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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC
ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

DATA: 24/06/2021
LOCAL: Google Meet - Virtual
HORA: 11h30 às 12:00h

COORDENAÇÃO: FRANCISCO SÉRGIO SILVA ROCHA
Desembargador do Trabalho
Coordenador

PRESENTES:
OTÁVIO BRUNO DA SILVA FERREIRA
Juiz do Trabalho Substituto, na Titulariade da VT de Santarém

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  minuta  do 
Plano  Diretor  de 
Tecnologia  da 
Informação  PDTI 
2021-2022.

O Sr. Marco Aurélio fez a apresentação da minuta do 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2021-
2022 aos presentes. O Dr. Sérgio fez a proposta de se 
estabelecer uma norma transitória para a validade do 
PDTIC a fim de haver uma continuidades das ações de TIC 
intermandamental.  A  proposta  seria  no  sentido  da 
validade  do  instrumento  começar  em  julho/2021  até 
dezembro/2022 e janeiro/2023 a dezembro de 2025. Quanto 
ao plano de contratações o Dr. Sérgio fez a sugestão 
que  as  contratações  de  caráter  continuado  sejam 
incluídas no PDTI para os próximos exercícios, até o 
limite final da prorrogação, até o limite de 5 anos. O 
Sr.  Marco  Aurélio  registrou  que  essa  informação  já 
consta no plano de aquisições e contratos da SETIN. O 
Sr. Marco Aurélio renovou o pedido de apoio aos membros 
do  Comitê  de  Governança  de  TIC  para  garantir  a 
manutenção do quadro da SETIN evitando que a secretaria 
perca cargos para outros setores, como já aconteceu há 
2  anos  com  a  retirada  da  um  cargo  de  analista  de 
tecnologia da informação para transformar em cargo de 
médico. O Dr. Sérgio sugeriu ainda que fosse incluído 
no PDTI macro diretrizes gerais para ser seguida pela 
SETIN  (armazenamento/processamento  em  nuvem, 
mobilidade,  robotização  de  rotinas  de  trabalho).  Ao 
final  da  apresentação,  a  minuta  apresentada  foi 
aprovada.

3  –  Apresentação 
do  Plano  de 
Trabalho  para 

O  Sr.  Marco  Aurélio  fez  a  apresentação  do  Plano  de 
Trabalho para a implementação da Resolução CNJ nº 370 
que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da 
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implementação  da 
Resolução CNJ 370 
– ENTICJUD.

Informação  e Comunicação  do Poder  Judiciário (ENTIC-
JUD). Registrou a necessidade de participação das áreas 
externas  à  SETIN  na  implementação  da  referida 
resolução. O Dr. Sérgio ficou de conversar com a Dra. 
Graziela para dar ciência da necessidade de colaboração 
dos setores, mas, por não ter decisão estratégica a ser 
adotada,  o  Dr.  Sérgio  acredita  que  após  ciência  da 
presidência,  o  Diretor  da  SETIN  pode  oficiar  aos 
setores para que tomem as providências relacionadas ao 
cumprimento da resolução CNJ 370.

4  –  Análise  das 
propostas  de 
projetos 
apresentadas  à 
SETIN 

Abaixo  estão  listados  os  projetos  que  precisam  da 
deliberação do Comitê de Governança de TIC.

I)_2640399:  [APP-TRT8]  Desenvolvimento  de  serviço  de 
achados e perdidos virtual 

Solicitação  da  COGIN  (Lia  Cruz)  para  avaliar  a 
possibilidade de se incluir um serviço de "achados e 
perdidos virtual" no aplicativo do TRT8. Atualmente os 
objetos  esquecidos/perdidos  neste  Tribunal  ficam 
guardados na CODSE.

Parecer técnico:

Este projeto deverá ser indeferido, pois o seu escopo 
foi  incorporado  ao  projeto  2999285  [APP-TRT8] 
Refatoração  do  aplicativo,  e  estará  disponível  nas 
próximas versões desse.

Recomenda-se  o  indeferimento/arquivamento  dessa 
demanda.

AUTORIZADO [  ] SIM     [  ] NÃO

Após deliberação, o comitê de governança de TIC decidiu 
postergar  o  atendimento  a  essa  demanda  até  haver 
disponibilidade de mão de obra.

II) 2383392 - [MALOTE] Protocolo on line do malote

Solicitação da 7ª Vara de Macapá (Lazaro de Carvalho).

Criação de uma ferramenta on line para registro dos 
expedientes encaminhados pelo malote físico, tal qual 
existe quando se encaminha material de expediente pelo 
almoxarifado (o SCMP).

Parecer técnico:

Após  a  análise  da  SETIN  foi  identificado  que  a 
solicitação realizada nesta demanda pode ser atendida 
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de  maneira  satisfatória  utilizando  o  sistema  de 
controle de processos administrativos PROAD. 

