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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

DATA: 12/03/2020
LOCAL: Sala de Reunião do 3º Andar
HORA: 11h00 às 13:50h

COORDENAÇÃO: DR. WALTER ROBERTO PARO
Desembargador do Trabalho

PRESENTES:
SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA
Desembargadora do Trabalho

ELIZÂNGELA MAGALHÃES DE HOLANDA
Secretária-Geral da Presidência, em substituição

MARIA BERNADETTE GOMES LOBATO
Secretária-Geral Judiciária, em substituição

MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN

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

GISELE CICALISE DE SOUZA
Assistente da Presidência 

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

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

PAULO SANDRO LOPES DA GAMA ALVES - Justificado
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 - Ratificar os 
DDOs encaminhados 
para  o  CSJT 
solicitando 
recurso para o PO 
2020.

O  Sr.  Marco  Aurélio  reapresentou  os  Documentos  de 
Oficialização de Demanda Orçamentários que fora encaminhados 
no início do ano de 2020 para o CSJT solicitando recursos 
para o PO de TIC.

Serviços ainda sustentados pelo CSJT.

Assyt – Ferramenta da Central de Serviço – 81.778,08

Suporte a infraestrutura do PJe -  232.163,80;

Manutenção da Sala-Cofre -  363.996,00;
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Solução de monitoramento do PJe – APM -  1.500.000,00;

Rede JT -  2.369.936,64;

Atualização de licenças Oracle Database – 269.378,40;

Suporte Técnico PostgreSQL – 85.831,20;

Antivírus endpoint -  46.471,20;

Suporte para Firewall e WAF -  61.224,00;

Serviços ainda não sustentados pelo CSJT.

Contratação da central de serviço – 761.319,00;

Solução de NPM – 5.523.639,11; 

Solução de contratação de computação em nuvem - 284.721,84;

solução de virtualização de rede - NSX -  1.112.760,00;

software como serviço para gestão de riscos -  87.966,67;

Tokens e certificados digitais -  125.666,67;

solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado (Privileged 
Access Management – PAM) -  2.047.173,35;

Após  a  apresentação  todos  aprovaram  os  encaminhamentos 
feitos.

3  -  Apresentação 
do  plano  de 
aquisições  da 
SETIN  para  o  ano 
de 2020.

O Sr. Marco Aurélio apresentou o plano anual de aquisições 
aos membros. O Dr. Paro sugeriu a inclusão no plano de um 
equipamento de videoconferência na sala de reunião do 3º 
andar, o que foi aprovado por todos.

4  -  Definição  do 
quantitativo  de 
computadores  para 
renovação  do 
parque  em  função 
postos físicos de 
trabalho.

O Sr. Marco Aurélio registrou a necessidade de atualização 
do parque de computadores para o ano de 2020 e sugeriu que 
não sejam comprados computadores novos para os servidores 
que estão em teletrabalho, devendo ficar nos respectivos 
setores  computadores  fora  da  garantia.  Os  servidores  em 
teletrabalho parcial devem ter seus computadores renovados. 
Deve  ser  observada  a  redução  do  número  de  cargos  vagos 
referentes aos aposentados.

5  -  Análise  da 
necessidade  de 
continuação  do 
Sobreaviso.

O  Sr.  Marco  Aurélio  apresentou  o  levantamento  dos 
acionamentos do sobreaviso da SETIN em 2019, relação 
entre o número de horas creditadas a cada servidor que 
foi  alocado  no  sobreaviso  e  a  quantidade  de 
acionamentos  feitos  em  cada  período  de  sobreaviso. 
Registrou também que costumeiramente os servidores e 
magistrados que acionam o sobreaviso da SETIN fazem 
por meio de contato com o diretor ou da coordenadora 
de infraestrutura da secretaria, e ainda, que quando 
houve necessidade o diretor e/ou a coordenadora de 
infraestrutura  acionaram  os  técnicos  da  SETIN  que 
poderiam ajudar na resolução do problema, e para isso 
o servidor acionado foi recompensado por horas extras. 
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Quem  na  maioria  das  vezes  o  servidor  que  está  no 
sobreaviso ou no plantão não é o que poderá resolver o 
problema, pois depende do nível de especificidade do 
problema. Foi informado também que a forma de trabalho 
de sobreaviso/plantão hoje prevista na Portaria PRESI 
Nº 520/2018 acaba por gerar um banco de horas muito 
alto para os servidores o que prejudica o trabalho 
regular. Diante do acima exposto o Sr. Marco Aurélio 
opina pela suspensão do sobreaviso/plantão da SETIN o 
que foi acatado por todos.

