MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP-MA
PLANO PEDAGÓGICO
EVENTO: Oficina para apresentação das Funcionalidades do Módulo Criminal
do PJE .
MODALIDADE: EAD

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3 h

PALESTRANTE: Juiz Roberto Abreu Soares, Coordenador do sistema de Processo
Judicial eletrônico, Juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão desde
1997; foi advogado na secretaria de administração do Estado do Maranhão (1995-1997),
tem formação na área de direito, filosofia do direito e informática pela Universidade
Federal do Maranhão.

UNIDADE (Órgão solicitante/parcerias)
1.MPMA;
2.TJ/MA
3.ESMP;
Local:
Plataforma Google
Meet com transmissão
no canal do YouTube
da ESMP.

Público Alvo/Vagas:
Membros e servidores das
Promotorias de Justiça de
Entrância Inicial.

Data:
23 de outubro de 2020
Das 09:00 às 12 horas

EMENTA
O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Escola Superior do
Ministério Público do Estado do Maranhão (ESMP/MA), e em parceria com o Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJ/MA) realiza a Oficina para apresentação das
Funcionalidades do Módulo Criminal do PJE, visando capacitar membros,
assessores e servidores das Promotorias de Justiça de Entrância Inicial, para
operacionalização do Processo Judicial Eletrônico – PJe – Criminal. Considerando a
PORTARIA-CONJUNTA – 53/2020 que dispõe sobre a ampliação da implantação e
utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Estado do Maranhão
(PJe-TJMA) para o protocolo, distribuição, autuação, processamento de informações e
prática de atos processuais nos processos judiciais da competência criminal nas
comarcas de entrância inicial. Nesse sentido, o sistema Processo Judicial eletrônico
(PJe) é um software elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem o
objetivo de permitir a prática de atos processuais pelos magistrados, servidores e demais
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participantes da relação processual diretamente no sistema, assim como o
acompanhamento desse processo judicial.

METODOLOGIA
A capacitação será realizada na modalidade de educação a distância, por meio do canal
do Youtube da ESMP/MA, que poderá ser acessada via dispositivos móveis ou
computador, com carga horária total de 03 (três) horas. As transmissões no YouTube
é uma tecnologia que permite a interação dos participantes, recriando as condições
de um encontro presencial, ao dinamizar a troca de conhecimentos e favorecer o
debate ao final das exposições temáticas. Serão realizadas explanações teóricas do
tema, com recursos que possibilitem a interação entre os participantes e a construção
das melhores práticas referentes a temática, com base na troca de experiência entre
os participantes. O link para acesso à sala virtual será encaminhado para os inscritos
no dia do evento.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
-

Participação em sala virtual.

