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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC
ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC
DATA: 25/02/2019
LOCAL: Sala de Reunião do 3º andar
HORA: 09h50 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
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
GILMARA SANTOS
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte
AUSENTES:
FRANCISCO JOSÉ FIGUEIREDO CARDOSO – Em férias
Diretor da 17ª Vara do Trabalho de Belém
Dr. Carlos Zahlouth – Em audiência
Juiz Titular da 17ª Vara do Trabalho de Belém
ASSUNTO

ANDAMENTO

O Dr. Walter Paro abriu a reunião agradecendo a
1 - Abertura dos presença de todos e, sucessivamente, solicitou ao Sr.
Trabalhos
Marco Aurélio que fizesse a leitura da pauta que seria
tratada na reunião.
2 - Processo
terceirização
serviço
atendimento
usuários
SETIN.

de
do
de
a
da

O Sr. Marco Aurélio apresentou aos presentes o processo
PROAD 3989/2018, destacando os pontos principais que
lastreiam a justificativa para a contratação do serviço
de terceirização do atendimento a usuários da SETIN.
Informou que a autorização para iniciar o referido
processo foi dada pelo comitê de governança de TI no
primeiro semestre do ano passado e que o recurso
orçamentário para fazer frente a despesa decorrente da
contratação será descentralizado do CSJT, conforme ata
do comitê do CGTIC do ano passado e DDO apresentado ao
conselho no início desse ano. O Sr. Rodopiano sugeriu
que se faça uma apresentação à presidência para
esclarecimento do processo epigrafado, e, entendendo

MARCO
AURÉLIO
FIDELIS
RÊGO
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pela sua viabilidade, sugere-se oficiar à presidência
do CSJT para confirmar a disponibilidade dos recursos
orçamentários.
O
Dr.
Paro
solicitou
que
esse
encaminhamento seja dado a presidência.

O Sr. Marco Aurélio informou aos membros do Comitê que
o projeto de implantação da solução de relógio de ponto
está sobrestado desde dezembro/2018, por determinação
da atual presidência, tendo em vista a necessidade de
adequação do plano de comunicação para lançamento do
projeto. Informou também que parte dos equipamentos já
foi instalado em Belém, mas que resta pendente a
instalação dos equipamentos nas Varas de fora da sede.
3- Implantação do
Informou ainda que o sistema de cartão de ponto já está
sistema
de
instalado no Tribunal, e que os servidores da SETIN já
relógio de ponto.
foram treinados para a configuração do software, e que
resta pendente treinamento para a equipe da SEGEP. Como
proposta de encaminhamento o comitê sugere que a
presidência determine a continuidade da instalação dos
relógios de ponto nas Varas de fora da sede,
aproveitando o deslocamento dos servidores da SETIN e
DIMOP já agendado; e que reveja os prazos do plano de
projeto para implantação da solução.

4 - Renovação do
parque
de
equipamentos
de
videoconferência.

5

-

Ações

O Sr. Marco Aurélio informou sobre o parque de
videoconferência do Tribunal. Que os equipamentos
atualmente em uso foram adquiridos em 2011 e portanto
estão fora da garantia. Que dos 12 (doze) codecs de
videoconferência instalados, parte deles já apresenta
problema de mal funcionamento. Que já tivemos problemas
nos equipamentos de Parauapebas, Sala de reunião de
Turmas, Sala de Sessão do Pleno e Sala de Reunião da
Setin. Informou ainda que a SETIN entende pela
necessidade de renovação do parque para atender as
salas de sessões, os fóruns trabalhistas e pelo menos 2
(dois) equipamentos para a área administrativa e
judiciária. O Dr. Paro questionou se a solução de
videoconferência sugerida e atualmente em uso poderia
ser substituída por uma solução menos complexa e mais
barata utilizando notebooks ou câmeras de vídeo. O Sr.
Marco Aurélio registrou que poderia, mas que a solução
não seria profissional, teria o caráter mais “caseiro”.
A Dra. Edilene lembrou que a Vara do Trabalho de
Altamira emite muita carta precatório inquiritória e
que
entende
que
precisa
de
comunicação
via
videoconferência. A Sra. Gilmara registrou também que
há
muita
demanda
de
sustentação
oral
do
fórum
trabalhista de Parauapebas e Macapá. Ao final os
membros do comitê entenderam por necessária a renovação
do
parque
devendo
ser
proposta
tal
medida
à
presidência.

