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1. Considerações preliminares
●

Para efeitos de registros, a reunião poderá ser gravada. Todavia, a gravação será utilizada apenas para
registro temporário e auxílio na elaboração da Ata. Uma vez elaborada e aprovada a Ata, a gravação
será desconsiderada e quaisquer consultas posteriores aos registros da reunião deverão ser efetuadas
exclusivamente por meio da Ata aprovada.
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2. Pendências de Reuniões Anteriores
Ementa:
• Por questões técnicas devido a um problema com a gravação da 2ª Reunião Ordinária, realizada em
29/03/2021, a Ata da reunião ainda permanece pendente. Devido aos problemas com a gravação a SETIC
está reunindo apontamentos para reconstituir os registros da reunião.
Deliberações:
• Secretário da SETIC/CSJT solicitou autorização para adiar a publicação da Ata.
• O Comitê autorizou o adiamento.
3.

Deliberação sobre proposta de minuta para a nova Resolução de Governança de TIC da JT

Ementa:
• Conforme arquivo encaminhado por email, a SETIC elaborou proposta de minuta para a nova Resolução de
Governança de TIC da Justiça do Trabalho, a ser encaminhada para assinatura da Presidente do CSJT e
aprovada ad referendum pelos demais Conselheiros.
Deliberações:
• Foi deliberada a inclusão de um parágrafo no Art. 30, definindo que as questões e demandas
procedimentais e operacionais serão ajustadas pela SETIC/CSJT e pela SETIN/TST.
• Foi deliberada a necessidade de refinamento da composição do Comitê no Art. 11., com a necessidade de
que a cada nova gestão, o novo Presidente do CSJT deverá convalidar a composição do Comitê.
• Também no art 11, no caso de modificação dos dirigentes de TIC dos TRTs integrantes do Comitê, caberá ao
Coordenador do Comitê solicitar a convalidação da permanência do Regional como integrante do Comitê
por parte do Presidente do CSJT.
• No Art. 13, I, deverá ser explicitada a competência e o escopo de atuação do CGESTIC, indicando que se
restringe ao escopo interno do CSJT.
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4.

Comunicado ao CGTIC de Reunião de Diretores de TIC da JT

Ementa:
• Para efeitos de comunicação, informa-se que está agendada para 05/04/2021, 10h, por videoconferência, a
2ª Reunião Ordinária do Grupo de Dirigentes de TIC da Justiça do Trabalho. O Comitê poderá solicitar ao
Secretário de TIC do CSJT a abordagem de algum assunto específico.
Deliberações:
• O Comitê tomou ciência da informação.
• Foi deliberado que os TRTs receberão alertas sobre projetos em atraso, sobre as pendências de aplicações
de issues corretivas, sobre a ativação do Módulo de Certidões, dentre outras pendências.

5.

Projeto para inclusão de marcações e indexadores nas gravações das audiências

Ementa: A Secretária-Geral do CSJT informou que foi apresentada pela Ministra Presidente uma demanda no
sentido de ser necessária a implantação de solução voltada à inclusão de marcações, índices e apontadores
para as gravações de áudio/vídeo.
Deliberações:
• O Secretário de TIC do CSJT está providenciando reunião com representantes técnicos da Zoom para
averiguar a possibilidade de se inserirem tais funcionalidades diretamente no Zoom.
• Caso seja necessária alguma instrução específica referente ao escopo atual do contrato, o Comitê já
aprovou que a SETIC providencie os devidos encaminhamentos e propostas necessárias.
• Na reunião com a Zoom será demandada uma customização para que haja informações mais bem
organizadas e estruturadas sobre o andamento das audiências.
• O JTe pode atuar como uma alternativa para informativos aos advogados sobre o agendamento, horários ,
sequência, dentre outros dados relativos ao acompanhamento das audiências.
• A solução a ser desenvolvida deve ter um projeto efetivo de comunicação amigável ao usuário/advogado
para o sucesso esperado da solução.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2ª Reunião Ordinária realizada em 5/4/2021
6.

A SETIC pretende solicitar ao ctInfra o desenvolvimento do Projeto do PJe em Nuvem

Ementa:
•
Verifica-se a necessidade da construção de uma infraestrutura única e descentralizada para o PJe. A
proposta de operação centralizada em um serviço de nuvem mostra-se como o caminho mais adequado.
Propõe-se que o atual Comitê Técnico de Infraestrutura coordene um projeto destinado aos estudos da
solução proposta.
Deliberações:
•

Deverá ser revisada a composição atual do Comitê de Infraestutura.

•
O Comitê formado deverá conduzir dois projetos. Um destinado ao JTe em nuvem e outro destinado
ao PJe em Nuvem.
•

O SISDOV também deverá ser objeto de análise para como projeto piloto para operação em nuvem.

7.

Diário da Justiça Eletrônico Nacional X Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho

Ementa:
•
A Secretária-Geral do CSJT informou que a SETIC/CSAN elaborou um Plano de Ação para a adoção do
DJEN no âmbito da Justiça do Trabalho, em substituição ou convivência com o DEJT.
•
Trata-se do Processo 502.264/2020-9 - Acompanhamento de Cumprimento de Decisão do nº
CNJ-CumprDec-0004418-10.2020.2.00.0000. Resolução CNJ 234-2016 - Diário de Justiça Eletrônico Nacional,
Plataforma de Comunicações Processuais e Plataforma de Editais do Poder Judiciário.
Deliberações:
•

O Comitê receberá toda a documentação referente ao projeto para ciência e acompanhamento.

•
O sequencial 23 do processo apresenta o ofício de resposta ao CNJ, sobre o CumprDec, bem como traz
no anexo o Plano de Projeto (PPA) para implantação do DJEN.
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8.

Projeto da Biblioteca Digital JusLaboris

Ementa:
•
Em seguimento a uma demanda apresentada no ano de 2016, bem como Ofício encaminhado pelo
TRT15 no ano de 2018, foi solicitado o compartilhamento do código do sistema de Biblioteca Digital JusLaboris
com o Tribunal demandante.
Deliberações:
•
Foi identificada a necessidade de se padronizarem as Bibliotecas Digitais presentes na Justiça do
Trabalho, adotando-se a JusLaboris como paradigma.
•
Foi estabelecido que será designado um TRT para coordenar um projeto de unificação das Bibliotecas
Digitais de toda a Justiça do Trabalho, com o envolvimento direto das áreas negociais de Gestão da
Informação.

9.

Nova composição do Comitê Técnico de Segurança da Informação

Ementa:
•
Por meio do Ato n. 33/CSJT.GP.SG.SETIC, de 19 de março de 2021, da Ministra Presidente do CSJT, foi
alterada a composição do Comitê Técnico de Segurança da Informação, com vistas a atualizar a composição e
algumas atribuições do Comitê , tornando-o mais adequado às demandas presentes nas Resoluções CNJ N.
360,361 e 362, referentes a Segurança Cibernética.
Deliberações:
•

O CGTIC tomou ciência da informação.

Brasília, 5 de abril de 2021.
Registro de reunião elaborado por:
Luiz Antônio Mendes Garcia
Secretário de Tecnologia da Informação do CSJT
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