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EMPENHO DEDICADO PROPORCIONA CERTIFICADO DE 
AGRADECIMENTO DO CSJT 

O TRT16 recebeu do CSJT certificado de agradecimento pelo 
empenho em colocaborar no desenvolvimento remoto do PJe, no 
período de novembro de 2016 a abril de 2017. O Certificado foi 
entregue pelo presidente do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, 
ao presidente do TRT-MA, desembargador James Magno Araújo 
Farias, na quarta-feira passada (26/4), em Brasília-DF, durante a 2ª 
Reunião Ordinária do Coleprecor. Para Gutemberg Santos, chefe da Seção de Apoio ao Pje, "isso é reflexo 
da confiança depositada pela Presidência do TRT na CTIC, que aceitou o desafio e correspondeu às 
expectativas do CSJT. Traduz ainda o reconhecimento que o aperfeiçoamento do PJe é fundamental 
para criação de um processo eletrônico mais celére, estável e amigável a todos os usuários". 

NOVA VERSÃO DO PJE TROUXE NOVIDADES 

O Sistema PJe, atualizado para a versão 1.14.4, trouxe diversas 
novidades, destacando-se os novos módulos: Preparar Atos de 
Comunicação (PAC2) e Aguardando Cumprimento de Providência.  O 
PAC2 permite fazer as notificações e intimações em uma única tela, 
diminuindo substancialmente o número de passos necessários para 
finalizar a criação do expediente de comunicação, favorecendo a 
celeridade do processo e exigindo menos esforços repetitivos dos 
servidores. Igualmente ,a tarefa “Aguardando Cumprimento de 
Providência” foi reformulada para permitir organizar o fluxo dos 
processos pelas diversas providências a serem tomadas por uma vara 
do trabalho: Bacenjud, Renajud, Infojud, BNDT, Infoseg, entre outras.  

CTIC DISPONIBILIZA POSTO DE ATENDIMENTO DE GRAVAÇÃO 
DE CERTIFICADOS DIGITAIS 

Com o propósito de facilitar a gravação dos certificados e trazer mais comodidade para magistrados e 
servidores, a CTIC montou um posto de atendimento durante o período de 26 a 28 de abril no Auditório da 
EJUD. Segundo Stanley Araújo, chefe da Seção de Segurança da Informação, "a demanda por gravação 
foi alta. Com isso, decidimos montar novamente o posto de atendimento nos dias 8, 9 e 10 de maio, 
porém, desta vez, na CTIC, dando continuidade às gravações". 

SAIBA COMO A CTIC PROTEGE SEUS DADOS 

Toda informação que chega ao Tribunal pela internet passa, antes de 
tudo, por um equipamento denominado Firewall - “Barreira de Fogo” - 
que faz uma análise e somente deixa passar aquilo que considera 
seguro. Em seguida, passa por uma análise mais apurada, por meio de outro equipamento chamado IPS 
(Intrusion Prevention System). Como as técnicas de ataques são dinâmicas e evoluem rapidamente, a 
equipe técnica da CTIC trabalha constantemente para deixar estes equipamentos atualizados e para 
responder prontamente aos alarmes gerados, garantindo, assim, a disponibilidade, segurança e 
continuidade na prestação dos serviços do Tribunal.   

 
QUEM DIRECIONA AS 
AÇÕES DA CTIC? 

Todas as atividades realizadas 
pela CTIC são produto de 
escolhas do Comitê de 
Governança de TIC 
(CGovTIC), que se reúne a 
cada 2 meses para deliberar 
sobre quais projetos devem 
ser desenvolvidos ou não.  As 
atas de reunião do CGovTIC 
podem ser encontradas no 
Portal de Governança de TIC 
(governancatic.trt16.jus.br). 
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