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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.

Aprovação das atas anteriores

Ementa:
•

Aprovação das atas anteriores (1ª, 2ª e 3ª atas).

Deliberações:
•
Os membros do Comitê serão informados da liberação das atas para revisão e aprovação na próxima
reunião.
Providências / Responsável / Prazo
Providências: O Gabinete SETIC enviará as atas para a aprovação dos membros do Comitê.

3.

Providências adotadas para atendimento das deliberações realizadas na última reunião

Ementa:
• Minuta do Ato informando quais serão os tribunais pilotos da versão PJe 2.7 elaborada.
• Minuta de Ato que dispõe sobre os procedimentos a serem observados na videogravação de audiências
realizadas no âmbito da Justiça do Trabalho anexas ao PAe 500787/2021 para análise da SGRCSJT.
• A SETIC deverá minutar proposta de acordo de cooperação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério da
Economia, com vistas à implantação do Sistema CTPS Digital. Foi aberto o PAe 500.742/2021 para
prosseguimento da demanda.
• O projeto DJEN foi criado no portfólio de projetos do PJE (EGPJE-2682), mas seu desenvolvimento ficou
adiado para a versão 2.8 do PJe após reunião de repriorização de demandas.
• Foi aberto o PA 500894/2021-0 para realizar o acompanhamento das issues do Projeto Juizo 100% Digital.
• O MPT foi notificado sobre as condições para a cessão do código-fonte do assinador do PJe/JT e informou
que estuda solução que envolve certificados em nuvem e não prosseguirão com a solicitação inicial.
Deliberações:
• O prosseguimento da minuta da videogravação deverá aguardar a deliberação do COLEPRECOR. Em
paralelo, o CSJT irá responder à RECOMENDAÇÃO No 94, DE 9 DE ABRIL DE 2021 do CNJ informando que a
solução nacional de videogração na Justiça do Trabalho é o ZOOM e oficiar os TRT’s sobre a informação
dada, sugerindo solução de contorno.
• O NUGOV ficará responsável por minutar, junto ao Dr Fabiano, a resposta ao CNJ a o ofício a ser enviado aos
regionais
• A CTPJe avaliará o plugin desenvolvido pelo TRT12 - relógio - para solução de contorno de marcação da
gravação.
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Providências / Responsável / Prazo
Providências:
●
●

NUGOV fará a minuta de resposta ao CNJ
CTPJe avaliará o plugin do TRT12

4.

Aprovação do Protocolo e Apoio às Reuniões CGTIC e CGNPJe

Ementa:
•
Aprovação dos procedimentos abordados no documento enviado previamente por e-mail, acerca do
protocolo para o comitê CGTIC.
Deliberações:
• O comitê delibera pela aprovação do protocolo e ressalta que as atas do comitê devem ser disponibilizadas
no portal do CSJT de forma pública e as pastas das reuniões devem estar compartilhadas com todos os
membros do Comitê.
Providências / Responsável / Prazo
Providências: Disponibilizar as atas aprovadas no portal do CSJT. (SGE-2667)
Responsável: Gabinete SETIC

5.

)

Dilação de prazo para implantação do Sistema GPREC - PAe 500.987/2021 - SGE-2637

Ementa:
• Vários TRTs estão solicitando dilação de prazo para adoção do GPrec. A cópia do PAe 500.987/2021 foi
encaminhada pela Drª Carolina aos integrantes do Comitê para conhecimento e exame preliminar dos
pedidos.
Deliberações:
• O comitê delibera pela dilação do prazo para adoção do GPrec até 01/01/2022.
• A SETIC deverá elaborar a minuta para alteração do Ato que determina o prazo de 31/05/2021 para sua
adoção.
Providências / Responsável / Prazo
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Providências: Minutar ato para dilação do prazo para adoção do GPrec. (SGE-2667)
Responsável: SETIC/CTPJe

6.

DOD do TRT18 para descentralização de recursos orçamentários para compra de notebook

Ementa:
• TRT18 solicita descentralização de recursos orçamentários para adesão à ARP Nº 11/2020 e Pregão
Eletrônico Nº 23/2020 do TRT8 a fim de adquirir 100 notebooks, a um custo médio de R$ 6.000,00 cada.
• Há o montante de R$ 12.911.425,00 (doze milhões, novecentos e onze mil e quatrocentos e vinte cinco
reais) disponíveis em GND4.
Deliberações:
• O NUGOV deverá promover uma análise mais abrangente para conceder insumos à decisão do CGTIC. Caso
a ARP vença até julho, a decisão deverá ser realizada por FRAD. Caso contrário, deverá aguardar a próxima
reunião do Comitê.
Providências / Responsável / Prazo
Providências: Analisar a solicitação do TRT18 a fim de prover insumos ao Comitê para deliberação (SGE-2466)
Responsável: SETIC/NUGOV
Prazo: 5ª Reunião Ordinária de 21/6/2021

7.

