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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC
ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

DATA: 20/05/2021
LOCAL: Google Meet - Virtual
HORA: 14h00 às 14:45h

COORDENAÇÃO: FRANCISCO SÉRGIO SILVA ROCHA
Desembargador do Trabalho
Coordenador

PRESENTES:
PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR
Desembargador do Trabalho

GEORGE ROCHA PITMAN JUNIOR
Diretor-Geral

PAULO SANDRO ALVES
Assessor de Desembargador - Presidência

EDILBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA
Diretor da 11ª Vara do Trabalho de Belém

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  –  Aquisições
da  área  de
tecnologia  da
informação.

O Sr. Marco Aurélio informou sobre as aquisições que
deverão ser feitas até o mês de junho/2021:

- Notebooks – Qtde 133 no valor de R$ 6.000,00;

- Câmeras – Qtde 114, no valor de R$ 3.400,00, para uso
nas salas de audiências;

- Headphones – Qtde 800 no valor de R$ 120,00, para uso
de magistrados e servidores;

– WebCam - Qtde 800 no valor de R$ 189,00, para uso
de magistrados e servidores;

O Sr. Marco Aurélio informou sobre a ata de Registro de
Preços  1/2021,  que  cuida  da  solução  integrada  de
monitoramento  de  performance  de  aplicações  (APM).
Explicou sobre a aplicabilidade da solução no Tribunal.
Ficou  deliberado  que  a  aquisição  da  solução  fica
condicionada  a  disponibilidade  orçamentária  a  ser
analisada em julho/2021.

– APM – licenças, instalação e treinamento no valor
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R$ 2.167.000,00;

No tocante a desktops o Sr. Marco Aurélio informou a
SETIN apresentará um plano de aquisições para renovação
do  parque  até  julho/2021,  de  acordo  com  o  retorno
definitivo das atividades presenciais.

3  –  Layout  das
Salas  de
audiência  para  o
Juízo  100%
Digital.

O  Dr.  Sérgio  sugeriu  que  seja  normatizada  a
configuração  do  layout  das  salas  de  audiência  para
implantação do Juízo 100% digital. Em especial sobre o
posicionamento da TV de 42” e da câmera de gravação das
audiências. O Dr. Sérgio solicitou que o Sr. Sandro
trate dessa questão do layout e sobre a normatização. O
Sr.  Sandro  sugeriu  que  se  discuta  o  assunto  com  o
Comitê de Valorização do 1º Grau, a fim de termos a
chancela do grupo. Por decisão do grupo, esse tema deve
ser encaminhado para a Corregedoria, o que será feito
pelo Sr. Marco Aurélio.

Em  anexo  o  manual  do  projeto  piloto  do  juízo  100%
digital.

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.



  

  

1. JUIZO  100%  DIGITAL  -  PROJETO  PILOTO  DE         
PARAUAPEBAS   

1.1. Será  instalada  uma  infraestrutura  de  videoconferência  nas         
salas  de  audiência  de  Parauapebas,  para  permitir  a          
participação   das   partes   com   o   Magistrado   remoto.   

1.2. Deve  ser  feita  uma  viagem  em  conjunto  com  servidor  da            
DIMOP,   para   instalação   da   TV   e   passagem   de   cabos.   

  

2. M ATERIAL     A     SER     LEVADO :   
2.1. Kit  de  videoconferência  com  webcam,  microfone  de  mesa  e  2            

extensões  USB  10  metros  (confirmar  se  todas  as  varas  já            
receberam);   

2.2. TV  com  suporte  de  teto  (confirmar  se  a  DIMOP  já  enviou  e              
se   todas   as   varas   receberam)   

2.3. Cabo   de   cadeado   de   cpu.   
2.4. Cabo  HDMI  15  metros,   caso  o  micro  do  secretário  seja            

minipro ;   
2.5. Cabo  HDMI  15  metros  e  adaptador  DisplayPort  para  HDMI,           

caso   o   micro   do   secretário   seja   HP ;   
2.6. Se  o  micro  do  secretário  for  de  outro  modelo  será            

necessária   a   troca   para   micro   com   3   saídas   de   vídeo ;   
  

3. A TIVIDADES    DIMOP:   
3.1. Instalar  a  TV  em  suporte  de  teto,  acima  do  juiz,  conforme             

o   diagrama   abaixo:   
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3.2. Passar  o  cabo  HDMI  e  1  (uma)  extensão  usb  pelo  teto,             

saindo  da  tv  e  chegando  no  computador  do  secretário  de            
audiência.   
  

4. A TIVIDADES    S E SUP:   
4.1. Instalar  a  trava  kensington  na  câmera  (é  a  trava  com  a             

cola,   basta   seguir   seu   manual   de   instalação);   
4.2. Instalar  a  câmera  em  cima  da  tv,  de  modo  que  a  mesa  das               

partes   seja   completamente   vista:   
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4.3. Ligar  o  cabo  usb  da  câmera  (azul)  na  câmera  e  na             

extensão   usb;   
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4.4. Ligar  a  extensão  usb  no  computador  do  secretário  de           
audiências;   

4.5. Posicionar   o   microfone   no   centro   da   mesa   das   partes;   
4.6. Ligar  o  cabo  do  microfone  no  computador  do  secretário  de            

audiências   (usar   outra   extensão   usb   se   necessário);   
4.7. Ligar  o  cabo  HDMI  na  TV  e  no  computador  do  secretário  de              

audiências;   
4.8. Configurar   a   TV   para   mostrar   a   imagem   da   porta   HDMI;   
4.9. Configurar  para  que  o   áudio  e  microfone  padrão  sejam  os            

da   GoPresence;   
4.10. Configurar  o  microcomputador  para  duplicar  a  imagem  entre          

o  monitor  2  e  a  TV  e  estender  para  o  monitor  1  (que  deve                
ser  o  mesmo  exibido  para  as  partes),  de  acordo  com  o             
esquema   abaixo:   
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