
 

 

 
 
 
 
 

Nova versão gabinete virtual está disponível para magistrados e servidores 

Desde o dia 22 de janeiro, está disponível a nova versão do Gabinete 
Virtual, ferramenta utilizada por magistrados e servidores, principalmente 
os que estão em teletrabalho, para o acesso remoto às aplicações e 
serviços internos do Tribunal via internet.  

Por conta do aumento da demanda e intensificação de seu uso, a 
solução foi atualizada para ser mais amigável, estável, segura e rápida.   

Para acessá-lo, entre no endereço gabinetevirtual.trt16.jus.br, ou clique 
no link disponível na página principal do Tribunal. Mais informações de como usá-lo, acesse: 
www.trt16.jus.br/site/_inc/verPdf.php?tipo=1&id=1994. 

CTIC coleta intenções de aquisições de soluções de TIC para o exercício 2019 

As unidades administrativas e judiciais que têm interesse na aquisição de soluções de TIC para o ano de 
2019 devem se manifestar até 15 de fevereiro, conforme art. 4º do Ato GP 01/2015. A intenção de 
contratação deve ser formalizada com o envio do “Documento de Levantamento de Necessidades”, pelo 
Malote Digital, disponível no Portal de Governança de TIC (governancatic.trt16.jus.br). 

A coleta é uma das fases de construção do Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC), um 
instrumento de planejamento e gestão de recursos de TIC alinhado com o Planejamento Estratégico 
Institucional (PEI) que busca atender as ações previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC) e dar transparência à utilização dos recursos públicos.  

 PJe 2.0, versão KZ, está em processo de homologação no TRT16 

A nova versão do PJe está em fase de homologação, com previsão para 
entrar em funcionamento, em modo piloto, a partir de março. Nessa 
fase, ele estará disponível apenas para uma vara e um gabinete. 

Esta versão foi desenvolvida com base em três premissas: a perfomance, 
a usabilidade e a personalização. É mais intuitiva e construída pensando 
no usuário, a partir do emprego de tecnologias modernas.  

Um dos avanços da nova versão está relacionado à velocidade de carregamento das petições, que 
ganhou muito em desempenho. Há também algumas novidades que facilitam a organização e 
distribuição de trabalho nas secretarias, como o acesso a gráficos de desempenho e a possibilidade de 
atribuir a responsabilidade pelas tarefas dos processos a servidores específicos. 

TRT16 implanta o Sistema de Apoio Operacional ao PJE (SAOPJe) 

O SAOPJe é um sistema satélite que trabalha acoplado ao PJe, fornecendo ferramentas que este não 
dispõe. Desenvolvido pelo TRT da 13ª Região (Paraíba), é voltado para o gerenciamento de gabinetes de 
desembargadores e Secretarias das Turmas e do Tribunal Pleno, permitindo a realização de julgamentos 
eletrônicos. A ferramenta já foi nacionalizada e aceita pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT) e está sendo utilizada por cerca de oito tribunais. No TRT16 já se encontra implantada, aguardando 
apenas regulamentação para uso.  
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