
 

 

 
 
 
 
 

 
Tribunal regulamenta novos processos de Tecnologia da Informação 
O TRT16 instituiu novos processos e planos de Tecnologia da Informação e Comunicação, buscando a melhoria na 
gestão dos serviços de TIC e o aumento nos controles e procedimentos relacionados à segurança da informação. 
Os processos são:  

 Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação;  
 Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço;  
 Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação;  
 Processo de Desenvolvimento de Software;  
 Grupo de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação;  
 Plano de Continuidade de Negócio.  

CTIC atualiza PJe para versão 1.15 
Na versão 1.15, instalada no mês de julho, o PJe foi alterado para facilitar o protocolo de ações com participação de 
entes públicos. Também houve melhorias na intimação automática e na listagem dos autos do processo, que agora 
passa a destacar documentos importantes dos demais.  

Já para a versão 1.16,  prevista para os próximos meses, o TRT16 participou no desenvolvimento de diversas melhorias, 
das quais se destacam:  redistribuição de mandados entre centrais, produção de expedientes com prazo em dobro 
para entes públicos, melhorias na exibição da certidão de devolução e algumas correções no PAC (Preparar Ato de 
Comunicação) e Central de Mandados. 

CTIC realiza estudo para disponibilizar rede de internet sem fio 
O projeto que visa disponibilizar internet sem fio nas instalações do TRT16 está em andamento. 
Atualmente, testes e estudos técnicos estão sendo elaborados para validar a viabilidade 
operacional da solução. Alem da internet para o jurisdicionado, outros benefícios são 
esperados, como prover mais um meio para acessar aos sistemas do Tribunal e reduzir custos 
e tempo na disponibilização de acesso à rede em substituição às redes cabeadas.  

Após a conclusão dos estudos, será publicado edital para contratação de empresa para fornecer os equipamentos 
e implantar a solução. A disponibilização da rede faz parte da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), visando  a melhoria da infraestrutura e governança de TIC. 

Tribunal publica edital para contratação de links de internet 
A contratação dos novos links de internet possibilitará ao Tribunal aumentar em até 5 vezes a 
sua velocidade, elevando a disponibilidade dos sistemas e melhorando a experiência do 
usuário nos sistemas disponibilizados pelo Tribunal e de servidores em teletrabalho. Os links 
serão redundantes, isto é, quando o link primário responsável torna-se inoperante, o link 
reserva é ativado automaticamente, de forma imperceptível aos usuários. 

Você sabe como unificar arquivos em pdf?  

Utilize o aplicativo PDFSam, instalado nos computadores do Tribunal, para unificar e separar 
arquivos em formato PDF. Para mais informações e orientação no uso do aplicativo, entre em 
contato com a Central de Atendimento de TI ou ligue para 9500. 
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