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Desembargador do Trabalho
Coordenador

PRESENTES:
PAULO ISAN COIMBRA JUNIOR
Desembargador do Trabalho

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

OTÁVIO BRUNO FERREIRA
Juiz do Trabalho Substituto

NARLICELMA SOBRA
Secretária-Geral Judiciária

LILIANE CALIXTO
Secretária da Corregedoria

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 – Demanda da
EJUD para
aquisição de
projetores e/ou
lousa digital.

O Sr. Marco Aurélio apresentou o Documento de
Oficialização de Demanda, encaminhado pelo Dr. Walter
Paro, Diretor da EJUD, para aquisição de projetores
para o auditório da EJUD e/ou lousas digitais para as
2 salas de aula. O Dr. Paulo Isan registrou sua
preocupação se o investimento solicitado atenderia a
necessidade da escola. O Dr. Otávio registrou que o
que está sendo solicitado neste momento é o mínimo
para se modernizar os ambientes da EJUD e que
certamente um planejamento mais amplo seria adequado,
mas no momento há demandas latentes que precisam ser
atendidas. Após discussão a demanda foi aprovada. O
Sr. Marco Aurélio registrou uma proposta
complementar, encaminhada à SETIN pelo Dr. Sérgio,
para que nessa aquisição seja incluída lousas
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digitais para as salas de aula da ECAISS e salas de
reuniões do TRT8. A Sra. Narlicelma lembrou que há
uma nova sala de reunião no 1ª andar, ao lado da sala
de sessão de turmas e que talvez fosse conveniente
prever uma lousa digital para esta sala. A proposta
complementar foi aprovada e sugerido que a aquisição
seja feita como registro de preços para contemplar
futuras demandas ainda não previstas. A SETIN deve
conduzir a contratação.

3 – Proposta de
nova estrutura
para a SETIN.

O Sr. Marco Aurélio apresentou uma proposta de
reestruturação do organograma da SETIN a fim de
atender a demanda de trabalho atual. Registrou que na
reunião de Diretores de TIC, ocorrida nesta semana no
TRT da 4ª Região, a Secretária-Geral do CSJT informou
que o conselho tem recomendado aos Presidente dos
Tribunais que as áreas de TIC sejam reforçadas a fim
de que possam sustentar de maneira adequada a
atividade fim dos TRTs. Em seguida a proposta foi
apresentada a todos, sendo discutido ponto a ponto
cada uma das estruturas das novas coordenadorias
propostas. Após a discussão ampla sobre o tema a
proposta da nova estrutura da SETIN foi aprovada
pelos presentes. O Dr. Sérgio solicitou que fosse
autuado um PROAD para tratar o assunto e encaminhado
à presidência, com a presente ata de reunião onde a
proposta foi chancelada.

4 – Proposta de
nova padrão de
monitores para
magistrados.

O Dr. Sérgio apresentou a proposta de disponibilizar
3 monitores para todos os magistrados do Tribunal,
bem como que seja padronizado os monitores em 23
polegadas. O Dr. Otávio e a Dra. Amanaci, após
consulta a seus pares, informaram que os magistrados
de 1º grau estão de acordo com a proposta. Diante da
manifestação a proposta foi aprovada e a SETIN deve
incluir esse padrão para as novas aquisições de
equipamentos.

5 – Palestra
sobre Segurança
pessoal e da
informação.

O Dr. Sérgio informou sobre a realização de um evento
que será promovido pela Coordenadoria de Segurança do
Tribunal, voltado para a segurança pessoal e
cibernética de magistrados e servidores do TRT8, que
será ministrado pelo Delegado responsável por crimes
cibernéticos vinculado ao Ministério da Justiça em
agosto/2022. Solicitou o apoio dos membros do Comitê
de Governança de TIC para divulgação ampla e
participação no evento. Todos concordaram.
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6 – Solução de
Degravação de
Audiência.

A Sr. Liliane registrou que está sendo discutido no
LIODs, Corregedoria e com representantes do 1º grau a
necessidade de solução de degravação de audiências. O
Dr. Otávio registrou que encaminhou e-mail ao comitê
de governança de TIC sobre a implementação da
Resolução n.º 313/2021 do CSJT. A Sra. Liliane
informou que a ideia que está sendo discutida é a
degravação de todas as audiências para deixar
disponível aos magistrados de 1º grau, partes e de
desembargadores, caso o processo suba em grau de
recurso. A Sra. Liliane registrou ainda que essa
proposta vai ao encontro do problema atual de alocar
servidores na função de secretários de audiência,
cada vez mais difícil. O Sr. Marco Aurélio registrou
que a proposta inicial do LIODs, discutida com a
SETIN, foi no sentido de degravar apenas as
audiências dos processos que subissem em grau de
recurso e que isso ficaria a cargo dos gabinetes, de
forma automatizada, e que foram testadas algumas
ferramentas, inclusive propostas pelo Desembargador
Gabriel Napoleão, e que após a conclusão dos
trabalhos a ferramenta SONIX foi a indicada pela
SETIN. O Dr. Sérgio informou que entrou em contato
com o Dr. Gabriel para homologação da ferramenta pelo
gabinete do desembargador. O Dr. Sérgio solicitou que
a Sra. Narlicelma entrasse em contato com a
assessoria do Gabinete do Dr. Gabriel a fim de que
seja informado o resultado dos testes com a
Ferramenta Sonix.

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.


