
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

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

DATA: 11/11/2022
LOCAL: Sala de Reunião da SETIN
HORA: 10h20 às 11h00

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

OTÁVIO BRUNO FERREIRA
Juiz do Trabalho Substituto

NARLICELMA SOBRAL
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 - Informações
da reunião
anterior.

1. Dos 94 monitores que existiam no almoxarifado,
já foi demandado à COMAT a distribuição de todos
para os magistrados do TRT. No momento a COMAT
informou que já foram distribuídos 56, restando
a distribuir 38, os quais devem ser encaminhados
para seus destinos até o final deste exercício;

2. Contratação do serviço de gerenciamento de
transmissão de áudio e vídeo pela Diger. Como o
representante da DIGER não estava presente na
reunião, foi determinado que o Diretor-Geral
preste informações do andamento dessa demanda por
e-mail ao Comitê de Governança de TIC;

3. PJe para a nuvem - AWS. A previsão é que no dia
19/11/2022 estejamos com todo o ambiente
principal do PJe em nuvem, salvo os sistemas
satélites que irão em seguida.
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4. Após a assinatura do novo contrato com a Prodepa,
os links de dados da sede e das varas de fora da
sede (Abaetetuba, Altamira, Ananindeua,
Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas,
Redenção e Santarém) foram aumentados.

5. Quando a regulamentação do “Uso de computador
institucional fora do TRT8 por teletrabalhador.”,
como o Diger não participou da reunião, o
Coordenador do Comitê de Governança de TIC
solicitou que a diretoria-geral preste
informações sobre o andamento dessa demanda.

6. Aquisição de telas interativas para Ejud, Ecaiss
e salas de reunião e projetos para o auditório da
ejud - A presidência autorizou a abertura da fase
externa da licitação. A expectativa é que a
licitação ocorra ainda no mês de novembro/2022.

7. Aquisição de 30 licenças MS-Office. O processo
está na assessoria jurídica para análise e em
seguida deve ser apresentado à presidência para
autorizar a licitação.

8. Aquisição de um equipamento de áudio e vídeo da
marca Logitech, modelo Rally. O processo está em
fase de especificação e coleta de preços na
SETIN.

3 - E-mails spam
enviados por
usuários do TRT8.

O Dr. Sérgio Rocha registrou uma ocorrência acerca do
uso irregular do e-mail institucional pelo Dr.
Francisco Milton. Informou que o magistrado tem
encaminhado, com certa frequência, e-mails para
várias listas corporativas deste órgão com conteúdo
de cunho não institucional e que isso vai de encontro
ao P.U. do Art. 9º da Resolução TRT8 20/2022. Após
deliberação, ficou decidido que a SETIN deve
identificar as mensagens, e encaminhar, de ordem à
presidência, para providências.

4 - Pesos de
processos
distribuídos por
prevenção no PJe.

O Dr. Paulo Isan registrou que os Recursos que chegam
no 2º grau por prevenção tem peso 0.5, ou seja,
metade do peso de um processo normal, e isso faz com
que um gabinete fique com muito mais processos do que
outros. A proposta apresentada seria que apenas os
agravos de instrumento ficassem com peso 0.5. O Dr.
Sérgio registrou que concorda com a revisão desses
pesos para uniformizá-los. A Dra. Amanaci levantou
que esses pesos podem ter impacto no 1º grau também.
A Sra. Liliane sugeriu que se faça uma revisão geral
dos pesos dos processos no Pje, em 1º e 2º grau. O
Dr. Sergio registrou no 1º grau os processos
reajuizados devem ter peso menor que os demais para



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC
ASSUNTO ANDAMENTO

não incentivar o arquivamento. Como proposta de
encaminhamento ficou definido que o Comitê do
E-Gestão e do PJe devem fazer uma revisão geral sobre
esse tema e apresentar à presidência e corregedoria
uma proposta de padronização.

5 - Nova versão
do app JTe.

O Sr. Marco Aurélio registrou que até o final do mês
de novembro uma nova versão do App JTe deve ser
disponibilizada ao público e que uma das novidades do
App é a possibilidade de fazer pedido de sustentação
oral nas sessões do 2º grau. A ideia é uniformizar
como os advogados devem pedir sustentação oral. Após
a implantação da nova versão do sistema a SEJUD deve
tomar as providências para apresentar à presidência
minuta de regulamentação para solicitação de
sustentação oral.

6 - Totens
disponibilizados
pelo TST com
informações da
JT.

A Sra. Narlicelma informou que o TST encaminhou
ofício informando sobre o envio do Totens para serem
instalados em locais/cidades onde não há Vara do
Trabalho. Registrou que fez reunião com
representantes de várias áreas do TRT para definir a
quantidade de totens que deveriam ser solicitados
pelo TRT8, e que, após deliberação, ficou decidido
que seriam solicitados 6 totens. Registrou ainda a
necessidade do Comitê de Governança de TIC se
manifestar sobre esse tema porque a instalação dos
totens envolve recursos financeiros. O Sr. Marco
Aurélio complementou dizendo que, dependendo do local
onde for definida a instalação dos totens, será
necessário contratar link de internet ou firmar
convênio com órgãos ou entidades para a cessão de
espaço e compartilhamento de infraestrutura. Após
deliberação sobre o tema, os membros do comitê
decidiram que o TRT8 deve solicitar apenas 3 totens
ao TST. A SEJUD deve tomar as providências para
informar ao TST.

7 - Novo horus.

A Sra. Lilian informou sobre a evolução do novo
Horus, mas registrou que tomou conhecimento de uma
restrição dos novos painéis, que é a impossibilidade
de exportar os dados para planilha (calc ou excel). O
Sr. Marco Aurélio informou que é possível que tal
restrição esteja relacionado com o tipo de licença
que os painéis estejam sendo construídos, mas
registrou que irá analisar essa questão com a equipe
técnica, vez que, recentemente, foram adquiridas
novas licenças do PowerBi (ferramenta de construção
dos painéis) e que talvez nessas novas licenças essa
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restrição já tenha sido superada. A SETIN deve
informar à Corregedoria sobre essa questão.

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 do Comitê de Comitê de Governança de TIC.


