
 

 

 
 
 
 
 

 
Sistema Agenda NAV, desenvolvido pela CTIC, é disponibilizado para as Varas do Trabalho 
 
O sistema tem por objetivo auxiliar, remotamente, as Varas do Trabalho na prática de atos e termos processuais no 
PJe, com vistas à melhoria da prestação jurisdicional da primeira instância. 
 
O Agenda NAV incentiva a solidariedade e o apoio mútuo no âmbito do TRT16, permitindo que gestores das Varas 
do Trabalho possam disponibilizar temporariamente servidores para atuar em outras varas, sem necessidade, 
portanto, de deslocamento até a unidade. O sistema é de extrema relevância, principalmente em tempos de crise 
que limita o apoio “in loco” por questões orçamentárias. 
 
Fique atento ao seu certificado digital 

 
É de responsabilidade do titular do certificado, 
emitido ou renovado pelo TRT16, custear a 
emissão de um novo ou ressarcir o erário em 
quaisquer das hipóteses abaixo: 
 perda do prazo fixado pela autoridade 

certificadora para emissão do certificado 
digital; 

 não renovação do certificado digital dentro do seu prazo de 
validade;  

 perda, extravio ou dano da mídia que resulte na inoperância do 
certificado digital, pelo valor proporcional ao tempo restante de 
validade do certificado; 

 inutilização do certificado digital em razão de esquecimento da 
senha de utilização (PIN) ou de desbloqueio (PUK), pelo valor 
proporcional ao tempo restante de validade do certificado. 

 

TRT16 é responsável por melhorias 
no PJE 
 
Todas as demandas do tipo melhoria ou 
defeito relacionadas aos módulos de 
Preparar Ato de Comunicação (PAC) e 
Central de Mandados serão de 
responsabilidade exclusiva do TRT16. Estas 
mudanças estão previstas para a versão 
1.16 do PJe.  
 
O serviço de aprimoramento do PJe no 
Regional é resultado do acordo de 
cooperação técnica com o CSJT, e vem 
sendo realizado pela CTIC em paralelo 
com as atividades de suporte e 
sustentação já rotineiramente 
desempenhadas no PJe. 

Mantenha seu computador seguro 
 
No TRT16, a CTIC se esforça para manter seu computador em 
segurança. No entanto, em casa, é necessário adotar mais cuidados. 
Confira algumas dicas para manter seu ambiente mais seguro: 
 ative seu firewall. Clique no botão Iniciar e selecione “Painel de 

Controle”. Encontre a opção do Firewall e ative-o;  
 sempre atualize o sistema operacional. Constantemente, são 

liberadas atualizações que ajudam a manter seu computador 
seguro. Portanto, confirme a atualização sempre que for solicitada; 

 utilize antivírus. É essencial mantê-lo sempre atualizado. Algumas 
opções pagas são o Kaspersky e Mcafee; outras, gratuitas, são o 
AVG e o Panda; 

 desligue seu computador ao terminar o uso. Desta forma, evitam-se ataques silenciosos. 
 

Você sabia?  
 
No mês de maio, 17 contas de e-mail sofreram tentativas de invasão a partir de computadores 
localizados no Rio Grande do Sul. A CTIC conteve os ataques e comunicou aos usuários sobre os 
cuidados necessários no uso do e-mail corporativo. Neste sentido, recomenda-se que as senhas 
sejam alteradas com frequência, conforme Política de Segurança da Informação e 

Comunicações, no Ato Regulamentar GP Nº 10/2016. Ações como esta continuarão sendo adotadas a fim de 
evitar novos incidentes de segurança. 
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