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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: 11/01/2021
LOCAL: Sala de Reunião do 3º Andar
HORA: 10h00 às 11:10h

COORDENAÇÃO: DR. FRANCISCO SÉRGIO SILVA ROCHA
Desembargador do Trabalho

PRESENTES:
PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR
Desembargador do Trabalho

PAULO SANDRO LOPES DA GAMA ALVES
Assessor da Desembargadora Presidente

LILIANE COHEN CALIXTO
Secretária da Corregedoria 

NARLICELMA SOBRAL SANTOS RAMOS
Secretária-Geral Judiciária

MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN

AUSENTES:
ANTÔNIO OLDEMAR COELHO DOS SANTOS
Juiz do Trabalho, Titular da 14ª Vara de Belém

OTÁVIO BRUNO DA SILVA FERREIRA
Juiz do Trabalho Substituto

GEORGE ROCHA PITMAN JUNIOR
Diretor Geral

ASSUNTO ANDAMENTO

1 - Abertura dos
Trabalhos.

O  Dr.  Sérgio  Rocha  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.

1.  Resposta  ao
CSJT sobre o ATO
CONJUNTO
TST.CSJT.GP  Nº
54/2020  -
Institui  a
plataforma  de
videoconferência
para  realização
de  audiências  e
sessões  de
julgamento  nos

O Sr. Marco Aurélio deu conhecimento aos presentes do
Ofício Circular CSJT.GP.SG.SETIC Nº 1/2021, que trata
da ordem de aquisição de solução de videoconferência em
nuvem e serviços de suporte técnico em atendimento ao
Ato  Conjunto  TST.CSJT.GP  nº  54/2020.  O  Sr.  Marco
Aurélio lembrou a todos que com o advento da Pandemia
de  COVID-19  e  a  necessidade  de  operacionalizar  o
trabalho virtual no TRT na 8ª Região, adotou-se, desde
marco de 2020, como ferramenta padrão para realização
de audiências virtuais, sessões de julgamento on line e
atendimentos  virtuais  dos  gabinete  e  secretarias  de
Varas do Trabalho, a ferramenta Google Meet, que este
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órgãos da Justiça
do  Trabalho;
 

TRT  já  tinha  contratado  dentro  da  solução  de
colaboração Gsuite, desde 2011. A decisão institucional
foi ratificada por meio do ATO CONJUNTO PRESI/CR n.
009,  de  23  de  abril  de  2020.  O  Sr.  Marco  Aurélio
registrou  ainda  que  em   setembro  de  2020,  após
elaboração de estudo técnico preliminar conclusivo, foi
feito  investimento  para  ampliar  a  utilização  da
ferramenta Google Meet, com a contratação de 150 contas
enterprise, no valor mensal de R$ 95,00  por conta,
para atender integralmente a resolução CNJ nº 337, em
especial  quando  a  ampliação  das  possibilidades  de
gerenciamento  corporativo  das  reuniões,  ampliação  do
espaço de armazenamento para as sessões de julgamento e
audiências,  e  ainda,  e  publicidade  dos  atos  com  a
transmissão on line via youtube, conforme registrado no
PROAD 4033/2020. Com a adotação de todas as medidas
acima,  e  por  entender  terem  sido  suficientes  para
cumprir o que determinava a resolução CNJ nº 337, o TRT
da 8ª Região optou por não participar das tratativas
encabeçadas pelo CSJT para aquisição de uma ferramenta
de videoconferência em nuvem para toda a Justiça do
Trabalho,  haja  vista  o  investimento  anteriormente
realizado.  Nos  últimos  meses  do  ano  de  2020  o  CSJT
publicou  licitação  para  contratar  uma  ferramenta  de
videoconferência em nuvem para atender de forma padrão
à Justiça do Trabalho e com o encerramento do certame
tomamos  conhecimento  que  a  ferramenta  ZOOM  foi  a
vencedora. No dia 05 de janeiro de 2020 recebemos o
Ofício Circular CSJT.GP.SG.SETIC Nº 1/2021, direcionado
aos Secretários de Tecnologia da Informação dos TRTs,
onde  é  solicitado  o  "envio  do  Documento  de
Oficialização de Demanda (DOD), aprovado pelo Comitê de
Governança  de  TI  do  Tribunal,  o  Estudo  Técnico
Preliminar  e  o  Termo  de  Referência  produzidos  pela
equipe  de  contratação  local,  que  embasaram  a
manifestação de interesse de contratação" da solução de
videoconferência em nuvem. Conforme registrado assim, o
Estudo Técnico Preliminar feito pelo TRT8 em agosto de
2020 apontou como solução a potencialização do uso da
ferramenta Google Meet no Tribunal e não a adoção de
outra  ferramenta,  em  especial  pelo  investimento  já
realizado; pela cultura do uso da solução da Google já
estabelecida entre magistrados, servidores e o público
externo; e ainda, pela integração da solução com as
demais ferramentas da solução de colaboração do Gsuite,
amplamente utilizada por todos no regional. 

Após a explanação acima, os presentes registraram que
estavam  convencidos  que  a  decisão  tomada  acerca  da
utilização do Google Meet em março de 2020 foi acertada
e que, a princípio não haveria necessidade técnica de
aquisição  de outra  ferramenta de  videoconferência em
nuvem para substituir a atual, mas que, diante do Ato
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Conjunto  TST.CSJT.GP  nº  54/2020,  e  por  hierarquia
institucional, a SETIN deveria elaborar o Documento de
Oficialização de Demanda solicitando recursos ao CSJT,
conforme orientado no Ofício Circular CSJT.GP.SG.SETIC
Nº  01/2021,  deixando  claro  na  fundamentação  do
documento  que  o  lastro  é  única  e  exclusivamente  o
atendimento ao Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 54/2020 e o
Ofício Circular CSJT.GP.SG.SETIC Nº 1/2021. 

