
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ATA DE REUNIÃO
 - ATR - 

Projeto: Processo Judicial Eletrônico – PJe-TJMA

Data: 03.07.2015 das 14h às 16h00min

Participantes:  Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira;
 Juiz Roberto Abreu Soares (Juiz de Direito);
 Juiz Mário  Márcio  de  Almeida  Sousa  (Gestor  de  Metas  e

Planejamento Estratégico da CGJ);
 Jorge Henrique da Silva Oliveira (Diretoria de Informática – DIA)
 Danielle Mesquita (Coordenação de Sistemas de Informação - CSI);
 Antony Luso (Assessor de Desembargador);
 Aline Lopes (Equipe PJE);
 Elizimar Holanda (Equipe PJE).

Objetivo: Definição o calendários de implantação do PJe-TJMA em 2015.

Assuntos tratados: 

1. A reunião foi aberta pelo Juiz Roberto Abreu. 

2. O Diretor Jorge Oliveira apresentou o planejamento para as salas de audiência
das Unidades Jurisdicionais onde o processo eletrônico será ou está implantado. 

3. O Juiz Roberto Abreu argumentou que o Secretário de Audiência, nesta fase inicial
de implantação do processo eletrônico, poderá utilizar apenas um (01) monitor,
vez que é  suficiente  para  a  edição e redação  do  texto da Ata  de  Audiência,
acrescentando  que na  mesa  presidida  pelo  juiz  serão  suficientes  três  (03)
monitores:
- Um (01) para o Juiz;
- Um (01) para o Secretário de Audiência; e,
- Um (01) para o Promotor.

4. A sugestão final foi de cinco (05) equipamentos, sendo, três (03) para a mesa do
juiz e dois (02) para os advogados das partes. 

5. Foi discutida uma solução de estrutura para os equipamentos, de modo que, não
polua  a  sala  ou  atrapalhe  a  visão  dos  juízes  e  demais  participantes.  Foi
mencionado que a solução do CNJ, para o caso, foi retirar o pé dos monitores e
colocar a CPU embaixo da mesa.

6. Uma sugestão do Juiz Mário Márcio,  é de que por questão de segurança, seja
verificada a possiblidade de fixar os monitores à mesa. Sugeriu ainda, que seja
montada uma sala de audiência piloto. O Diretor Jorge Henrique ficou de solicitar
uma sala no fórum para a montagem dessa sala piloto.

7. O Desembargador Paulo Velten perguntou como estava a preparação da estrutura
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de links do TJMA para atender ao PJE. O Diretor Jorge apresentou o uso dos links,
cujos dados foram coletados a cerca de três (03) meses atrás, mas, disse que irá
fazer uma nova coleta e apresentar os dados mais atualizados. Disse ainda, que
existe um manual do CNJ que descrevem quais são os requisitos mínimos para
atender o PJE, e que o TJMA atende até mais do que o solicitado.

8. O Diretor Jorge apresentou as estratégias de expansão da capacidade de links do
TJMA que estão em andamento:
- Plano A: na capital, em andamento para este ano, é a adesão ao cinturão de
fibra ótica do estado.  O estado hoje possui 12 pares de fibra, dentre os quais, um
será disponibilizado para o TJMA.
- Plano B: é a adesão a uma ata de registro de preços que está em andamento no
Ministério Público do Maranhão e contingencialmente a abertura de licitação do
próprio TJMA.

9. O Juiz Roberto Abreu informou que já preparou as duas portarias de implantação
do PJE (implantação do 1º e 2º. Graus), que será iniciada pela Vara de Interesse
Difuso e Coletivo, seguida pelas varas de Fazenda Pública, Família e Cíveis. E que
todas  as  demais  ações  a  serem  dirigidas  dependem  da  assinatura  dessas
portarias. 

10. O  Juiz  Mario  Márcio  disse  que  a  estrutura  atual  na  audiência  é  de  um
equipamento por sala e que a partir do processo eletrônico será de cinco (05).
Jorge disse que os TRTs que tem hoje a mesma estrutura de links do TJMA, antes
da audiência gera um PDF do processo que é colocado em todas as máquinas, de
modo  que  este  possa  ser  utilizado  localmente,  o  que  serve,  inclusive,  como
contingencia para os casos em que houver queda de link.

11. O Diretor Jorge solicitou que Aline faça um levantamento de quantas certidões
foram emitidas e o tempo de indisponibilidade do sistema desde o início do PJE,
para ser apresentado na próxima reunião do Comitê.

12. O Diretor Jorge disse que está sendo feita um Plano de Risco baseado na análise
de  riscos  do  projeto,  tanto  interno  como  externos,  que  esses  riscos  serão
mitigados ou contingenciados, à medida que forem apresentados. O Plano será
apresentado na próxima reunião.

13. Quanto à prestação de serviços de link, o Juiz Mario Marcio sugeriu que seja feito
uma auditoria na qualidade desses serviços.

14. O Sr. Antonio da Assessoria de Comunicação apresentou o material de divulgação
do projeto.

15. O Desembargador Paulo Velten solicitou que também seja feita divulgação das
unidades a serem implantadas.

16. 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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