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ATA DE REUNIÃO 

Ao dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, no Gabinete do desembargador Jamil Gedeon, às dez horas, 
sob a presidência do desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, e presentes os membros desembargadores Jamil de 
Miranda Gedeon Neto, José Joaquim Figueiredo dos Anjos e José de Ribamar Froz Sobrinho, ausente justificadamente o 
desembargador Paulo Sergio Velten Pereira, reuniu-se a Comissão de Informática, para apreciar e deliberar sobre o piano 
de implantação do sistema PJe para o ano de 2017. 

Inicialmente o diretor de informática, Paulo Rocha Neto, apresentou aos presentes um relatório contendo os resultados da 
implantação do PJe, relativos ao ano de 2016, informando que todas as 12 comarcas de entrância final e intermediária e 
todas as câmaras cíveis previstas para implantação em 2016 estão em funcionamento com processo eletrônico, com um 
percentual de 100% de cumprimento do plano para 2016. Discorreu ainda sobre os principais números do processo 
eletrônico no UMA, apresentando os totais de documentos gerados, processos distribuídos e demais cadastros 
realizados. 

Após as considerações dos presentes sobre as ações realizadas em 2016. iniciou-se a avaliação do Plano de Implantação 
do PJe para o ano de 2017. 

O diretor de informática apresentou aos membros da Comissão a proposta de implantar, em 2017, para o 1° Grau, 26 
comarcas de entrância intermediária, de forma a contemplar todas as unidades de entrância final e intermediária no 
sistema e, para o 2° Grau, a inclusão de todas as classes originárias e do plantão judicial. Além disso, propôs a integração 
do PJe com o Diário da Justiça Eletrônico e com o Escritório Digital, sistema desenvolvido pelo CNJ para uso dos 
advogados e que integra processos de todos os PJe do Brasil. As propostas foram avaliadas quanto à importância, 
adequação e prioridade. Foram apresentados ainda os números relativos ao percentual de distribuição de processos 
eletrônicos em 2016 (58%). O diretor informou aos presentes que, cumprida a meta para 2017, o UMA estará com 80% 
de sua distribuição em formato eletrônico já em 2018. 

A Comissão aprovou o Plano de Implantação do PJe para 2017, autorizando a Diretoria de Informática a dar 
prosseguimento às ações necessárias para a sua execução. 

Eu, Paulo Rocha Neto, designado secretário ad c da Comissão, lavrei a present ta 
conforme, vai por todos assinada. 
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