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Conselho Nacional de Justiça 
 

 
Comissão Permanente de 

Tecnologia da Informação e Infraestrutura 
MEMÓRIA DE REUNIÃO 

____________________________________________________________ 
Data e local: 

26 de agosto de 2014, 14h30 
CNJ, Sala de Reuniões da Diretoria-geral 

___________________________________________________________ 
 
Presenças: 
SAULO CASALI BAHIA  Conselheiro/CNJ,Presidente da Comissão/CTI 
RUBENS CURADO SILVEIRA Conselheiro/CNJ  
LUIZA FRISCHEISEN  Conselheira/CNJ 
LÚCIO MELRE   Diretor de Tecnologia da Informação/CNJ 
CÁSSIA ALMEIDA   Assessora/CNJ 
ANTÔNIO AUGUSTO  Chefe da Seção de Processamento/CNJ 
THIAGO DE ANDRADE VIEIRA Analista Desenvolvedor/CNJ 
DANIEL MIRANDA   Coordenador de Gestão de Sistemas/CNJ 
BENTO JÚNIOR   Coordenador de Atendimento e Infr./CNJ 
MARCELO LAURIANO  Divisão de Políticas de Tec.da Informação  
____________________________________________________________ 
 

QUESTÕES TRATADAS e DELIBERADAS 
 

1) Processo de Comissão 0003302-76.2014.2.00.0000 (Acesso do 
MPF ao Pje) 
Item prejudicado, de acordo com deliberações adotadas na reunião 

da Comissão de 07/08/2014. Determinou-se a juntada das atas de reuniões 
de 07/08/2014 e a presente ao processo e posterior conclusão. 

 
2) Processo de Comissão 0003686-53.2014.2.00.0000 (TJSP) 

Adiado. 
 

3) Processo TJTO (sigadoc) 
Registrou-se que o procedimento foi instaurado, conforme deliberação 

da reunião anterior, sob o número 0004867-75.2014.2.00.00000 e distribuído 
ao Conselheiro Rubens Curado. Adiado. 

 
4) Recomendação ref. Bacenjud. Conselheiro Rubens Curado 

Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação da minuta de 
recomendação que acompanha a presente ata, bem como pela instauração 
de procedimento de “ato normativo” para sua submissão ao Plenário do 
CNJ, providência a ser tomada pelo Conselheiro Rubens Curado. 
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5) PJe: Incentivo ao desenvolvimento pela iniciativa privada, de 
ferramentas para usuários do PJe (APP) com uso do MNI. 
Conselheiro Rubens Curado 

Adiado. 
 

6) PJe: Criação de APP para acesso ao PJe. 
Deliberou-se, por unanimidade, pela criação de APP que possibilite 

o acesso ao PJe. A equipe técnica do DTI fará contato com o TJRN para 
verificar o APP desenvolvido recentemente pelo Tribunal e definirá o 
cronograma com a Comissão oportunamente. 

 
7) PJe: subcomissão para o fluxo criminal 

Deliberou-se, por unanimidade, que a subcomissão atuará com foco 
em 3 aspectos, com a seguinte ordem de prioridade: a) juizados especiais; 
b) execução penal; e c) parametrização das tabelas com a Polícia. O 
cronograma das atividades relativas aos juizados especiais será trazido à 
Comissão pela Conselheira Luiza Frischeisen na próxima reunião.  

 
8) PJe: Qualidade da internet. 

Deliberou-se, por unanimidade, que o DTI fará uma análise de todos os 
cronogramas de implantação apresentados pelos Tribunais e apresentará à 
Comissão na próxima reunião. 

 
9) PJe: Planejamento de contratações 

Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do planejamento de 
contratações de 2015 referentes ao PJE, conforme tabela que acompanha a 
presente ata, com exclusão de dois itens “contratação de serviço 
especializado para o desenvolvimento de mecanismo de compliance” e 
“contratação de serviço de capacitação tecnológica”. Ressaltou-se, contudo, 
que a Comissão poderá alterar o planejamento a qualquer tempo.  

 
10) Pje: Quebra de arquivos  

Deliberou-se, por unanimidade, que a partir desta data será permitido 
no CNJ o envio de arquivos pelo PJe de até 10 MB. Além disso, o servidor 
Thiago Silva encaminhará à ASCOM, para edição e posterior divulgação no 
PJe, texto e vídeo informativo sobre “como realizar a quebra de arquivos”.  

 
11) Publicação de nova versão das tabelas do Sistema de Gestão de 

Tabelas (SGT) 
Deliberou-se, por unanimidade, pela autorização ao DTI para 

divulgação das tabelas nacionais. 
 

12) Pje: Grupo de trabalho – funcionários cedidos 
Prejudicado e retirado de pauta. 
 

13) Pje: Minuta de Portaria de Governança 
Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação da minuta da portaria, 

com as sugestões apresentadas pelo TRF/5ª Região e consequente 
submissão do texto ao novo juiz auxiliar da Presidência que atuará junto à 
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Comissão, para ciência e considerações, com posterior encaminhamento à 
Presidência do CNJ. 

 
14) Pje: Acessibilidade 

Deliberou-se, por unanimidade, que a versão do PJe prevista para ser 
lançada no mês de novembro deverá trazer como funcionalidade a 
adequação do PJe aos padrões do E-MAG_v.3. 

 
15) Pje: Estatística 

Deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação de envio de script aos 
Tribunais, os quais deverão produzir os indicadores estatísticos nele 
mencionado, sempre que solicitados pelo CNJ.  

 
A próxima reunião da Comissão ficou designada para o dia 9 de 

setembro, às 16h00, na sala de reuniões da Diretoria-Geral.  
 
Nada mais havendo a consignar, de ordem do Exmo. Srs. Membros da 

Comissão, lavro a presente memória de reunião.  
 
Brasília (DF), 26 de agosto de 2014. 

 
 
 

Cássia Cascão de Almeida 
Assessora 

 


