
  



  

O PJeO PJe

● É um sistema que vem sendo elaborado a 
partir da experiência de tribunais do país para 
atender todos os segmentos do Judiciário

● Participantes:
● CNJ, CSJT e CJF
● TRFs (5) – em especial do da 5ª Região
● Justiça do Trabalho (24 TRTs e TST)
● Tribunais de Justiça (18)
● Tribunais de Justiça Militar dos Estados (2)



  

DiretrizesDiretrizes

● Evitar a necessidade de aquisição de licenças 
de software pelos tribunais

● Assegurar que o conhecimento sobre o sistema 
fique no próprio Judiciário

● Reduzir a necessidade de prestação de 
informações pelos tribunais e juízes

● Permitir comunicação mais fluida entre 
tribunais e entre tribunais e outros participantes 
constantes do processo judicial



  

Efeitos do processo eletrônicoEfeitos do processo eletrônico

● A guarda do processo sai do escrivão/diretor 
para as mãos da TI

● Há uma redução das atividades de 
cartório/secretaria e um aumento das 
atividades de gabinete

● Há a necessidade de mudar a cultura 
estabelecida quanto à tramitação do processo 
judicial



  

Estágio de desenvolvimentoEstágio de desenvolvimento
● Instalado no Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região desde abril de 2010, desde março/2011 
na segunda instância

● Instalação da versão nacional 1.0 no Tribunal 
de Justiça de Pernambuco na primeira 
quinzena de dezembro, para homologação, 
com uso em produção em março de 2011

● Hoje: abertura para inclusão de tribunal 
homologadores na versão 1.2, que inclui a 
segunda instância e algumas funcionalidades 
criminais



  

CronogramaCronograma
● Versão nacional 1.0 – dezembro de 2010
● Versão nacional 1.2 – junho de 2011
● Versão nacional 1.4 – agostode 2011
● Versão nacional 2.0 – janeiro de 2012



  

O que muda?O que muda?

● O fluxo do processo 
pode ser definido 
pela área judiciária, 
reduzindo 
substancialmente a 
dependência da área 
de TI ou a 
necessidade de 
novas versões



  

O que muda?O que muda?

● Os perfis dos 
usuários são 
maleáveis: é possĩvel 
"moldar" o que é 
permitido aos seus 
usuários



  

O que muda?O que muda?

● Uma só pessoa pode 
ter mais de um perfil, 
inclusive em 
unidades diferentes



  

O que muda?O que muda?

● Modelos de 
documentos



  

O que muda?O que muda?

● Os documentos 
podem ser 
produzidos no 
sistema, e não 
para o sistema



  

O que muda? VisualizadorO que muda? Visualizador



  

O que muda?O que muda?

● Registro das alterações



  

O que muda?O que muda?

● Tabelas unificadas



  

O que muda?O que muda?
● Objetividade na distribuição



  

O que muda?O que muda?

● Assinatura Digital



  

O que muda?O que muda?

● Replicação automática de informações de 
gestão - Justiça em Números



  

O que muda?O que muda?

● Integração com terceiros



  

HomologaçãoHomologação
● Não é um sistema estático
● É preciso ouvir os usuários
● É preciso verificar as situações pontuais



  

HomologaçãoHomologação
● Fases:

● Formação da equipe
● Celebração de convênios
● Preparação de infraestrutura
● Definição do escopo de instalação
● Configuração
● Utilização
● Solicitações de correções
● Homologação das correções



  

Dúvidas?Dúvidas?



  

Obrigado!Obrigado!

paulo.cristovao@cnj.jus.br
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