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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC
ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

DATA: 06/12/2021
LOCAL: Presencial e Google Meet - Virtual
HORA: 14h30 às 16:30h

COORDENAÇÃO: FRANCISCO SÉRGIO SILVA ROCHA
Desembargador do Trabalho
Coordenador

PRESENTES:

PAULO ISAN COIMBRA JUNIOR
Desembargador do Trabalho

AMANACI GIANNACCINI
Juíza do Trabalho Titular da VT 1ª de Belém

EDNEY MARTINS PEREIRA
Assessor de Comunicação

MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN

ASSUNTO ANDAMENTO

1 - Abertura dos 
Trabalhos.

O Dr. Sérgio abriu a reunião agradecendo a presença de 
todos  e,  sucessivamente,  informou  sobre  a  pauta  que 
seria discutida, em seguida passou a palavra para o Sr. 
Marco Aurélio.

2  -  Apresentação 
da  proposta  de 
distribuição  dos 
115 notebooks (3º 
LOTE).

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  sobre  a  chegada  e  o 
recebimento dos 115 notebooks que foram adquiridos da 
empresa Torino, marca HP, para serem distribuídos aos 
Assessores de Desembargadores, Secretários de Turmas, 
Secretaria  das  SEs,  Diretores  de  Vara,  Central  de 
Execução,  Pregoeiros,  CEJUSC,  Precatório,  Plano  de 
Saúde, ASCER, Assistentes Técnicos da DIGER; conforme 
documento de oficialização de demanda que deu origem ao 
pedido de fornecimento e detalhamento de distribuição 
em anexo. Após análise da proposta apresentada o comitê 
determinou que a SETIN prosseguisse com a distribuição 
dos equipamentos.

2  -  Resolução 
370/2021 do CNJ – 
EnticJud.

O Sr. Marco Aurélio informou sobre a resolução 370/2021 
do CNJ, que estabelece a nova Estratégia Nacional de 
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Poder 
Judiciário  (ENTIC-JUD).  Pontuou  os  objetivos  da 
estratégia  constantes  no  Art.  2º;  destacou  as 
diretrizes  estratégicas de  nivelamento que  terão por 
base  a  Governança  e  Gestão  e  o  Gerenciamento  de 
Serviços  de  TIC  constantes  no  Art.  4º,  com  foco  em 
serviços  em  nuvem,  gestão  de  risco,  segurança  da 
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informação e proteção de dados.

Informou sobre o cumprimento do Art. 6º da resolução, 
com  a  publicação  do  PDTIC  2021-2022  do  TRT  da  8ª 
Região, Portaria PRESI 459/2021.

O Tribunal tem como pendência em relação ao plano de 
transformação  digital,  previsto  no  Art.  15  da 
resolução, que deve ser elaborado em 2022.

Todos  cientes  da  resolução,  das  providências  já 
adotadas e as que precisam ainda ser tomadas.

3  -  Resolução 
396/2021 do CNJ – 
EnSecJuc.

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  aos  presentes  sobre  a 
Resolução 396/2021, que institui a Estratégia Nacional 
de  Segurança Cibernética  do Poder  Judiciário (ENSEC-
PJ). Chamou atenção ao Art. 20 da resolução, e sobre a 
necessidade  se  criar  o  Comitê  de  Governança  de 
Segurança  da  Informação  (CGSI)  e  ao  Art.  21,  que 
determina a criação de uma estrutura de segurança da 
informação,  subordinada  diretamente  à  alta 
administração do órgão e desvinculada da área de TIC. 
Em relação ao Art. 20 o Dr. Sérgio entendeu que tal 
comitê já fora criado no âmbito do TRT8, através da 
Portaria  PRESI  1.077/2017,  que  instituiu  o  Comitê 
Gestor de Segurança da Informação. Quanto ao Art. 21, 
após discussão sobre o tema, e frente a realidade de 
carência de recursos humanos e de funções comissionadas 
no TRT8, foi consenso a necessidade de se questionar o 
CNJ se haverá alguma proposta de ampliação de cargos da 
área  de  TIC  nos  Tribunais,  a  fim  de  atendermos  a 
determinação,  sem  reduzir  a  mão  de  obra  técnica  da 
secretaria de TIC, bem como levantar junto aos outros 
TRTs como está o atendimento desse artigo.

