
 Ata de Reunião

Ata de Reunião - ATR

Projeto: Processo Judicial Eletrônico - PJE
Data: 18/03/2015  16h às 17h11 min
Participantes: Jorge Henrique da Silva Oliveira (Diretor – DIA);

Roberto Abreu Soares (Juiz – PJE);
Aline Lopes (Chefe de Divisão - PJE);
Elizimar Holanda (Analista - Equipe PJE);
Danielle Mesquita (Coordenador CSI).

Objetivo: Acompanhamento do projeto

Assuntos tratados: 

1. O Juiz Roberto Abreu iniciou a reunião dizendo que embora ainda não estivesse aprovada a
Minuta da Resolução que regulamenta a implantação do PJe em 2015, que ele gostaria de 
tratar das ações que poderiam ser antecipadas para essa implantação.
 
Disse que para este ano a previsão é implantar 51 unidades para o 1º. Grau, então, as 
ações a serem antecipadas deverão ser orientadas por esse parâmetro.

2. O Juiz Roberto Abreu solicitou que a equipe do projeto já preparasse uma sugestão de 
Cronograma de Treinamento seguindo a mesma metodologia do ano passado. Aqui em S. 
Luis, identificasse a quantidade de dias úteis para começar a implantar em agosto e o 
treinamento a partir de junho. 

Disse que embora o CNJ dê até 30 dias para publicação do cronograma quando o PJE já 
está implantado, a orientação dele é que o cronograma seja publicado 90 dias antes de 
agosto/2015. 

3. A orientação para o cronograma de treinamento foi colocar 2 monitores para 16 horas (2 
dias) de treinamento de juízes e assessores e 3 dias para o pessoal de Secretaria.

4. Todos os Oficiais de Justiça de São Luís devem ser treinados, identificar o número de 
oficiais daqui, o treinamento será de 4 horas. Os oficiais de S. Jose de Ribamar devem ser 
deslocados para S. Luís.

5. Verificar se é possível fazer o treinamento do pessoal de Imperatriz lá mesmo e verificar se
é possível trazer os de Timon para S. Luís.

6. Para ministrar o treinamento a ideia é recrutar analistas da área jurídica para treinar e os 
tornar multiplicadores. O Juiz Roberto Abreu se comprometeu a dedicar 2 ou 3 horas para 
participar desse treinamento. Disse ainda, que quanto a parte técnica precisará ser 
definida uma agenda para melhoria dos fluxos.

7. Quanto à emissão de Certificados, o Juiz Roberto Abreu disse que tem que ter um 
contingenciamento no sentido de garantir a emissão, pois atualmente ainda existem 
certificados de dezembro/2014 que não foram emitidos pelo Banco do Brasil. Quanto à 
emissão desses certificados pendentes irá verificar se é possível a emissão pelo CNJ.

8. O Diretor Jorge disse que ainda tem 440 mídias e como contingencia vai verificar a 
possibilidade de adesão a uma ata para aquisição de novas mídias.  

9. A reunião foi encerrada.

Ações e Responsabilidade:

Item Tarefa Responsável Data inicial Data final Status*
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 Status (D – Definido, E - Em elaboração, C – Concluído). 

Informações adicionais: 

DE ACORDO:

Assinaturas:
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