de O Dr. Paro registrou que participou da última reunião
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do
comitê
de
inovação,
onde
uma
equipe
de
representantes locais do Google fez exposição das
ferramentas disponíveis na plataforma GSuite, em uso
por este Tribunal, a qual tem, além da possibilidade de
compartilhamento de documentos, apresentação, e-mails,
a possibilidade de uso de videoconferência. O Dr. Paro
entendeu ser necessária a realização de um novo Google
Day, a fim de compartilhar conhecimento com servidores
e magistrados das ferramentas do GSuite. A Dra. Edilene
posicionou-se também pela necessidade dos usuários
internos conhecerem mais as ferramentas disponíveis,
sendo importante focar em cursos práticos para as
várias áreas do Tribunal. A análise dos membros deste
comitê foi que essa ação redundaria em economia para o
Tribunal, em especial pela otimização de recursos
tecnológicos e humanos. A proposta de encaminhamento
foi para que a administração avaliasse a realização de
um novo Google Day.

Treinamento.

O Sr. Marco Aurélio registrou inicialmente que na
primeira reunião deste ano do comitê de governança de
TI foi feita a proposta de refatorar a portaria
201/2016, reduzindo a quantidade de impressoras por
Varas e Gabinetes, e que foi publicada a portaria
102/2019 definindo um novo padrão para o parque de
impressão do Tribunal o que fará com quem possamos ter
uma folga de trabalho no decorrer do ano de 2019 para
repensarmos
o
modelo
de
trabalho
em
relação
a
6 - Decisão sobre utilização de impressoras. Se continuaremos adquirindo
impressoras. Ata equipamentos ou se seria melhor partirmos para o modelo
de RP da UFPE.
de outsourcing de impressão. O Dr. Paro sugeriu que a
SETIN iniciasse estudos técnicos preliminares para
analisar a viabilizabilidade financeira da mudança do
paradigma do parque de impressão do Tribunal. O Sr.
Rodopiano sugeriu a possibilidade de ser fazer um
projeto piloto em Macapá, a fim de se aferir, na
prática, o custo-benefício desse projeto. A proposta de
encaminhamento foi no sentindo de se fazer um projeto
piloto de outsourcing de impressão para atender o fórum
trabalhista de Macapá.

7
Operacionalização
da
portaria
102/2019
–
Padronização
do
parque
de
impressão.

8

-

Projeto

A Sra. Gilmara registrou que a SETIN tem que dar início
a padronização do parque de impressão, com base na
portaria 102/2019. Como proposta de encaminhamento, foi
sugerido que seja autorizado que a SETIN oficie às
Varas para que indiquem quais das impressoras poderão
ser retiradas das secretarias, e em caso de não
indicação que as impressoras mais antigas serão
desligadas da rede. Em relação aos gabinetes, que seja
oficiado para que, caso queiram, possam devolver a
segunda impressora à COMAT.

da O Sr. Marco Aurélio informou sobre a implantação da
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nova rede Wireless chamada de “trt8_Corporativo” e das
vantagens da nova rede em relação a atualmente em uso,
em especial a facilidade de configuração para acesso a
rede sem fio, bastando o usuário interno informar seu
login, senha e um captcha para ter acesso a internet.
Registrou que continuarão existindo 3 perfis de acesso
a rede, um para o público interno; outro destinado a
advogados e demais operadores do direito que estiverem
no tribunal e precisarem de acesso a endereços .gov,
.jus, .oab e .mp; e uma rede de livre acesso para uso
temporário/específico
em
eventos
realizados
nos
auditórios do Tribunal. Como proposta de encaminhamento
o comitê sugere que a ASCOM seja instada a elaborar uma
campanha de divulgação para lançamento da nova rede sem
fio.

