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MEMÓRIA DE REUNIÃO 

____________________________________________________________ 

 
DATA E LOCAL 

04 de dezembro de 2013 – Sala de reuniões da Presidência/CNJ 

____________________________________________________________ 

 
PRESENTES: 
SAULO CASALI BAHIA            Conselheiro e Presidente da Comissão 

GISELA GONDIM RAMOS      Conselheira e Membro da Comissão 
RUBENS CURADO SILVEIRA  Conselheiro e Membro da Comissão 
CARL OLAV SMITH                 Juiz Auxiliar da Presidência 

CÁSSIA CASCÃO                     Assessora Chefe 
LÚCIO MELRE                         Diretor de Tecnologia da Informação 

MARCELO LAURIANO            Diretor de Tecnologia da Informação 

                                                  Representantes da Justiça do Trabalho 

____________________________________________________________ 

 
QUESTÕES TRATADAS e DELIBERADAS 

____________________________________________________________ 

 
 
1- Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho 
Após a explanação por membros da Justiça do Trabalho acerca da 

implementação do PJe e da instituição de Comissão Permanente de 

Acessibilidade no âmbito do TST, deliberou-se, por unanimidade: 

a) Encaminhar ao Comitê Gestor do PJe a sugestão da adoção de 

diretriz no sentido de priorizar a criação do grupo de requisitos de 

acessibilidade, com a participação de pessoas portadoras de 

deficiência. 

b) Fixar o prazo de 15 dias para consultas e formação desse grupo 

de requisitos de acessibilidade, subordinado ao gerente de projetos, 

Antônio Augusto. 

c) Sugerir a indicação do Juiz do Trabalho Ricardo Tadeu como 

membro integrante do grupo a ser instituído. 

 



2 – Resolução do Processo Judicial Eletrônico (CNJ) 
Deliberou-se, por unanimidade, aprovar a nova versão da minuta de 

Resolução do PJE, a fim de ser submetida ao plenário. 

 

3. Apresentação do novo portal do CNJ 
Deliberou-se, por unanimidade que será instituído um grupo de trabalho 

para criação de um novo portal, preferencialmente com um membro do 

Departamento de Tecnologia da Informação, um membro do Departamento 

de Gestão Estratégica, um Juiz Auxiliar e um servidor de gabinete de 

Conselheiro. O grupo de trabalho será coordenado pela servidora Cíntia da 

Silveira Lima, Secretária de Comunicação. 

Indicou-se, na oportunidade, o Juiz Auxiliar da Presidência Carl Smith e a 

assessora Cássia Cascão de Almeida para comporem o grupo de trabalho. 

 

4. Contratações a serem realizadas em 2014 (DTI) 
Deliberou-se, por unanimidade, que as aquisições a serem priorizadas em 

2014 na ação orçamentária de Modernização do Judiciário Estadual serão:  

•      Aquisição de microcomputadores e nobreaks. 

•      Expansão técnica dos equipamentos storages existentes; 

•      Aquisição de nova solução de armazenamento de dados com 

garantia e capacitação; 

•      Aquisição de solução de aceleradores WAN; 

•      Aquisição de equipamentos servidores em lâminas, inclusive 

com licenças vmware. 
 

5. CNIPE – Projeto Central Nacional de Informações Processuais 
Deliberou-se, por unanimidade que o Presidente da Comissão de TI, 

Conselheiro Saulo Casali Bahia, enviará ofício ao Presidente do CNJ, 

sugerindo a retirada do sistema do sítio do CNJ na internet. 
 

Nada mais havendo a consignar, de ordem, lavro a presente 

ata.  

 

Brasília (DF), 4 de dezembro de 2013. 

 

 

 

 

CÁSSIA CASCÃO DE ALMEIDA 
Assessora-Chefe 

 
 
 