A SETIN ficou de elaborar uma minuta de ofício a ser 
encaminhado  ao  CNJ  e  fazer  o  levantamento  de 
atendimento do Art. 21 junto aos demais TRTs.

4  -  Discutir  a 
proposta  de 
criação de BUREAU 
(birôs)  nos 
setores  para  os 
servidores  em 
teletrabalho 
parcial.

O Sr. Marco Aurélio registrou que com a pandemia de 
Covid-19  o  volume  de  servidores  em  teletrabalho 
aumentou significativamente no TRT da 8ª Região e com 
isso  um grande  número de  equipamentos (computadores) 
estão  sem  utilização  nas  unidades  judiciárias  e 
administrativas,  inclusive  na  SETIN.  Solicitou 
autorização para a criação de um bureau de equipamentos 
no salão de trabalho da COSIS para atender a servidores 
que estão em teletrabalho, quando tiverem necessidade 
de fazer trabalho presencial. Após discussão a proposta 
foi autorizada a fim de que sirva de modelo para outros 
setores.

5  -  Redução  do 
parque  de 

O Sr. Marco Aurélio informou que atualmente temos 156 
impressoras  LexMark  MX622  no  parque  do  TRT,  que  70 
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impressoras  do 
Tribunal.

dessas  impressoras  terão  sua  garantia  expirada  em 
10/12/2022  e  as  outras  88  a  garantia  expirará  em 
15/06/2023. Registrou ainda que o volume de impressão 
vem  diminuindo  ano  após  ano,  em  decorrência  dos 
sistemas PJe e do Proad. Sucessivamente fez a proposta 
de revisão da Portaria PRESI nº 102/2019, que padroniza 
o parque de impressão no âmbito do TRT8. Após discussão 
entre  os  presentes  o  Dr.  Paulo  sugeriu  a  seguinte 
proposta. 

01 (uma) impressora por gabinete de desembargador; 

01 (uma) impressora em cada Vara de Fórum Trabalhista;

02  (duas)  impressoras  em  cada  Vara  que  não  integra 
Fórum Trabalhista; 

01 (um) impressora em cada setor administrativo e de 
apoio judiciário. A proposta foi aprovada por todos.

6  -  Deliberação 
sobre  a 
contratação  da 
Nuvem  Oracle  e 
migração  da 
infraestrutura de 
servidores para a 
Nuvem.

O Sr. Marco Aurélio ratificou a proposta anteriormente 
apresentada  ao  Comitê  para  a  contratação  de 
infraestrutura  de  nuvem  para  levar  os  servidores  de 
aplicação  e  banco  de  dados  Oracle  do  Tribunal.  A 
proposta  seria  contratar  a  empresa  Oracle,  por 
inexigibilidade de licitação, após aprofundado estudo 
técnico  preliminar  realizado  pela  SETIN,  anexado  ao 
processo  administrativo  que  lastrará  a  contratação. 
Nesse primeiro momento o PJe e o respectivo banco de 
dados  (PostgreSlq)  estaria  fora  dessa  movimentação, 
ficando  ainda  no  ambiente  da  sala-cofre  do  TRT8.  A 
estimativa de custo anual dessa contratação deve ficar 
em torno de R$ 700.000,00. A fonte de recursos deve vir 
da substituição do contrato de licenças que temos hoje 
com  a  própria  Oracle  (aproximadamente  R$ 
300.000,00/ano) e da rescisão contratual feita com o 
Gartner em 2021 ( aproximadamente R$ 260.000,00/ano). 
Após deliberação sobre o assunto os membros do comitê 
aprovaram a proposta.

7  -  Plano  de 
Segurança 
Cibernética.

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  que  de  ordem  da 
presidência do TRT8 a SETIN foi demandada, por meio do 
PROAD  6002/2021,  para  a  elaboração  do  Plano  de 
Segurança  Cibernética  para  o  TRT8.  A  equipe  de 
assistência  de  segurança  da  SETIN  já  foi  instada  a 
tratar essa demanda como prioridade e até março/2022 o 
plano deve ser apresentado ao comitê de segurança da 
informação do tribunal. 

8  -  Bloqueio  a 
contas  de 
advogados  que 
acessam o PJe por 
meio de robôs.