6 – Necessidade 
de recomposição 
do quadro de 
servidores da 

SETIN.

O Sr. Marco Aurélio apresentou a situação do quadro de 
servidores da SETIN nos últimos 4 anos, no tocante a 
redução da mão de obra.

Aposentadoria – Mauro Wilkens, Rosal, Haydn, Maridalva, 
Galvão, Zé Maria Tarrio, Rosinaldo – e a transformação 
dos cargos de técnico para a área judiciária; 

Licença  Médica  de  longo  prazo  –  Marcelo  Andrade  e 
Victor Pereira;

Retirada  de  Cargos  de  Analista  da  SETIN  –  Cláudio 
Ferreira da Silva – migraram o cargo para Médico;

O Sr. Marco Aurélio relatou o que aconteceu em relação 
a redistribuição do cargo do servidor Cláudio Silva e a 
transformação do cargo vago da SETIN para um cargo de 
médico do trabalho, reduzindo a mão de obra técnica da 
secretaria.  Registrou  sua  preocupação  em  relação  a 
continuidade dos projetos da SETIN e a necessidade de 
manutenção dos serviços, e ainda, reflexo negativo que 
isso tem provocado entre os servidores da Secretaria de 
Tecnologia da informação do TRT. Após discussão sobre o 
assunto o coordenador do comitê ficou de discutir o 
tema com a presidência para tentar reverter a situação 
do cargo do servidor Cláudio.

7 - Número de 
servidores em 
teletrabalho e 
horário de 
trabalho.

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  aos  presentes  sobre  o 
aumento  do  número  de  pedidos  de  teletrabalho  dos 
servidores da SETIN, em especial por aquele que não de 
outros  Estados.  O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  que, 
apesar  de  num  primeiro  momento  se  pensar  em 
flexibilização  de  horário  de  trabalho  para  os 
teletrabalhadores,  pela  necessidade  de  interação 
constante  entre  os  membros  das  equipe  técnicas,  é 
necessário se exigir que estejam disponíveis dentro do 
horário de trabalho do Tribunal. Registrou que essa foi 
a forma de equilibrar as demandas e não sobrecarregar 
os servidores que estão no trabalho presencial.

8  -  Apresentação 
da  minuta  do 
PDTIC  do  ano  de 
2020.

O Sr. Marco Aurélio fez a apresentação da minuta do 
PDTIC do ano de 2020, disponível no endereço:

Local:  H:\PRESI\SETIN\_Geral\05  -  Governança  de 
TI\Assistência  de  Governança  e  Projetos\Estratégia  e 
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Planos\PDTIC\2020

O PDTIC é composto de sete anexos:

I. Projetos de TIC para consecução em 2020 e 

Análise da execução dos projetos de 2019; 

II. Plano de contratações de soluções de TIC 

de 2020 e Análise da execução do plano de 

contratações de 2019;

III. Plano de Gestão de Riscos;

IV. Avaliação Quantitativa do Quadro Pessoal 

de TIC;

V. Avaliação Qualitativa do Quadro Pessoal 

de TIC;

VI. Plano Anual de Capacitação da SETIN de 

2020;

VII. Padronização da Infraestrutura de TIC;

Após  a  apresentação,  todos  os  presentes  aprovaram  a 
minuta.

9  -  Padronização 
de monitores para 
desembargadores 
(3  por 
desembargador)

O Sr. Marco Aurélio apresentou a demanda encaminhada 
pelo Desembargador Sérgio Rocha, para instalação de 3 
monitores no computador do seu gabinete.

Após discussão sobre o assunto o Dr. Paro sugeriu que a 
SETIN  entre  em  contato  com  os  desembargadores  para 
atender aqueles que apontarem por essa necessidade.

10  -  Acordo  de 
cooperação 
técnica com o TRT 
da  4ª  Região 
(APOIA).

O Sr. Marco Aurélio informou que na semana anterior foi 
realizada videoconferência com o TRT da 4ª Região para 
conhecermos o sistema APOIA (sistema para análise de 
pressupostos de admissibilidade com uso de IA). O Sr. 
Marco Aurélio informou que o sistema já está em uso no 
TRT4 em piloto, e que pediu para que o sistema fosse 
utilizado pelo TRT8, o que foi de pronto atendido. O 
TRT8 será parceiro no desenvolvimento do sistema APOIA 
para o ampliação das funcionalidades.