Por  meio  deste  sistema  é  possível  fazer  o  registro 
necessário  e  realizar  o  controle  e  tramitação  pelos 
setores do Tribunal.

Portanto,  já  existe  uma  solução  para  controle  de 
processos  administrativos.

Recomenda-se  o  indeferimento/arquivamento  dessa 
demanda.

AUTORIZADO [  ] SIM     [ X ] NÃO

Após deliberação, o comitê de governança de TIC sugeriu 
a orientação dos usuários para utilização do Proad.

III)  2763220  -  [LEILÃO]  Cadastro  de  leiloeiro  e 
controle de bens penhorados

Solicitação da DIEMP (Liliane Calixto).

Em  atendimento  a  Resolução  236/2016  do  CNJ,  é 
necessário  que  seja  implementado  um  sistema  para 
permitir o cadastramento de leiloeiros, e a manutenção 
desse cadastro por eles mesmos via internet, onde seja 
possível juntar documentos para análise de uma comissão 
do  TRT8.  Os  leiloeiros  podem  se  cadastrar  para 
funcionarem em uma ou mais jurisdições do TRT8. Após 
validado  o  cadastro  do  leiloeiro  o  sistema  deve 
permitir que às Varas únicas ou Centrais de Mandados de 
uma jurisdição faça o sorteio do leiloeiro que fará um 
determinado leilão. 

Na segunda fase do sistema a ser desenvolvimento, que 
pode ser um módulo do Banex, será necessário criar um 
controle  de  bens  penhorados,  a  fim  de  permitir  o 
registro de remoções, o encaminhamento de bens para um 
determinado leilão, a exclusão do bem de um leilão e o 
controle de arrematação e adjudicação.

Parecer técnico:

Tratam-se de duas demandas que devem ser separadas, a 
primeira trata do cadastro de leiloeiros e a segunda 
trata  de  registro  de  bens  de  penhora.  Seriam  duas 
demandas relacionadas ao BANEX.

Apesar  de  ser  tecnicamente  viável,  o  projeto  para 
registro de leiloeiros pode ser um tipo de projeto em 
que  seja  empregado  um  grande  esforço  da  SETIN  e  ao 
final, o projeto, não agregue resultados estratégicos 
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que  justifiquem  tais  esforços.  Principalmente  porque 
constatou-se que há um número pouco significativo de 
leiloeiros registrados, fato que pode não justificar o 
desenvolvimento de um sistema especifico para esse fim. 

Em  relação  ao  registro  de  bens  de  penhora,  há  a 
expectativa que o PJe, em uma versão futura, atenda a 
esta demanda.

Recomenda-se  o  indeferimento/arquivamento  dessa 
demanda. 

AUTORIZADO [  ] SIM     [ X ] NÃO

Após  deliberação,  o  comitê  de  governança  de  TIC 
entendeu  que,  como  o  cadastro  de  leiloeiros  já  foi 
implementação,  os presentes  sugeriram que  se aguarde 
solução nacional no PJe para o cadastro de bens.

IV)  2856088  -  [Sistema  de  Alarme]  Implantação  de 
sistema eletrônico de alarmes com "botão de pânico" do 
TRT5 - Fase Análise de Viabilidade

Solicitação da CODSE (Cledisson Tavares).

O  projeto  tem  como  objetivo  elaborar  um  estudo  de 
viabilidade sobre a implantação, no TRT8, do sistema 
eletrônico  de  alarmes  com  "botão  de  pânico" 
desenvolvido pelo TRT5.  São objetivos específicos do 
projeto:

(1)  Envio  de  ofício  para  Presidência  do  TRT5  para 
cessão do sistema e repasse de conhecimentos técnico e 
documentação sobre o sistema.

(2) Elaborar um parecer técnico sobre a viabilidade em 
implantar ou não o sistema do TRT5 no TRT8.

Caso o estudo conclua com a viabilidade, então será 
iniciado um projeto para fase de implantação do sistema 
no TRT8.

Parecer Técnico:

Não  se  trata  de  um  projeto  estratégico.  Caso  este 
projeto entre no portfólio de projetos da SETIN, então 
outros  projetos  estratégicos  serão  paralisados  ou 
atrasados.  

Recomenda-se  o  indeferimento/arquivamento  dessa 
demanda.
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AUTORIZADO [  ] SIM     [ x ] NÃO

Após  deliberação,  o  comitê  de  governança  de  TIC 
entendeu pela necessidade de alinhamento com o plano de 
segurança dos magistrados.

V)  2946631: [AGENDA]  Agendamento das  diligências dos 
oficiais de justiça

O  programa  compreenderia  funcionalidades  que 
permitiriam o Oficial de Justiça agendar a diligência, 
recebendo a confirmação do agendamento tanto o Oficial 
de Justiça como os Chefes das Seções e quem mais for 
designado a recebê-la. Para efeito de gerenciamento, os 
agendamentos  comporiam  uma  planilha  de  fácil 
visualização.