O Sr. Marco Aurélio informou que chegou até a SETIN 
demanda  da  Ouvidoria  Regional  reportando  sobre 
possível coleta de dados do sistema PJe por terceiros 
para  fins  desconhecidos.  A  presidência  do  TRT8 
determinou que a SETIN se manifestasse acerca do caso e 



4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

ASSUNTO ANDAMENTO

foi registrado que todos os acessos feitos ao PJe são 
realizados por usuários autenticados, mas que ainda não 
há uma regulamentação acerca do P.U. do Art. 10-A da 
Resolução CSJT n º 185, de 24 de março de 2017, para 
bloqueio dos usuários do sistema que têm uma utilização 
fora de uma curva normal de uso, e que por isso a SETIN 
optou por maximizar os recursos que sustentam o serviço 
do PJe, tanto para o ambiente interno quanto para o 
externo. Por fim, foi registrado que após a ampliação 
dos  recursos  tecnológicos  não  foi  mais  observado 
incidentes  de  indisponibilidade  da  aplicação  por 
superutilização  dos  recursos.  Como  proposta  de 
encaminhamento foi sugerida a regulamentação do P.U. do 
Art. 10-A da Resolução CSJT n º 185, no âmbito do TRT8. 
A  SETIN  deve  apresentar  um  estudo  para  subsidiar  o 
comitê de governança de TIC com a informação objetiva 
para  determinar  quando  os  usuários  externos  estão 
acessando o PJe por meio de robôs para que possam ser 
bloqueados.

9  -  Analisar 
pedido 
encaminhado  à 
presidência  para 
aquisição de IPad 
para 
desembargadores.

O Sr. Marco Aurélio informou que chegou até a SETIN, 
pode meio da SEADM, pedido para aquisição de IPad para 
alguns  desembargadores.  Os  membros  do  Comitê  de 
Governança  de  TIC  ponderaram  que  recentemente  os 
desembargadores,  e  demais  magistrados,  receberam 
notebooks  novos,  em  substituição  aos  que  já  estavam 
fora da garantia, para utilização do sistema PJe fora 
do ambiente do TRT8, e que o uso do sistema PJe em 
Ipads,  tem  várias  limitações,  inclusive  devido  ao 
sistema operacional da Apple (IOS) que não é homologado 
para  uso  do  sistema  PJe,  mas,  em  atenção  a  demanda 
apresentada, o Dr. Sérgio solicitou que os interessados 
apresentem  um  documento  de  oficialização  de  demanda 
(DOD), no padrão exigido pela resolução 182 do CNJ, 
onde conste a justificativa para aquisição dos Ipads a 
fim  de  que  a  presidência  possa  deliberar  sobre  a 
contratação.

10  –  Implantação 
do  sistema  e-
Carta.

O Sr. Marco Aurélio informou que a equipe da COSIS está 
trabalhando  para  disponibilizar  o  uso  do  sistema  e-
Carta até o dia 17/12/2021. O TRT da 16ª Região está 
dando apoio técnico na implantação do sistema e-Carta 
neste regional.

11 – Pesquisa de 
satisfação  de 
usuários internos 
e externos.

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  aos  presentes  sobre  o 
resultado  da  pesquisa  de  satisfação  dos  usuários 
internos do TRT8, registrando que alcançamos um índice 
de  satisfação  de  geral  de  98,5%  em  2021.  Registrou 
ainda  que  o  relatório  de  análise  dos  resultados  da 
pesquisa  de  satisfação  foi  elaborado  com  todo  o 
detalhamento da pesquisa e que deve ser publicado no 
portal  de  governança  de  TIC  do  TRT8 
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(https://govti.trt8.jus.br/monitoracao/pages/pesquisa_d
e_satisfacao.php).

O Sr. Marco Aurélio informou também que no período de 
06/12/2021 a 17/12/2021 será realizada a pesquisa de 
satisfação com os usuários externos dos serviços de TIC 
do TRT8.

12  –  Pedido  de 
licença MS Office 
para ao Dr. Paulo 
Azar.