11 - Liberação de 
acesso  a  stream 
10%  da  banda, 
durante  o 
expediente.

O Dr. Paro apresentou a proposta de liberação de 10% da 
banda de internet do Tribunal para uso de stream, sem 
restrição de horários. O Sr. Marco Aurélio registrou 
que atualmente o Tribunal têm 2 links de internet de 
300  MBPS  cada  e  que,  a  princípio,  teríamos  como 
atender.  Após  deliberação  dos  membros  e  algumas 
considerações dos presentes houve a concordância para 
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liberação do acesso.

12 - Ampliação de 
1  para  2h  do 
tempo de acesso a 
rede  WI-FI 
pública do trt8.

O Sr. Marco Aurélio apresentou o funcionamento da rede 
wi-fi do trt8, trt8-corporativo, trt8-público e trt8-
eventos. Houve a apresentação da proposta de ampliação 
do tempo de uso da rede pública de 1 hora diária para 2 
horas.  Após  discussão  sobre  o  assunto  e  ponderação 
sobre o impacto na utilização pelo público externo em 
prejuízo ao interno, a proposta foi indeferida.

13  -  Solicitação 
da  Dra.  Sulamir 
para 
implementação  do 
sistema de gestão 
de  arquivo  para 
os autos físicos.

A Dra. Sulamir apresentou pessoalmente a demanda para 
que o Comitê de Governança de TIC desse prioridade para 
a  implementação  de  um  sistema  de  gerenciamento  de 
arquivo para autos findos a fim de tratar da eliminação 
de  processos  físicos,  aqueles  que  estão  para  guarda 
permanente e etc. O Dr. Paro questionou o Sr. Marco 
Aurélio  sobre  a  existência  de  alguma  ferramenta  na 
plataforma do Google para atender essa demanda. O Sr. 
Marco  Aurélio  registrou  que  pesquisou  e  que  não 
encontrou nada que viesse a atender a essa demanda no 
google. O Sr. Marco Aurélio questionou a Dra. Sulamir 
se ela conhece alguma solução de outro regional que já 
atende  a  essa  determinação  do  CNJ.  A  Dra.  Sulamir 
informou  que  acredita  que  o  único  regional  que  já 
atende a essa demanda é o TRT18. O Dr. Paro questionou 
quais  dados  seriam  necessários  para  atender  essa 
demanda.  A  Dra.  Sulamir  apresentou  as  informações 
necessárias  para  encaminhamento  ao  CNJ.  Após  a 
discussão foi decidido que a SETIN deve desenvolver um 
sistema de gestão de arquivos, com base nos dados que 
se tem hoje nos sistemas APT e TPA.

14  - 
Identificação dos 
quadros  de  força 
do Tribunal.

O Dr. Paro registrou que fez reunião com a Sra. Gilmara 
e com a Sra. Nazaré Baia acerca da identificação dos 
quadros  de  força  do  Tribunal.  Relatou  um  problema 
elétrico ocorrido há um tempo no 3º andar decorrente da 
falta de identificação dos quadros e que constantemente 
observa que os quadros ficam abertos e que isso tem 
impacto direto com os usuários de informática. Após os 
registros  solicitou  que  fosse  encaminhado  pedido  à 
COMAP para fazer a identificação de todos os quadros de 
força  do  Tribunal,  inclusive  nos  disjuntores  para 
apontar  qual  local  será  impactado  com  o  seu 
desligamento.

15  -  Ações  da 
SETIN para tentar 
mitigar  a 
evolução  do 
coronavírus.

O Dr. Paro fez a sugestão de se criar uma estratégia 
para reduzir o fluxo de pessoas nas sessões do pleno e 
turmas, tal como permitir sustentação oral a distância 
por  meio  de  gravação  da  sustentação  enviada  por 
whatsapp ou outro meio. O Sr. Marco Aurélio informou 
que ainda neste mês de março a SETIN deve liberar um 
sistema para anexação de áudio e vídeo aos processos 
(ACERVO DIGITAL) e que dessa forma o advogado poderia 
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anexar  sua  sustentação  oral  no  processo  e  os 
desembargadores poderiam acessá-la para visualização.

O Dr. Paro solicitou que o Sr. Marco Aurélio acione a 
COMAP para melhorar a disposição dos equipamentos das 
salas de audiência para distância de 1 metro, quando 
for possível.

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.


