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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC
ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DATA: 17/06/2022
LOCAL: Presencial e Google Meet - Virtual
HORA: 15h00 às 15h30

COORDENAÇÃO: FRANCISCO SÉRGIO SILVA ROCHA
Desembargador do Trabalho
Coordenador

PRESENTES:

PAULO ISAN COIMBRA JUNIOR
Desembargador do Trabalho

RAFAEL MIRANDA
Diretor-Geral

LILIANE CALIXTO
Secretária da Corregedoria

PAULO SANDRO
Assessor da Presidência

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.

1  –  Análise  do
parecer  técnico
sobre meet e zoom
e o uso do balcão
virtual pelo zoom
nas Varas.

O  Sr.  Marco  Aurélio  apresentou  o  parecer  técnico
elaborado pela equipe de Telecon da COINS acerca do
consumo de banda das ferramentas Zoom e Meet nas Varas
de fora de sede. Registrou que o parecer concluiu que
atualmente ambas as ferramentas têm consumo de banda
equivalentes. Registrou também que o consumo médio por
sessão do zoom ou meet gira em torno de 1 Mbps e que
isso tem impacto relevante em especial nas Varas de
fora da sede atendidas por link de satélite de 2 Mbps.
A Sra. Liliane registrou que a Corregedoria defende a
padronização  do  uso  de  uma  única  ferramenta  de
videoconferência pelas Varas, no caso o Zoom, a fim de
evitar  problemas  com  advogados  e  jurisdicionados.  O
Sr. Marco Aurélio informou que a SETIN está em vias de
firmar novo contrato com a PRODEPA onde todos os links
atualmente  atendidos  pela  empresa  serão  ampliados  e
parte  das  6  (seis)  Varas  que  atualmente  só  são
atendidas por link de satélites passarão a ter um link
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adicional da Prodepa e que isso permitirá o uso do
Zoom  nessas  Vara  para  realização  de  audiência  e
atendimento via balcão virtual. O Dr. Sérgio fez a
proposta de que a Corregedoria tome as providencias
para  padronizar  o  uso  da  ferramenta  Zoom  nas
secretarias  das  Varas  após  a  implantação  dos  novos
links da Prodepa. A proposta foi ratificada por todos
os presentes. A SETIN deve manter os membros do Comitê
de Governança de TIC e a Corregedoria informados sobre
a tramitação do processo de contratação da PRODEPA.

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.


