Ata da Reunião Extraordinária, realizada no dia 22/01/2016
Membros Presentes:
Desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas
Dr. Max Paulo Soares de Alcântara
Dr. José Airton Medeiros de Sousa
Dr. Júlio César Menezes Garcez
Dra. Melissa Pessoa
Agnaldo Abreu Almendra
Gleydson Vilanova Viana Coelho
Gemma Galganni de Sampaio Medeiros
Paraguassu

Presidente do Comitê Gestor do PETIC
Juiz Auxiliar da CGJ
Juiz Auxiliar da CGJ
Juiz de Direito
Juiza Auxiliar da Presidência
Secretário da STIC
Secretário da SEPLAN
Secretária da SEAD

Convidados:
Eucássio Gonçalves Lima Júnior
Alexandre Camilo Costa
Jorge Rafael Loiola de Macedo

STIC
STIC
STIC

Pauta: Avaliação dos Projetos em Andamento
Memórias:
Alexandre Camilo apresentou o andamento da atualização do parque tecnológico,
informando que até abril os equipamentos estarão em funcionamento; Depende de
treinamentos.
Jorge Rafael apresentou o andamento do controle da frequência, que depende de
minutas de regulamentação. Gemma Galganni informou dificuldade com a definição
dos fluxos dos processos eletrônicos do a-Proc.
Gleydson apresentou o andamento da implantação do PJe, informando que foi assinado
o termo de cooperação com o CNJ. Foram levantadas as dificuldades com os
treinamentos, bem como foi levantado que devem ser adquiridos dispositivos de
assinaturas digitais para todos os servidores que usarão o PJe. Agnaldo sugeriu que os
novos computadores sejam destinados ao uso do PJe no primeiro grau. Dr. Júlio César
sugeriu a criação de uma regulamentação da integração dos processos do primeiro e do
segundo grau no PJe.
Eucássio:
Informou que o Diário Eletrônico foi concluído, dependendo apenas dos treinamentos.
Apresentou o projeto de complementação de movimentações, informando que está
sendo finalizando.
Apresentou o projeto de Gestão Documental, que não foi publicado por falta de
condições de suporte. A equipe está trabalhando no Sistema de Correições.
Apresentou o andamento do projeto TJPI em números, ressaltando a dificuldade na
extração das informações no ThemisWeb, Projudi e e-TJPI.
Agnaldo solicitou uma pessoa exclusiva para auxiliar na definição dos dados para o
projeto TJPI em Números.
Gemma ressaltou que a extração das informações era feita de forma manual. A partir
de 2015 houve um empenho em dar mais fidelidade nas informações dos servidores no
sistema intranet, dessa forma podem ser retiradas com mais rapidez mas que, a falta de
pessoal no desenvolvimento administrativo tem impactado nas entregas dentro dos

prazos.
Deliberações:
Foi deliberado que se forme um grupo de trabalho para decidir sobre a definição dos
fluxos dos processos eletrônicos do a-Proc. Dra Melissa, Gleydson, Gemma, Jorge
Rafael e Dr. Max se reunirão na terça feira, 26/01/2016, às 9h na sala de reuniões do
TJPI para decidir sobre o sistema.
Quinta feira, dia 28/01/2016, deverá acontecer o treinamento do Diário da justiça
Eletrônico. No dia 01/02/2016 o sistema entrará oficialmente em produção.
Leandro Sampaio ficará responsável para selecionar um servidor para auxiliar nas
definições dos dados do projeto TJPI em números.
Pauta: Apresentação da Resolução CNJ 211 de 2015
Memórias:
Gleydson apresentou os principais pontos da resolução.
Agnaldo sugeriu a criação de um processo administrativo para cumprimento da
resolução. Informou sobre a resolução 210
Deliberações:
Será criado um processo para acompanhamento das resoluções 210 e 211 de 2015 do
CNJ.
Pauta: PETIC 2016-2020
Memórias:
Gleydson apresentou o documento do PETIC 2016-2020.
Desembargador Ricardo Gentil informou que não recebeu as respostas das requisições
encaminhadas à STIC, solicitando que fossem encaminhadas ao seu gabinete as
respostas de suas requisições.
Deliberações:
Deverá ter um controle (indicador) específico de medição da disponibilidade do PJe;
Alterar metas do indicador de Percentual de Virtualização dos Casos novos de 60%
iniciais até 100% em 2020;
Alterar metas do índice de aderência às normas do CNJ, Presidência e Corregedoria
iniciando em 60% em 2016 até 100% até 2020;
Incluir Presidente e Corregedor no grupo de Gestores considerados no indicador de
treinamento em BI;
Este comitê deliberou sobre a aprovação do documento, considerando as alterações
solicitadas nesta reunião.
Pauta: Extrapauta
Memórias:
Agnaldo levantou o problema no sistema de controle de estoque, que não tem
funcionado como esperado, informando que foram feitas várias tentativas de contato
com a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí, que produziu e
implantou o sistema orientada por um convênio com o TJPI, porém os contatos não
foram respondidos.
Foi sugerido pelo Dr. Júlio César que sejam bloqueados todos os sites que não
interessam aos trabalhos, deixando liberados apenas os sistemas do TJPI e sites
governamentais;
Deliberações:

O bloqueio de acesso aos sites será tratado na política da segurança da informação;
E, não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada com as formalidades de estilo. Do
que, para constar, eu, Francisco Igor de Lima e Silva, lavrei a presente ata, sendo por mim
subscrita, que após a sua publicação no Diário da Justiça e, não havendo impugnação, será
assinada pelo Exmo. Sr. Des. Presidente.

