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Adequações  no 
PJe para acelerar 
as execuções fis-
cais - A adaptação 
do fluxo do pro-
cesso de execução 
fiscal à lógica do 
Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) é o 
desafio enfrentado 

pelo Grupo de Trabalho (GT) do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) voltado à otimização da cobrança de dívidas ativas da 
Fazenda Pública. Criado em maio desde ano, o GT trabalha 
para melhorar a automação e a governança na condução dos 
processos de execução fiscal que, atualmente, somam cerca 
de 30 milhões de feitos e equivalem a cerca de 40% de todo o 
acervo do Judiciário brasileiro. LEIA MAIS...

Lançamento do 
consumidor.gov e 
expansão para a 
área de telecomu-
nicações - Durante 
o lançamento do 
projeto piloto de 
integração entre o 
PJe e a plataforma 
“Consumidor.gov.

br”, realizado no dia 8 de outubro, no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
e do STF, Ministro Dias Toffoli, afirmou que a integração das 
plataformas fortalece o sistema multiportas de solução de 
controvérsias. “O nível tecnológico em que nos encontramos 
exige que a ampliação dos métodos auto compositivos, a par-
tir de plataformas digitais, dê-se mediante interligação com o 
processo eletrônico”, afirmou. Em consequência, já no dia 7 de 
novembro, o projeto foi expandido para as demandas relati-
vas aos serviços de telecomunicações. A Federação Brasileira 
de Telecomunicações assinou termo de adesão ao Acordo de 
Cooperação Técnica celebrado entre o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP). SAIBA MAIS...

PJE NO CNJ PJE NOS TRIBUNAIS
O Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por meio da Dire-
toria de Tecnologia da 
Informação (Ditec), está 
adquirindo webcams peri-
féricas que vão permitir a 
gravação de audiências, 
atos judiciais e videocon-
ferências entre comarcas. 

A iniciativa está dentro do projeto de expansão do PJe Mídias. 
A plataforma é idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e a implantação tem o objetivo de uniformizar as solu-
ções de captação de áudio e vídeo, com armazenamento mais 
seguro das gravações. LEIA MAIS...

Visando garantir maior 
velocidade e maior segu-
rança na tramitação dos 
processos eletrônicos, o 
Poder Judiciário do Mara-
nhão está desenvolvendo 
projeto de digitalização 
para virtualizar os proces-
sos em papel, medida que 

reflete em maior agilidade e segurança dos dados armazena-
dos. Até agora, foram digitalizados 2.104 processos dos quais 
1.945 já foram migrados para o PJe. A meta é concluir a virtu-
alização de 500 mil processos, em todo o Estado do Maranhão, 
até abril de 2020. LEIA MAIS...

O Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ) ini-
cia, a partir de dezembro, 
a implementação do Pro-
cesso Judicial Eletrônico 
(PJe). A utilização da pla-
taforma para tramitação 
de processos pelo tribunal 
fluminense atende à Reso-

lução CNJ nº 185 de 2013 e está de acordo com as ferramentas 
e necessidades daquela Instituição. LEIA MAIS...

https://www.cnj.jus.br/adequacoes-no-pje-podem-acelerar-execucoes-fiscais/
https://www.cnj.jus.br/semana-nacional-da-conciliacao-telefonia-abrangida-por-negociacao-online/
https://www.cnj.jus.br/na-paraiba-pje-midias-e-testado-em-quatro-unidades-judiciarias/
https://www.cnj.jus.br/tjma-digitalizacao-de-processos-e-prioridade/
https://www.cnj.jus.br/marica-implanta-pje-em-dezembro/
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Programa de imersão
Uma das iniciativas do CNJ para o desen-
volvimento colaborativo do PJe é o seu 
programa de imersão. Durante um perí-
odo determinado, equipes dos tribunais 
permanecem no CNJ para treinamento 
e desenvolvimento assistido no PJe. 
Durante o mês de novembro, participa-
ram do programa os seguintes tribunais:
TJRJ – imersão para implantação do PJe 
no tribunal;
TRF5 – apoio na especificação e desen-
volvimento de novos serviços e melho-
rias no PJe para atender às demandas 
do Tribunal necessárias à migração 
para a versão 2.1 nacional do PJe

Projetos remotos em 
colaboração
TJPE: desenho do projeto de mineração 
de processos;
TRT 5: desenvolvimento de app para o PJe;
TRF 5: desenvolvimento do módulo de 
requisição para RPV e Precatórios;
TJRN: apoio na configuração e treina-
mento do PJe Cor.
TJMT: nova interface para o PJe. LEIA MAIS...