O Sr. Marco Aurélio apresentou o pedido formulado por 
e-mail pelo Dr. Paulo Azar, Juiz Titular da 9ª Vara do 
Trabalho de Belém, para a instalação do MS Word no seu 
notebook  funcional,  com  a  justificativa:  “Justifico 
pela  necessidade  de  baixar  e  sobretudo  editar 
documentos no referido editor de texto, de modo que 
fique  compatível,  para  fins  de  estudos,  aulas, 
instrutorias e tutorias no âmbito da EJUD, destacando 
que  tais  atividades  constam  como  critérios  para 
promoção.”.

O  Dr.  Sérgio  registrou  que  há  muito  o  tribunal 
instituiu como ferramenta padrão de suíte de escritório 
do  OpenOffice  a  qual  reúne  todas  as  ferramentas 
necessárias  para  o  desenvolvimento  das  atividades 
funcionais,  e  ainda  que  temos  hoje  disponível  na 
ferramenta  da  Google  editor  de  texto,  planilha  e 
apresentação com compatibilidade com todas as suítes de 
escritório  disponíveis  no  mercado,  inclusive  as  da 
microsoft.

Após deliberação sobre o assunto, os membros do Comitê 
de Governança de TIC concluíram por indeferir o pedido.

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.

PROVIDÊNCIAS

ASSUNTO PROVIDÊNCIAS

2  -  Apresentação 
da  proposta  de 
distribuição  dos 
115 notebooks (3º 
LOTE).

A  SETIN  deve  prosseguir  com  a  distribuição  dos 
equipamentos.

2  -  Resolução 
370/2021 do CNJ – 
EnticJud.

A  SETIN  deve  apresentar  o  plano  de  transformação 
digital,  previsto  no  Art.  15  da  resolução,  até 
março/2022.

3  -  Resolução 
396/2021 do CNJ – 

A  SETIN  deve  elaborar  uma  minuta  de  ofício  a  ser 
encaminhado  ao  CNJ  e  fazer  o  levantamento  de 
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EnSecJuc. atendimento do Art. 21 junto aos demais TRTs. Prazo 
Janeiro/2022.

4  -  Discutir  a 
proposta  de 
criação de BUREAU 
(birôs)  nos 
setores  para  os 
servidores  em 
teletrabalho 
parcial.

A SETIN deve solicitar à COMAP a reforma do espaço do 
data center do 4º andar para a criação do bureau e a 
reserva da redundância do ambiente de rede.

5  -  Redução  do 
parque  de 
impressoras  do 
Tribunal.

A SETIN deve apresentar uma minuta da nova portaria em 
substituição  a  portaria  Presi  nº  102/2019,  nas 
seguintes bases:

01 (uma) impressora por gabinete de desembargador; 

01 (uma) impressora em cada Vara de Fórum Trabalhista;

02 (duas) impressoras em cada Vara que que faz parte de 
Fórum Trabalhista; 

01 (um) impressora em cada setor administrativo e de 
apoio judiciário.  

6  -  Deliberação 
sobre  a 
contratação  da 
Nuvem  Oracle  e 
migração  da 
infraestrutura de 
servidores para a 
Nuvem.

A SETIN deve sair com a contratação do serviço de nuvem 
da Oracle.

7  -  Plano  de 
Segurança 
Cibernética.

A  SETIN  deve  apresentar  o  Plano  de  Segurança 
Cibernética  até  março/2022.  O  plano  deve  ser 
apresentado  ao  comitê  de  segurança  da  informação  do 
tribunal. 

8  -  Bloqueio  a 
contas  de 
advogados  que 
acessam o PJe por 
meio de robôs.

A  SETIN  deve  apresentar  um  estudo  para  subsidiar  o 
comitê de governança de TIC com a informação objetiva 
para  determinar  quando  os  usuários  externos  estão 
acessando o PJe por meio de robôs para que possam ser 
bloqueados.

9  -  Analisar 
pedido 
encaminhado  à 
presidência  para 
aquisição de IPad 
para 
desembargadores.

A  SETIN  deve  informar  à  SEADM  que  solicite  aos 
demandantes  um documento  de oficialização  de demanda 
(DOD), no padrão exigido pela resolução 182 do CNJ, 
onde conste a justificativa para aquisição dos Ipads a 
fim  de  que  a  presidência  possa  deliberar  sobre  a 
contratação.
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As assinaturas serão substituídas pelos comprovantes de envio do 
e-mail para os membros da Comitê de Comitê de Governança de TIC.


