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Memória 

 Marcelo Lauriano (CNJ) proferiu mensagem de boas-vindas aos participantes e, apesar do reduzido 

quórum, propôs que fossem discutidas eventuais considerações que o grupo já possuísse em relação 

à minuta de texto de revisão da Resolução 99/2009.  

 Em continuação, reforçou a necessidade de maior agilidade nos debates em torno da revisão uma vez 

que o tempo para tramitação interna no CNJ está cada vez menor em 2015. 

 Em relação ao texto da minuta, encaminhado pelo DTI dias antes, discorreu sobre as últimas 

alterações realizadas na proposta tendo em vista sua maior aproximação ao contexto de estratégia 

estabelecido na Resolução CNJ n. 198/2014. 

 Luiz Felipe (TJRS) opinou em favor de uma última reunião presencial do CNGTIC.PJ tendo em vista 

o fechamento do trabalho de revisão, uma vez que tem sido frequente o baixo quórum nas reuniões 



através de videoconferência.Informou também ter encaminhado proposta alternativa de texto da 

minuta como contribuição aos trabalhos do grupo. 

 Antônio (TJMG) sugeriu uma reunião para finalização dos trabalhos de revisão da Resolução 99/2009 

por videoconferência considerando que nos próximos dias o seu deslocamento para Brasília não seria 

oportuno em virtude da agenda interna de compromissos no Tribunal em que trabalha. 

 Luiz Felipe (TJRS) ponderou que embora favorável a uma reunião presencial, também encontra no 

momento dificuldades para se deslocar a Brasília nos próximos dias em virtude de compromissos de 

trabalho que exigem sua presença no Tribunal. 

 Nilce Longhi (TJPA) informou que o trabalho de revisão do anexo I da Resolução 90/2009 ainda não 

foi concluído. Existe a necessidade de se considerar os dados atuais de força de trabalho de TIC nos 

Tribunais e, segundo ela esses dados ainda não foram repassados àquele Tribunal. 

 Informou também que os dados do último relatório do Justiça em Números (2015) serão utilizados nos 

estudos que embasam a revisão do anexo I. 

 Marcelo Lauriano (CNJ) reforçou ao TJPA a necessidade de ajuste do Anexo I aos dados do Justiça 

em Números 2015. Ficou combinado que o TJPA apresentará a revisão do estudo até a próxima terça-

feira. 

 Esgotados as ponderações, Marcelo Lauriano (CNJ) informou que o CJF não se fez presente tendo 

em vista que o seu representante, Lúcio Melre, estava em período de férias. Não havendo mais o que 

ser tratado, foi encerrada a reunião, sendo que a próxima reunião foi agendada para o dia 29/10 

(quinta-feira), às 10h, para apresentação dos aprimoramentos finais da minuta de Resolução 99/2009. 

 

 

 

 

Deliberações 

 

 Próxima reunião do Comitê (VIDEO) dia 29/10 às 10h:  
 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
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