O Sr. Marco Aurélio apresentou as demandas das escolas
de magistrados e servidores do Tribunal para aquisição
de computadores para edição de vídeos. A Sra. Gilmara
informou que o Tribunal adquiriu, no final do ano de
2018, computadores com alto poder de processamento e
9 - EJUD e ECAISS
com bastante memória, no entanto, tais máquinas não têm
–
Computadores
placas de vídeo dedicada, mas que acredita que esses
para
edição
de
equipamentos poderiam ser utilizadas pelas escolas para
vídeos.
o fim que se propõem. O comitê sugere à presidência a
análise da conveniência e oportunidade da estruturação
de um único estúdio e mesa de edição de vídeo, sob a
responsabilidade da ASCOM, de modo que atenda também às
necessidades da administração e escolas.
10
Reaproveitamento
dos
notebooks
antigos.

O Sr. Marco Aurélio apresentou as demandas encaminhadas
à SETIN do Dr. Paulo Azar, Central de Execução e Vara
do Trabalho de Óbidos, sobre a possibilidade de
reaproveitamento dos notebooks antigos. Registrou que
sempre foi política do Tribunal alienar os notebooks
fora da garantia haja vista que a SETIN não tem
condições
de
consertar
tais
equipamentos,
quando
apresentam problema, e tampouco de substituí-los.
Acrescentou que, quando se entrega um equipamento fora
de garantia o usuário cria dependência pelo ativo e que
é difícil deixar o usuário sem o equipamento em caso de
problema. Alguns membros do comitê entenderam ser mais
viável mantermos em uso os notebooks que estão fora da
garantia até o término da sua vida útil, ressaltando
que o usuário que receba tais equipamentos seja
formalmente cientificado que não haverá reposição
imediata
em
caso
de
falha.
Como
proposta
de
encaminhamento o comitê sugere a seguinte distribuição:
A cada 3 anos, com a substituição dos notebooks em
uso, parte deles deverá ser reaproveitada pelos
seguinte setores, pelo período de mais 3 anos;
–

–

2 para a presidência;
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–

2 para a vice-presidência;

–

2 para a corregedoria;

–

1 SEJUD;

–

1 para cada secretaria de turma;

–

1 para Central de Execução;

–

3 para a COLIC, para uso dos pregoeiros;

20 para uso no laboratório destinado ao combate do
trabalho infantil;
–

Sugerir a presidência que indefira o pleito apresentado
do Dr. Paulo Azar, considerando que às Varas têm
computadores a todos os servidores, não havendo
justificativa para o disponibilizar equipamentos fora
do local de trabalho, e ainda, porque não teria como
atender pedido semelhante de todos os juízes titulares
das 56 Varas do TRT8.

11 - Proposta de
acordo
de
cooperação
técnica (público
x privada) TRT8 e
Kurier.

Após análise da proposta apresentada pela empresa
Kurier, a Dra. Edilene entendeu que a contrapartida da
empresa é de pouca relevância para o Tribunal, no que
concerne ao setor de distribuição, haja vista a baixa
complexidade das reclamações verbais e o volume
diminuto das mesmas. O comitê sugere que seja levada a
questão
ao
comitê
de
inovação
para
eventual
contraproposta à empresa para aplicar o conhecimento de
IA para automatizar trabalho em outras áreas do
Tribunal, como a Vice-presidência. Vale ressaltar que
já há um processo autuado, Proad. 4746/2018, que trata
de acordo de cooperação técnica entre o TRT8 e o
CESUPA.

12 - Laboratório
de Informática
dos menores
(Trabalho
Infantil).

