PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/12/2020

Ata da 9ª Reunião CGTIC

1. Pendências de reuniões anteriores

Identificador

1.1. Revisão da última ata de reunião.
2.

Novos itens para análise e deliberação

2.1. Cumprimento de Decisão nº 0008831-66.2020.2.00.0000, referente à Resolução nº
345, de 9/10/2020, do CNJ, que dispõe sobre o “Juízo 100% Digital”

Identificador

SGE-2300 e
PAe
502.068/2020

O CSJT deve informar ao CNJ que estamos impulsionando um estudo de alinhamento das práticas de
Juízo 100% digital entre os órgãos da JT e que se sabe que alguns tribunais já se anteciparam e adotaram
iniciativas próprias (TRT 9 e 14). Em seguida, deve-se informar os TRTs sobre a comunicação feita ao CNJ.
O entendimento do CGTIC é de que a regulamentação deve ser feita pela Corregedoria-Geral.

Novos itens para análise e deliberação

Identificador

2.2. O CGRPJe da 5ª Região solicita breves liberações pelos desenvolvedores, uma vez
que existem pedidos de melhorias no Jira desde o ano de 2017 sem soluções, para evitar
futuro colapso ou complicações no uso da ferramenta.
Link para o documento:

SGE-2295

https://drive.google.com/file/d/1XarTxTj_l6WDOBvIpkClIZIZP-FmCHs2/view?usp=sharing
Por referirem-se ao PJe-Calc, satélite que se encontra em situação crítica por causa da obrigatoriedade a
partir de janeiro/2021, o comitê deliberou por considerar a solicitação do TRT por priorização das issues
ditas essenciais para ajustes na ferramenta. A CTPJE obterá a chave de cada issue referida pelo TRT,
identificará as não resolvidas e submeterá ao Dr. Fabiano. As melhorias que forem consideradas de fato
essenciais para o adequado funcionamento do PJe-Calc receberão prioridade.

Novos itens para análise e deliberação

Identificador

2.3. Webnário 2.6
**Questionamentos CNPJe**

SGE-2275

1) O evento foi autorizado?
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2) O CEDUC e a SECOM vão organizar tudo?
3) A Ministra concordou em fazer a abertura do evento?
4) Vai haver pagamento de instrutoria para os palestrantes? Posso autorizá-los a preparar
o material para apresentação?
5) A SECOM poderia auxiliar no material de apresentação com ajuda em recursos visuais
se necessário?
6) O evento pode ocorrer nos dias e na forma sugerida na planilha?
7) Quem será o responsável direto pela organização do evento? (quem vai pegar o
material com os palestrantes, a documentação necessária, a reserva do Webex, etc...)
Dr. Fabiano compartilhará o link para o material de divulgação elaborado pela SECOM. Questionar-se-á à
Presidente se se pode contar com sua participação na abertura (ainda que gravada), em 28/1. Deve-se
instruir o processo para pagamento de instrutoria (avaliando antes quem pode ser remunerado). O
evento contará com uma pessoa da SECOM para a transição entre assuntos no webinário. CEDUC será o
organizador do evento (acionará a SECOM quando necessário) e avaliará qual ferramenta será utilizada
para realização e transmissão do evento (YouTube, Zoom etc.).

Novos itens para análise e deliberação

Identificador

2.4. Nacionalização do SILC
Deliberou-se por suspender o processo de nacionalização do SILC por ser necessário reavaliação técnica
sobre vantagens desse sistema e, especialmente, pela previsão de substancial alteração nos próximos dias
da legislação referente a contratações por entes públicos.
3.

Outros assuntos

Identificador

3.1. Plano de Capacitação Geral
A drª Carolina cobrou da SETIC plano de capacitação. A ideia é que sejam apresentados itens pertinentes
à capacitação nos tribunais regionais em 2021, ou seja, temas cuja capacitação nos tribunais seja de
interesse do CSJT.
Outros assuntos

Identificador

3.2. Noticiar a escolha do Zoom como ferramenta para realização de audiências
Deliberou-se por noticiar o vencedor do processo licitatório, contando com o depoimento de servidores
e magistrados de órgãos que já utilizam a ferramenta. Deliberou-se também por registrar elogio à equipe
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envolvida na contratação, sobretudo pela grande economia de recursos ao se comparar a previsão com o
preço ao fim da licitação.

Outros assuntos

Identificador

3.2. Alinhamento de questões relativas à Segurança da Informação
Após a sessão do CSJT de 15/12/2020, deverá a SETIC tomar providências para formalizar o grupo que já
está em debates preliminares à luz dos incidentes de segurança da tecnologia da informação.

4.

Gestão orçamentária

Identificador

4.1.
5.

Deliberações por FRAD

6.

Confirmação de Datas das próximas reuniões

Identificador

Identificador
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