
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ATA DE REUNIÃO
 - ATR - 

Projeto: Processo Judicial Eletrônico – PJe-TJMA

Data: 24.04.2015 das 14h às 15h55min

Participantes:  Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira;
 Juiz Roberto Abreu Soares (Juiz de Direito);
 Aline Lopes (Representante da Diretoria de Informática e Automação

– DIA);
 Paulo Rocha (Assessor da Corregedoria); 
 Antony Luso (Assessor de Desembargador);
 Elizimar Holanda (Equipe PJE).

Objetivo: Discussão das ações para implantação do PJe-TJMA em 2015.

Assuntos tratados: 

1. Na ausência do Desembargador Paulo Velten, o Juiz Roberto Abreu abriu a reunião
informando aos presentes que a Minuta da resolução do PJE já foi aprovada. E que
a reunião do Comitê Estadual para apresentação do Plano de Implantação do PJE
para o exercício de 2015, já está marcada para o dia 08/05/2014, às 14h00min no
auditório do Tribunal de Justiça.

2. A  Sra.  Elizimar  alertou  para  a  necessidade  da  elaboração  do  Cronograma
detalhado do projeto para a implantação no 2o. Grau, já ser trabalhado com a
participação da equipe de Requisitos. 

3. Os presentes sugeriram como membros dessa equipe:
a. A Sra. Sanai: Supervisora do Protocolo Administrativo;
b. A Sra. Denise: Diretora Judiciária;
c. O Sr. Maiksom que é Secretária das Câmaras Cíveis.

4. O Juiz Roberto Abreu colocou que enquanto essa questão da definição da equipe
não se efetivar,  esse cronograma pode ser elaborado com base no que já foi
planejado  para  o  1º.  Grau.  Disse  que  o  Assessor  Antony  Luso  ficará  com  a
atribuição de identificar e contatar as pessoas para a referida equipe.

5. O Juiz Roberto Abreu continuou, dizendo que deverá ser feito um pano para que
as  pessoas  que  forem  compor  essa  equipe  comecem  a  estudar  processo
eletrônico para que elas possam conhecer e trabalhar na melhoria de regras de
negócio, fluxos e no treinamento. 

6. Elizimar irá elaborar o cronograma conforme colocado pelo Juiz Roberto,  mas,
colocou que as especificidades relativas a 2º. Grau serão tratadas após a equipe
de requisitos ser montada e receber o treinamento devido, pois somente a partir
disso essas especificidades serão conhecidas.

7. Todos os presentes concordaram no sentido de que além dessas pessoas serem
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treinadas no funcionamento do PJE,  também estudem o aspecto da legislação
pertinente a Processo Eletrônico,  principalmente,  acerca do que muda entre o
processo físico e o eletrônico.

8. A Sra. Elizimar sugeriu que fosse treinado o maior número possível de pessoas,
inclusive, para substituição em casos de necessidade. 

9. O  Assessor  Paulo  Rocha  sugeriu  que  além  do  treinamento  presencial,  seja
também elaborado um treinamento  para ser  disponibilizado  na plataforma do
Moodle. 

10. O Juiz Roberto Abreu complementou com a sugestão de certificar pela ESMAM as
pessoas que participarem do treinamento.

11. Quanto à emissão de certificados para essa etapa de implantação, o Juiz Roberto
Abreu  disse  que  será  preparado  ofício  para  verificar  se  todos  os  juízes  e
Desembargadores possuem certificados digitais em pleno uso.

12. A reunião foi encerrada.

Ações e Responsabilidade:

Item Tarefa Responsável Data inicial Data final Status*

 Status (D – Definido, E - Em elaboração, C – Concluído) 

Informações adicionais: 

DE ACORDO:

Assinaturas:
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