O Sr. Marco Aurélio trouxe novamente o assunto acerca
do
pedido
das
Dras.
Zuila
e
Vanilza
para
a
disponibilização de computadores para montagem do
laboratório de informática para o projeto de combate ao
trabalho infantil. Após discussão sobre o assunto os
membros do comitê sugeriram que sejam utilizados os
notebooks que estão fora da garantia e que foram
recentemente substituídos. O Sr. Marco Aurélio informou
que a SETIN tem disponibilidade de 20 (vinte) notebooks
e que os mesmos já estão separados para essa
finalidade.

13 - Laboratório O Sr. Marco Aurélio informou que até o momento o
de Informática da laboratório
de
informática
da
ECAISS
não
foi
ECAISS.
reestruturado. Com a mudança da área administrativa do
anexo da Dom Romualdo de Seixas para a sede do Tribunal
o laboratório de informática que lá funcionava não foi
transferido para qualquer espaço no prédio sede e isso
tem dificultado a realização de cursos pela EJUD,
ECAISS e SETIN como: PJe, Pje-Calc, Java, Google e etc.
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Registrou também que essa demanda já foi formalizada
para a direção-geral em outubro/2018 e reiterada em
janeiro/2019. O Sr. Rodopiano informou que a COMAP foi
novamente demanda para a reconstrução do laboratório,
ficando de comunicar ao comitê o prazo que o
laboratório
será
reconstruído
até
sexta-feira
(01/03/2019).

14
Discutir
sobre
a
intervenção
da
SETIN
em
computadores
particulares
de
servidores
que
estão
em
teletrabalho.

O Sr. Marco Aurélio informou que na semana anterior foi
chamado na reunião do comitê do teletrabalho para
discutir a possibilidade de revisão do art. 30, da
resolução 8/2018, e dos § 6º e § 7º do art. 16 da
resolução 34/2018, que trata do teletrabalho, haja
vista demandas apresentadas por alguns servidores que
estão em teletrabalho pedindo para que a equipe técnica
da SETIN faça instalações de programas e configurações
nos seus equipamentos particulares, o que vai de
encontro ao estabelecido nas normas acima citadas. A
Sra. Gilmara lembrou que é disponibilizado a todos os
servidores que estão em teletrabalho um site com
orientações sobre quais softwares devem ser instalados
para
que
o
usuário
possa
acessar
os
sistemas
corporativos
do
TRT8
para
a
execução
de
suas
atividades.
Consta
ainda
no
referido
site
os
instaladores dos programas e os respectivos manuais. O
Dr. Paro sugeriu que se marque uma reunião com o comitê
do teletrabalho para discutir esse tema e se chegar a
uma definição.

O Dr. Paro sugeriu que a ASCOM faça a comunicação a
15 - Instalação todos os usuários internos que, assim como nos anos
de softwares da anteriores, não será dado suporte para instalação de
receita/2019.
software de imposto de renda e tampouco a sua
transmissão pela rede do Tribunal.

PROPOSIÇÃO À PRESIDÊNCIA

OBSERVAÇÃO

Autorizar a a realização da licitação para
terceirização
do
atendimento
da
SETIN
Apresentar
à
presidência
o
processo
PROAD
3989/2018,
esclarecendo
a
necessidade
da
contratação e a origem dos recursos para fazer
frente a despesa que já foram autorizados pelo
CSJT.

Com impacto financeiro
na
ordem
de
R$
600.000,00 por ano, com
recursos
descentralizados
do
CSJT. Autorizado na ata
de reunião do CGTIC.

Relógio
de
Ponto
Como
proposta
de
encaminhamento o comitê sugere que a presidência
determine
a
continuidade
da
instalação
dos
relógios de ponto nas Varas de fora da sede,
aproveitando o deslocamento dos servidores da
SETIN e DIMOP já agendada; e que reveja os prazos

Com impacto financeiro.
No ano de 2018 foram
comprados os relógios
de ponto e o software
para gerenciamento da
solução. Está pendente
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do plano de projeto para implantação da solução.

a
instalação
dos
relógios de ponto nas
Varas de fora da sede,
isso depende de viagens
de
servidores
para
fazer a instalação, com
custos de diárias e
passagens.

