensalmente  tabelas  auxiliares  dos 
sistemas PJe-Calc e Juriscalc;

5)  Atualizar  mensalmente  o  manual  do  Usuário  e  o 
Tutorial de Uso do sistema Pje-Calc;

6) Responder a nível nacional, através do CAPE e do 
Fórum  PJe-Calc,  dúvidas  de  advogados  e  peritos  em 
relação ao uso do sistema PJe-Calc e interpretação dos 
resultados apurados;

7)  Assessorar  a  nível  nacional,  através  do  JIRA  do 
CSJT, servidores da Justiça do Trabalho em relação ao 
uso do sistema PJe-Calc e interpretação dos resultados 
apurados;

8)  Assessorar,  através  da  Central  de  Serviços  e 
presencialmente,  servidores  do  TRT  da  8ª  Região  em 
relação ao uso do sistema PJe-Calc e interpretação dos 
resultados apurados; e

9) Atualizar  mensalmente  cálculos  relativos  a 
precatórios e RPV's;

Após discussão sobre o assunto, os presentes entenderam 
por sugerir a administração que o material para o curso 
EAD  de  Pje-Calc  seja  elaborado  fora  do  horário  de 
expediente com a respectiva contraprestação.

10  - 
Disponibilizar  o 
portal  de 
governança de TIC 
na internet.

O Sr. Marco Aurélio informou que o portal de governança 
de TI está pronto para ser publicado para acesso direto 
pela internet. A iniciativa visa dar mais transparência 
ao trabalho de governança que vem sendo feito na SETIN 
do TRT da 8ª Região. Foi esclarecido que algumas áreas 
terão acesso registro por questões de segurança. Após a 
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apresentação  a  recomendação  foi  em  autorizar  a 
publicação do portal de governança de TI na internet.

11  -  Pontos  a 
observar.

O Dr. Paro solicitou que fosse levado ao conhecimento 
da presidência a preocupação do comitê de governança de 
TIC em relação aos seguintes pontos, que tem impacto 
direto  ou  indireto  às  atividades  da  secretaria  de 
tecnologia da informação do TRT8:

1 – A falta de no-breaks no anexo V, o que tem gerado 
prejuízos ao Tribunal com a queima de computadores e da 
lousa digital da EJUD;

2 – A não liberação do espaço para melhor acomodação 
dos  servidores  que  trabalham  na  Coordenação  de 
Infraestrutura e Suporte a Usuários (COINS);

Proposições

1 DOD Apresentado pela EJUD para auditório e salas multimídia. Valor 
aproximado do projeto para a EJUD ficou em R$ 931.673,00. O Dr. Paro 
registrou  a  falta  de  recursos  orçamentárias  para  um  projeto  dessa 
monta, mas que a decisão final seria da administração, solicitando que 
o DOD e a Proposta de preços fosse encaminhada com a presente ata para 
deliberação da presidência.

2 Aprovação  das  alteração  apresentadas  para  o  plano  de  contratações 
2019.

3 Aprovar o início dos seguintes projetos:

2598571 - [SEJUD] WIKI de orientações para usuário interno do PJe - 1º 
e 2º Graus

2516955 - [BANEX] Registro do número de processo na pesquisa realizada

Sobrestar o início dos seguintes projetos:

2480360 - [AUDITAR] Implantação do sistema

4 Autorizar que os computadores não utilizadas nas Varas do Trabalho, em 
razão de aposentadoria e teletrabalho fiquem onde estão. Somente sendo 
retirados em caso de necessidade de substituição em outro setor.

5 Painel de Consumo no Horus. Que o comitê de sustentabilidade seja 
cientificado das demandas da SETIN e que seja ajustada data de início 
do projeto para o final de janeiro/2020.

6 Notebook para o memorial. Que seja atendido com a sobra dos notebooks 
devolvidos pelos magistrados.

7 Laboratório  de  Inovação.  Que  seja  autorizada  a  implantação  de  um 
laboratório  de  inovação  em  espaço  a  ser  indicado  pela  COMAP  e 
estruturado por aquele setor a SETIN e a COMAT.
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8 Elaboração  de  Material  para  Curso  de  EAD  de  Pje-Calc.  Que  seja 
autorizada  a  elaboração  do  material  do  curso,  fora  do  horário  de 
expediente do Servidor Alacid Guerreiro.

9 Portal  de  Governança  de  TIC.  Que  seja  autorizada  a  publicação  do 
portal para acesso a internet.

10 Que seja determinado a COMAT a instalação de nobreak no anexo V, ainda 
no ano de 2019.

11 Que seja liberado o espaço do antigo site backup, para que a COINS 
possa  utilizar  para  instalar  sala  de  trabalho  para  parte  de  seus 
servidores.

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.
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