O Sr. Marco Aurélio informo que a equipe da SETIN já
fez  um  levantamento  da  quantidade  de  licenças  da
ferramenta Zoom que seriam necessárias para atender a
determinação do CSJT e que se chegou a um total de 244
licenças,  no  valor  anual  de  R$  69.130,00,  tal  como
apresentado na memória de cálculo em anexo.

2  -  Juízo  100%
Digital;

O Sr. Marco Aurélio informou que a no final de 2020 a
Dra. Graziela, presidente eleita, solicitou que a SETIN
tomasse providências para a implantação do Juízo 100%
digital, conforme estabelece a Resolução CNJ 345/2020,
iniciando pelo Fórum de Parauapebas, como piloto, e que
durante o ano de 2021 a solução fossem ampliada para
todas as Varas do Regional. Registrou também que já
foram adquiridas câmeras para as 4 Varas do Fórum de
Parauapebas  e  webcans  para  todos  os  magistrados  e
servidores daquele fórum e que na próxima semana um
técnico da SETIN irá in loco fazer a instalação dos
equipamentos e padronizar o uso a fim de servir de base
para  as  demais  Varas  do  regional.  Na  sequência  foi
esclarecido que o TRT8 tem ata de Registro de Preços
para aquisição dos equipamentos que comporão a solução
para a operacionalização do Juízo 100% digital, mas que
os pedidos de fornecimento só poderão ser realizados
após a aprovação do orçamento da união pelo governo
federal. O Dr. Sérgio registrou que apesar do processo
administrativo que trata da implantação do juízo 100%
digital  no  regional  estar  com  vista  regimental,  a
implementação da parte técnica que cabe a SETIN deve
continuar normalmente. O Sr. Paulo Isan e a Sra. Lilian
Calixto ratificaram a orientação.

3  -  Apresentação
das  linhas  base
da nova ENTIC-Jud
do CNJ.

O Sr. Marco Aurélio informou a todos que o CNJ está em
vias de publicação do novo Guia da Estratégia Nacional
de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Poder
Judiciário  (ENTIC-JUD)  2021-2026.  O  guia  traz  8
objetivos estratégicos a serem alcançados pelos órgãos
do poder judiciário, quais sejam:  OE1  - Aumentar a
Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; OE2 -
Promover  Transformação  Digital  ;  OE3  -  Aprimorar  as
Aquisições e Contratações; OE4 - Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corporativas; OE5 Aperfeiçoar
a Governança e a Gestão; OE6 - Aprimorar a Segurança da
Informação  e  a  Gestão  de  Dados;  OE7  -  Reconhecer  e



4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

ASSUNTO ANDAMENTO

Desenvolver  as Competências  dos Colaboradores;  OE8 -
Buscar a Inovação de Forma Colaborativa. Por fim que a
minuta do guia seria encaminhado a todos os membros
para conhecimento.

4  –
Compartilhamento
de ambiente de TI
com TRE e TJ.

O Dr. Sérgio registrou a necessidade de buscarmos nos
aproximar do TRE-PA e do TJ-PA a fim de compartilharmos
ambientes de data center. O Sr. Marco Aurélio informou
que já abriu um canal de discussão sobre esse assunto
com  o  Diretor  de  TI  do  TRE-PA,  Sr.  Felipe,  e  que
ficaram de marcar uma reunião para discutir o tema. O
Sr. Marco Aurélio informou ainda que entrará em contato
com o Diretor de TI do TJ-PA, Sr. Diego, para também
apresentar a proposta de compartilhamento de ambientes
de dada center e em seguida apresentará o resultado das
conversas ao Comitê de Governança de TIC para o assunto
ser escalado à presidência das cortes de justiça.

5 – Aquisição de
notebooks  em
substituição  aos
atuais.

O Sr. Marco Aurélio informou que a ata de registro de
preços  para  aquisição  de  notebooks  foi  firmada  em
outubro de 2020 e que a vencedora foi a empresa Torino
com  equipamentos  HP,  mas  que  a  administração  do
Tribunal  optou  por  não  fazer  a  aquisição  dos
equipamentos naquele exercício devido ao risco de não
entrega e ter que deixar recursos em restos a pagar.
Informou  também  que  só  será  possível  sairmos  com  o
pedido  de  fornecimento  dos  equipamentos  quando  o
orçamento da união for aprovado.

Proposições

1 Encaminhar Documento de Oficialização de Demanda Orçamentária ao CSJT
solicitando  recursos  para  contratação  da  ferramenta  ZOOM  para  ser
utilizada como ferramenta de videoconferência padrão para a realização
de atos processuais de forma virtual.

2 Continuar com a implantação dos equipamentos no fórum Trabalhista de
Parauapebas para atender o projeto “Juízo 100% Digital”

3 Quando  o  orçamento  da  união  for  aprovado,  sair  com  o  pedido  de
fornecimento de câmeras e webcans para as demais Varas do Regional.

4 Quando  o  orçamento  da  união  for  aprovado,  sair  com  o  pedido  de
fornecimento dos notebooks para substituir os atualmente em uso.

5 Encaminhar  o  novo  Guia  da  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da
Informação  e  Comunicação  do  Poder  Judiciário  (ENTIC-JUD)  2021-2026
para os membros do Comitê de Governança de TIC.
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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.


