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Memória 

 Marcelo Lauriano (CNJ) proferiu mensagem de boas-vindas aos participantes e propôs a condução 

dos trabalhos na forma de debate item a item da proposta de resolução que disporá sobre as diretrizes 

para a Gestão da Segurança da Informação no âmbito do Poder Judiciário. Fez um breve histórico, 

informando que o CNJ já havia divulgado em 2013 em seu portal diretrizes se segurança da 

informação.  

 Marcelo Lauriano (CNJ) iniciou a leitura da minuta da Resolução e os presentes fizeram suas 

ponderações acerca dos itens propostos. 

 Ao finalizar leitura e inserção dos apontamentos dos presentes, os membros do Comitê decidiram pelo 

agrupamento das diretrizes em grupos de entregáveis, contendo previsão de prazos de atendimento 

intermediário que possibilitem o atendimento integral até 2020, seguindo a metodologia adotada na 

resolução CNJ nº 211/2015 para a elaboração de Planos de Trabalho. 

 Os participantes solicitaram ao CNJ a disponibilização de um documento com maior detalhamento dos 

principais dispositivos incluídos na Resolução, assim que essa for publicada. Essa ação permitirá 

maior esclarecimento por parte dos Tribunais do que deverá ser desenvolvido, além de favorecer a 

uniformização de entendimentos. 

 Esgotadas as ponderações, Marcelo Lauriano (CNJ) agradeceu aos integrantes pelo empenho 

demonstrado por todos ao longo dos trabalhos e informou que a proposta será encaminhada aos 

membros do Comitê Nacional de Gestão de TIC para revisão e complementação, a ser realizada no 

prazo de 10 (dez) dias a partir da data de envio. Após o término do prazo, a proposta será encaminhada 

à Secretaria Geral do Conselho Nacional de Justiça para análise da técnica legislativa e, após, a 

proposta será encaminhada à Comissão de TI do CNJ. Não havendo mais o que ser tratado, a reunião 

foi encerrada.  
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