Parecer Técnico:

Este projeto deverá ser indeferido, pois o seu escopo 
foi  incorporado  ao  projeto  2983303  [FROTA] 
Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase 
III.

Recomenda-se  o  indeferimento/arquivamento  dessa 
demanda.            

AUTORIZADO [  ] SIM     [ X ] NÃO

Após  deliberação,  o  comitê  de  governança  de  TIC 
entendeu que pode ser utilizado o Google Agenda que 
pode ser compartilhada.

VI)  2917263:  [BioValid]  Contratação  do  software 
BioValid

Parecer Técnico:

O objeto de projeto trata de contratação de solução de 
terceiro, e não de um projeto de desenvolvimento ou 
implantação, executado por equipe técnica da SETIN. Por 
isto,  deverá  ser  cancelado  e  substituído  por  uma 
demanda de contratação. A demanda seguirá o processo de 
contratação em que haverá a necessidade de elaboração 
de um estudo técnico preliminar em que constatará se há 
viabilidade desta contratação.
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Recomenda-se  o  indeferimento/arquivamento  dessa 
demanda.

AUTORIZADO [  ] SIM     [ X ] NÃO

Após  deliberação,  o  comitê  de  governança  de  TIC 
entendeu pela desnecessidade de contratação vez que o 
Tribunal hoje não faz prova de vida de seus magistrados 
e servidores.

VII)  2532770:  [CATEN]  Criação  de  um  assistente  de 
demandas judiciais de Jus Postulandi

Criação de um assistente para solicitação para demandas 
judiciais  de  jus  postulandi,  para  baixa  de  alvará, 
baixa  na  carteira  de  trabalho,  dentre  outras.

Parecer Técnico:

A demanda será atendida pelo projeto que ja está em 
execução  TI2905673: [NAAV]  Implantação do  Sistema do 
Núcleo de Atendimento e Atermação Virtual.

Recomenda-se  o  indeferimento/arquivamento  dessa 
demanda.

AUTORIZADO [  ] SIM     [ X ] NÃO

Após  deliberação,  o  comitê  de  governança  de  TIC 
entendeu  que  com  a  implantação  do  sistema  NAAV  a 
demanda já foi atendida.

4 – Aquisição de 
computadores

O Sr. Marco Aurélio informou que atualmente temos 635 
computadores  fora  da  garantia,  mas  que  devido  a 
ampliação  do  teletrabalho  e  do  trabalho  remoto,  em 
decorrência  da  pandemia  de  covid  19,  não  seria 
necessário seguirmos a tendência anterior de troca de 
todos  os  equipamentos  sem  cobertura.  Sucessivamente, 
apresentou como proposta a renovação de aproximadamente 
70%  do  parque  que  está  fora  da  garantia,  o  que 
totalizaria 435 máquinas. Após deliberação sobre o tema 
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os membros do comitê aprovaram a proposta, solicitando 
ao  diretor  da  SETIN  que  encaminhasse  o  pedido  de 
fornecimento  da  ata  de  registro  de  preço  de 
computadores à SEADM.

5  –  Informação 
sobre  a 
contratação  de 
novos  links  de 
internet.

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  aos  presentes  sobre  a 
conclusão da licitação de links de internet. Registrou 
que atualmente o Tribunal dispões de 2 Links de 300 
mbps ao custo aproximado de R$ 14.000,00 cade link. Em 
seguida  informou  que  com  a  nova  licitação  foram 
contratados  2  links  de  500  mbps  cada,  no  valor 
individual  de  R$  4.000,00  aproximadamente,  o  que 
representará uma economia de 72% no valor atualmente 
pago por esse serviço.

6  –  Contratação 
da  central  de 
serviço.

O  Sr.  Marco  Aurélio  apresentou  aos  presentes, 
novamente,  a  proposta  de  contratação  de  serviço  de 
atendimento  técnico,  nível  I  e  II,  no  formato  de 
central de serviço, tal como já existe na maioria dos 
TRTs e no TST, apontando como recurso para fazer frente 
a contratação a sobra orçamentária oriunda da economia 
dos links de internet. Após deliberação sobre o tema a 
proposta foi aprovada. O Dr. Sérgio determinou que a 
SETIN inicie os ETPs para a contratação.

7  –  App 
desenvolvido pelo 
Dr. Harley.

O Sr. Marco Aurélio deu conhecimento do App “Justiça 
Digital”  desenvolvido  pelo  Dr.  Harley.  Após  a 
apresentação do material encaminhado pelo magistrado o 
Dr.  Sérgio  pediu  que  a  SETIN  elaborasse  um  parecer 
técnico  sobre  o  app  para  apresentação  na  próxima 
reunião do comitê para deliberação.

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.


