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COMUNICADO SN, DE 13 DE JANEIRO DE 2021

Por  meio  do  OFÍCIO-CIRCULAR  Nº  46  -  SG  1011078,  o  Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) comunicou “que o Termo de Cooperação Técnica celebrado
entre o CNJ e a CISCO Brasil, que tem por objeto a conjugação de esforços com o
propósito  de fornecer  aos magistrados brasileiros uma solução de videoconferência
para a prática de atos processuais, via internet, especialmente audiências e sessões de
julgamento, terá sua vigência encerrada, após duas prorrogações, em 30 de janeiro de
2021”.

Com o fim da vigência do  termo de cooperação técnica,  a  plataforma
Cisco Webex deixará de funcionar após 30 de janeiro de 2021.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), com o apoio do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT) e com a participação de diversos Regionais, promoveu o
Pregão  Eletrônico  n.  60/2020 para  contratação  de  uma  nova  solução  de
videoconferência em nuvem para a prática de atos processuais na Justiça do Trabalho,
trata-se do Zoom Meeting da fabricante norte-americana Zoom Video Communications,
Inc, uma das soluções líderes mundiais no segmento.

Após a homologação do resultado da licitação,  o Tribunal  Superior  do
Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio do  Ato Conjunto
TST.CSJT.GP  Nº  54/2020,  publicado  em  29  de  dezembro  de  2020,  instituíram  a
plataforma Zoom como a plataforma oficial de videoconferência para a realização de
audiências e sessões de julgamento nos órgãos da Justiça do Trabalho e determinou
sua adoção até 30 de abril de 2021.

O TRT-MG está empreendendo todos os esforços para que a Plataforma
Zoom seja implantada antes de 30 de janeiro de 2021, de forma a evitar a eventual
necessidade  de  adoção  de  uma  solução  intermediária  após  o  desligamento  da
plataforma Cisco Webex.
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Para isso, está sendo concluído o processo administrativo de contratação
da empresa XP ON, vencedora do  Pregão Eletrônico TST N. 60/2020,  para que a
plataforma Zoom seja implantada e disponibilizada para uso em nosso Regional.

A  plataforma  Zoom destina-se,  prioritariamente,  à  prática  de  atos
processuais,  e  por  este  motivo,  serão  contemplados  com  uma  licença  de  uso  da
solução, as Varas do Trabalho, incluindo as segundas salas de audiências, os Postos
Avançados, os Foros Trabalhistas, os CEJUSCs de 1º e 2 Graus, as Secretarias das
Turmas,  a  Secretaria  do  Tribunal  Pleno,  a  Secretaria  de  Dissídios  Coletivos  e
Individuais,  a  Secretaria  das Seções Especializadas,  a Secretaria  de Execuções,  a
Central  de  Pesquisa  Patrimonial  e  a  Secretaria  da  Corregedoria  e  da  Vice-
Corregedoria.

Os demais usuários e unidades organizacionais continuarão utilizando o
Google Meet para a realização de videoconferências. 

Não obstante a plataforma Zoom ainda não estar disponível para acesso,
para  que  se  inicie  a  familiarização  com  os  seus  recursos,  a  empresa  XP  On
disponibilizou  em  seu  canal  no  YouTube,  uma  videoaula  apresentando  as
funcionalidades  da  plataforma  Zoom,  que  pode  ser  acessada  através  do  link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVTdJCn_KN2F2bCDufUNHX3r-UXBRPwW.

Além disso, disponibilizou também o Manual de Operação da Plataforma
Zoom. Clique aqui para obtê-lo.

Por  fim,  informamos  que  as  audiências  e  sessões  que,
eventualmente,  tenham sido agendadas no  Cisco Webex para realização após
30/01/2021, precisarão ser reagendadas na Plataforma Zoom quando esta estiver
disponível para uso. Para estes casos, o  link que será gerado no  Zoom deverá
ser novamente divulgado aos participantes.

Tão logo a plataforma Zoom esteja disponível para uso, será divulgado
um novo comunicado informando sobre a transição.
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