Deliberação sobre a inclusão de classes administrativas no PJe

Ementa:
• Análise da demanda de ajustes no PJe para contemplar necessidades de sistemas administrativos, conforme
demanda do MPT e do Comitê Gestor Nacional do sistema PROAD-OUV.
Deliberações:
• O comitê delibera que a demanda seja pautada no CGNPJe. A solicitação deverá ser encaminhada aos
membros daquele comitê o mais breve possível.
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• Pondera a Secretária Geral que já existe, hoje, a questão da convivência do PROAD e do SEI na JT, não sendo
producente criar uma terceira via para tramitar processos administrativos.
Providências / Responsável / Prazo
Providências: O item deverá ser pautado na próxima reunião do CGNPJe
Responsável: Gabinete SETIC
Prazo: 4ª Reunião Ordinária de 24/5/2021

8.

)

Renovação da contratação da solução de antivirus para o TST

Ementa:
• O TST consultou o NUGOV acerca da renovação da contratação da solução de antivírus paga pelo CSJT,
conforme deliberação anterior do CGTIC em sua 1ª Reunião de 2017 (PAE 504060/2016). O contrato finda
em agosto e há a necessidade de informações sobre quem custeará a nova contratação pelo TST que está
sendo gerida pelo TRT13 e a qual o TST é copartícipe. Ressalta-se que, por se tratar de uma ação nacional,
assim que a ARP estiver registrada, os TRTs deverão enviar DDO com pedido de descentralização de
recursos para a contratação.
Deliberações:
• A demanda já possui previsão orçamentária no âmbito do TST e será executada com recursos
orçamentários do referido Tribunal , não sendo necessário o custeio da referida ação pelo CSJT.
Providências / Responsável / Prazo
Não há

9.

Revisão dos estudos que nacionalizaram o PROAD-OUV para fins de verificar a melhor solução para a
tramitação eletrônica de processos administrativos

Ementa:
• Tendo em vista a publicação do Ato Conjunto TST.CSJT.GP n. 53/2020 e o Acordo de Cooperação Técnica
(ACT) assinado entre o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT) e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para implantação do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) no TST e CSJT até outubro do corrente ano, a CSAN sugere criação de Equipe de
Planejamento da Contratação (EPC) para analisar a vantajosidade da utilização do SEI como solução
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nacional para tramitação de processos administrativos. A CSAN sugere ainda que o grupo tenha como
ponto de partida os estudos que resultaram na nacionalização do PROAD-OUV e os estudos que resultaram
na adoção do SEI pelo TST.
Deliberações:
• O Comitê aguardará a sua recomposição para deliberar sobre o tema. As opções discutidas, até o presente
momento, estão apresentadas abaixo:
1. Deliberar pela criação do EPC que deve revisitar os estudos que nacionalizaram o PROAD-OUV e
analisar, entre outros pontos, o contexto no qual o SEI foi descartado, comparando com a situação
atual da solução e os estudos que resultaram na adoção do SEI pelo TST e CSJT.
2. Deliberar por revisar o ato que nacionalizou o PROAD-OUV para permitir a utilização dos dois sistemas
até que seja possível avaliar os resultados da implantação do SEI no TST e no CSJT

Providências / Responsável / Prazo
Providências: O item deverá ser pautado na primeira reunião do CGTIC com a nova recomposição
Responsável: Gabinete SETIC
Prazo: 5ª Reunião Ordinária de 21/6/2021

10. Publicação dos Manuais de Suporte e Demandas do SIGEP-JT e PROAD-OUV

Ementa:
•
A CSAN informa, para ciência, a publicação dos Manuais de Suporte e Demandas do SIGEP-JT e
PROAD-OUV no portal do CSJT. Os referidos Manuais estabelecem os parâmetros e critérios para que os
órgãos da Justiça do Trabalho se comuniquem de modo célere e eficiente, viabilizando o funcionamento,
suporte e evolução dos programas supracitados. Os manuais foram propostos pela gestão dos programas e
aprovados pela CSAN.
Deliberações:
• O Comitê toma ciência da publicação dos referidos manuais.
• A SETIC, por intermédio da CSAN, deverá solicitar à SECOM a divulgação da publicação dos manuais,
ressaltando a importância e os ganhos associados.

Providências / Responsável / Prazo
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Providências: Solicitar à SECOM a divulgação e publicação dos manuais, observando a importância e os ganhos
associados.
Responsável: SETIC/CSAN

11. Retificação do prazo de vigência referente ao DOD para contratação do serviço de suporte técnico
especializado para o PostgreSQL, apresentado na 3ª Reunião do CGTIC

Ementa:
•
O item 4 da 3ª reunião ordinária do CGTIC aprovou o Documento de Oficialização de Demanda
(DOD) referente a contratação de suporte técnico do banco de dados do PJe (PostgreSQL) por 12 (doze)
meses, porém está previsto no edital da Ata de Registro de Preço a contratação pelo período inicial de 30
meses.
Deliberações:
• O comitê delibera pela prorrogação do prazo de 12 meses para 30 meses.

Brasília, 17 de Maio de 2021.
Registro de reunião elaborado por:
Ana Letícia Moura Vilela
Chefe do Núcleo de Apoio à Governança e à Gestão

