Senhores magistrados, servidores e demais usuários da Plataforma de Videoconferência Cisco
Webex.

Hoje, 22 de janeiro de 2021, entrou no ar o Zoom, a plataforma oficial de videoconferência para a
realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos da Justiça do Trabalho, conforme
estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho no Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº
54/2020, de 29/12/2020.

Com isso, já é possível agendar e realizar, de forma imediata, audiências e sessões de
julgamento. É importante salientar que as audiências e sessões que, eventualmente, tenham
sido agendadas no Cisco Webex, para realização após 30/01/2021, deverão ser reagendadas na
Plataforma Zoom e o link gerado deverá ser divulgado aos participantes, o que não implica
mudança na data da audiência ou sessão.

O Cisco Webex permanecerá disponível para acesso até o dia 30 de janeiro de 2021 e poderá ser
utilizado para a realização de audiências, sessões e reuniões até esta data.

As Varas do Trabalho, 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, a Secretaria da Escola Judicial, a Secretaria de Apoio Judiciário, a Secretaria
da Corregedoria e da Vice-Corregedoria, a Secretaria de Suporte e Atendimento, a Diretoria-Geral e
as quatro Diretorias a ela subordinadas, receberam ontem (21), uma mensagem eletrônica em suas
respectivas caixas postais institucionais, contendo um convite para ativação da conta da unidade no
Zoom.

Após a ativação da conta, é possível acessar o Zoom no endereço: https://trt3-jus-br.zoom.us/, que é
o endereço padrão a ser adotado por todos os Tribunais da Justiça do Trabalho, alterando apenas o
número, a depender do Regional.

As instruções detalhadas sobre a ativação da conta, a criação da senha de acesso, a instalação do
aplicativo do Zoom e o uso da plataforma encontram-se descritas no Tutorial para o Público Interno,
publicado na intranet. Clique AQUI para acessar o tutorial.

As contas das unidades acima elencadas, são licenciadas e poderão ser utilizadas pelo anfitrião para
realização de reuniões com até 200 participantes, duração ilimitada, transmissões ao vivo
(webinars) para até 10.000 participantes, criação de até 50 salas simultâneas em uma reunião, sala
de espera, gravação e armazenamento das reuniões em nuvem, dentre outros recursos. Os demais

usuários do Tribunal receberão um convite para ativação de uma conta básica (gratuita) no Zoom,
que poderá ser utilizada para a realização de reuniões, com duração limitada a 40 minutos.

Os usuários externos, como advogados, partes e outros interessados, não precisarão se cadastrar
para utilizar a plataforma Zoom. Para estes, os acessos deverão ser concedidos por meio de links
fornecidos pelo anfitrião da audiência/sessão. Foi publicado no Portal de Internet do Tribunal um
manual contendo orientações aos usuários externos. Clique AQUI para acessar o manual.

Aproveitamos o ensejo para informar que a partir de 30 de janeiro de 2021, não será possível
realizar o armazenamento de novas audiências no PJe Mídias utilizando a nuvem do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Nenhuma audiência gravada será perdida, uma vez que continuarão
disponíveis para acesso.

Até que o TRT da 3ª Região reúna as condições necessárias para realizar o armazenamento das
audiências no PJe Mídias utilizando infraestrutura própria ou contratada para esta finalidade, as
audiências deverão ser gravadas na nuvem da plataforma Zoom, conforme descrito no manual
do usuário interno.

Encontra-se também disponível na intranet em Manuais/Requisições –> Informática o manual
Zoom Meeting: instalação e configuração da plataforma de videoconferência e no canal da empresa
XP ON no YouTube uma videoaula contendo instruções sobre a utilização da plataforma Zoom, que
pode ser acessada por AQUI. Neste mesmo serão local, serão também disponibilizados os tutoriais
para o público interno e externo.

Por fim, informamos que o suporte aos usuários internos da Plataforma Zoom poderá ser solicitado
por meio da abertura de chamados no Portal da Central de Serviços de TI na intranet, que ofertará
as opções disponíveis para o serviço “Zoom – Webconferência”, no catálogo de serviços de TI.