Programa de residência
Outra iniciativa para o trabalho em 
colaboração é o programa de residência, 
quando os tribunais enviam profissio-
nais para atuar em projetos ou deman-
das específicas do PJe, a saber:
TJRO – projeto de inteligência artificial;
TJMG – apoio no projeto de Processo de 
Gestão de Demandas do sistema PJe e 
no PJeCor;
TRF3 - apoio no desenvolvimento do 
painel do Magistrado na Sessão e no 
Painel do secretário da Sessão;
TJDFT – Prospecção de ferramenta de 
BI analytcs para acoplar no PJe; apoio 
no desenvolvimento da integração 
Sinapses x Pje e apoio nos estudos para 
análise de eventual utilização de Block-
chain para o Judiciário.
TRF1 - apoio no projeto do Sinapses/
Codex e na ferramenta ElasticSearch;
TJES, TJBA, TJPR e TJRO: força tarefa para 
aprimoramento do SNA;
TJES – apoio no projeto do novo editor 
do PJe.

O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), des. Osório 
de Araújo Ramos Filho, e desembargadores do órgão recebeu 
na segunda-feira (4/11) uma comitiva do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) para apresentação do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe). Na ocasião, dentre outros temas, foi discutido o projeto de 
implementação do PJe no referido Tribunal. SAIBA MAIS...

O Presidente da Comissão de Tecnologia da Informação e Ino-
vação do CNJ, Conselheiro Rubens Canuto, e o Juiz Auxiliar 
da Presidência, Bráulio Gabriel Gusmão, estiveram no TJES 
no dia 21 de novembro para uma reunião de trabalho sobre 
o PJe com os desembargadores do tribunal. Na ocasião, foi 
apresentado um panorama sobre o PJe no país. LEIA MAIS...

1º Fórum Internacional Integrado de 
Segurança Pública e Segurança Digi-
tal – foi realizado no 11 de novembro, 
no Palácio dos Bandeirantes, em São 
Paulo. O CNJ esteve presente no painel 
“Segurança Digital e Poder Judiciário”. 
Mais de 600 pessoas participaram deste 
fórum, que reuniu palestrantes dos 
Estados Unidos, Israel, Japão e Coreia 
do Sul, além de diversos outros países 
que estiveram representados no evento.

XIII Encontro Nacional do Poder Judi-
ciário – realizado nos dias 25 e 26 de 
novembro, em Maceió, e contou com um 
stand do CNJ que contemplou os seguin-
tes temas: Processo Judicial Eletrônico 
– Pje; Projeto Sinapses de Inteligência 
Artificial; Portal de Governança do Poder 
Judiciário e Sistema Nacional de Acolhi-
mento e Adoção – SNA. Na ocasião, tam-
bém foram apresentadas as metas para 
a Corregedoria Nacional para 2020 e a 
meta 1 consiste na utilização do PJe Cor 
- sistema uniformizado único para todas 
as corregedorias, com vistas a unificar, 
padronizar e garantir maior eficiência, 
transparência e economia na atuação 
dos órgãos correcionais. SAIBA MAIS...

VISITAS INSTITUCIONAIS

EVENTOSINICIATIVAS PJE

http://uikit.pje.jus.br
https://www.cnj.jus.br/pje-e-discutido-no-judiciario-sergipano/
https://www.cnj.jus.br/adequacoes-no-pje-podem-acelerar-execucoes-fiscais/
https://www.cnj.jus.br/corregedoria-nacional-apresenta-metas-e-diretrizes-para-2020/
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