Videoconferência – A proposta de encaminhamento é
autorizar
a
renovação
do
parque
de
videoconferência hoje em uso no Tribunal que já
se encontra desatualizado e fora da garantia há
mais de 6 anos.

Com impacto financeiro.
Com
custo
a
ser
estimado
após
a
realização de estudos
técnicos preliminares.
Caso o tribunal não
disponha de orçamento,
pode ser feito ata de
registro de preço.

Ação de treinamento da plataforma Google - A
Com impacto financeiro.
proposta de encaminhamento foi para que a
Valor aproximado de R$
administração avaliasse a realização de um novo
15.000,00.
google day.
Com impacto financeiro.
Parque
de
impressão
A
proposta
de
Com
custo
a
ser
encaminhamento foi no sentindo de se fazer um
estimado
após
a
projeto piloto de outsourcing de impressão para
realização de estudos
atender o fórum trabalhista de Macapá.
técnicos preliminares.
Padronização do parque de impressão com base na
portaria
102/2019
Como
proposta
de
encaminhamento, foi sugerido que seja autorizado
que a SETIN oficie às Varas para que
indiquem
quais das impressoras poderão ser retiradas das
Sem impacto financeiro.
secretarias, e em caso de não indicação que as
impressoras mais antigas serão desligadas da
rede. Em relação aos gabinetes, que seja oficiado
para que, caso queiram, possam devolver a segunda
impressora à COMAT.
Rede wireless
comitê sugere
uma campanha
nova rede sem

- Como proposta de encaminhamento o
que a ASCOM seja instada a elaborar
Sem impacto financeiro.
de divulgação para lançamento da
fio.

Computadores para edição de imagens para ECAISS E
EJUD - O comitê sugere à presidência a análise da
conveniência e oportunidade da estruturação de um
único estúdio e mesa de edição de vídeo, sob a
responsabilidade da ASCOM, de modo que atenda
também
às
necessidades
da
administração
e
escolas.

Com impacto financeiro.
Com
custo
a
ser
estimado
após
a
realização de estudos
técnicos preliminares.
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Reaproveitamento
dos
notebooks
antigos
–
Distribuir conforme proposta da ata e sugerir a
presidência que indefira o pleito apresentado do
Dr. Paulo Azar, consideram que às Varas têm
computadores a todos os servidores, não havendo Sem impacto financeiro.
justificativa para o disponibilizar equipamentos
fora do local de trabalho, e ainda, porque não
teria como atender pedido semelhante de todos os
juízes titulares das 56 Varas do TRT8.
Proposta de acordo de cooperação técnica (público
x privada) TRT8 e Kurier
- O comitê sugere que
seja levada a questão ao comitê de inovação para
A
princípio,
sem
eventual contraproposta à empresa para aplicar o
impacto financeiro.
conhecimento de IA para automatizar trabalho em
outras
áreas
do
Tribunal,
como
a
Vicepresidência.
Laboratório de informática para o projeto de
combate ao trabalho infantil – Utilizar 20
Sem impacto financeiro.
notebooks
dos
que
foram
recentemente
substituídos.
Laboratório de Informática da ECAISS – A sugestão
do comitê é que a administração priorize a
instalação do laboratório de informática. Que o
Diretor-Geral
informe
a
data
para
a
disponibilização do laboratório.

A
princípio,
sem
impacto
financeiro,
tendo em vista que a
adaptação
do
espaço
será feita pela equipe
do Tribunal.

Ampliação do suporte técnicos ao teletrabalho - O
Dr. Paro sugeriu que se marque uma reunião com o
Sem impacto financeiro.
comitê do teletrabalho para discutir esse tema e
se chegar a uma definição.
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.

