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Conselho Nacional de Justiça 

 
 

 
Comissão Permanente de 

Tecnologia da Informação e Infraestrutura 
Grupo de trabalho de unificação das versões do PJe -  

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

____________________________________________________________ 
 

Data e local: 
20 de maio de 2014, 14h-16h 

CNJ, Sala de Reuniões I da Presidência. 

____________________________________________________________ 
 
Presenças CNJ: 
SAULO CASALI BAHIA  Conselheiro/CNJ,Presidente da Comissão/CTI 
RUBENS CURADO SILVEIRA Conselheiro/CNJ, Membro da Comissão/CTI 
MARIVALDO DANTAS  Secretário Geral/CNJ 
CARL OLAV SMITH  Juiz Auxiliar da Presidência/CNJ 
PAULO CRISTOVÃO   Juiz Auxiliar da Presidência/CNJ 
CÁSSIA ALMEIDA   Assessora-chefe/CNJ 
 
Presenças CSJT, CJF, TRF/5ª Região e Justiça estadual: 
VINÍCIUS COSTA VIDOR             Repres. Tribunal Regional da 5ª Região 
WILSON ALMEIDA BENEVIDES Repres.Comitê Gestor do PJe/TJE 
ANA PAULA LOCKMANN            Repres. Justiça do Trabalho  
GISELA ÁVILA LUTZ                    Repres. Justiça do Trabalho 
FRANCISCO CAVALCANTI Repres. TRF/5ª Região 
Todos acompanhados de equipe de apoio, conforme lista de presença anexa. 
____________________________________________________________ 
 

QUESTÕES DISCUTIDAS E DELIBERADAS 
 

Após consenso no sentido da necessidade de dar continuidade aos 

trabalhos para a unificação das versões do PJe em todo o Poder Judiciário, 

deliberou-se, por unanimidade, que: 

1) o Grupo de Trabalho desenvolverá suas atividades com enfoque em 

4 produtos, a saber: 

1.1) plano de governança/PJe; 

1.2) plano operacional/PJe; 

1.3) plano de unificação/PJe; 

1.4) planejamento de 2015/PJe. 
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2) a elaboração das propostas do plano de governança, do plano de 

unificação e do planejamento de 2015 será de responsabilidade do 

CNJ; 

3) sobre o plano de governança, deverá o Juiz Auxiliar Carl Smith de 

imediato enviar eletronicamente aos participantes do grupo a 

proposta respectiva, e estes participantes poderão opinar sobre a 

proposta até o dia 29/05/2014, por meio de envio de manifestação 

ao grupo de correios eletrônicos a ser de imediato criado, 

responsabilidade assumida por Cássia Almeida;  

4) sobre os planos operacional, planejamento, governança e de 

unificação, o Juiz Auxiliar Paulo Cristóvão fará reunião com técnicos 

do CSJT no dia 29/05/2014, às 9h, para discuti-los;  

5) sobre o plano de unificação, a proposta deverá ser enviada 

eletronicamente aos participantes do grupo, pelo Juiz Auxiliar Paulo 

Cristóvão, até 29/05/2014; 

6) sobre o planejamento de 2015, todos os participantes do Grupo de 

Trabalho poderão enviar as propostas por meio de manifestação ao 

grupo de correios eletrônicos, até o final do mês de junho/2014, 

quando será realizada reunião a respeito, cabendo ao Juiz Auxiliar 

Paulo Cristóvão elaborar uma versão consolidada das propostas 

antes da reunião; 

7) sobre o plano operacional, a  elaboração da proposta será de 

responsabilidade do CJF e do TRF/5ª Região, os quais deverão 

encaminhá-la à lista de correios eletrônicos até o dia 29/05/2014; 

8) será realizada reunião do grupo de trabalho para discussão das 

propostas do plano de governança, do plano de unificação e do 

plano operacional no dia 04/06/2014, às 9h, na sala de reuniões I 

da Presidência do CNJ; 

9) Que possivelmente será firmado um acordo de cooperação para 

formalizar os planos e o planejamento acima referidos, que ainda 

deverão ter a proposta discutida no Comitê Gestor Nacional e nos 

Comitês dos segmentos de Justiça antes de sua aprovação; 
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Nada mais havendo a consignar, de ordem do Exmo. Srs. Membros da 

Comissão, lavro a presente ata.  

Brasília (DF), 20 de maio de 2014. 

 
Cássia Cascão de Almeida - Assessora/CNJ 


