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PJe Corregedorias - Durante os dias 17 
e 18 de outubro, o CNJ ofereceu treina-
mento para servidores de Corregedo-
rias dos Tribunais de Justiça da Bahia, 
Paraíba e Pará e do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9ª Região. O objetivo é 
a segunda etapa do projeto de implan-
tação do PJe nas Corregedorias – PJe Cor. 
LEIA MAIS...

Sistema Nacional de Adoção e Acolhi-
mento (SNA) - Os 27 tribunais estadu-
ais brasileiros operam desde o dia 12 de 
outubro com o novo SNA. Lançada pelo 
CNJ em agosto deste ano, a plataforma 
possui um inédito sistema de alertas, 
com o qual os juízes e as corregedorias 
podem acompanhar todos os prazos 
referentes às crianças e adolescentes 
acolhidos e em processo de adoção, bem 
como de pretendentes. LEIA MAIS...

Uma das novidades da última versão 
do PJe é a possibilidade da utilização 
do dispositivo móvel para assinatura 
de documentos. Duas funcionalidades 
importantes foram adicionadas para 
agilizar o trabalho de magistrados e 
servidores. Assinatura no dispositivo e 
dispensa do certificado digital pessoal.
O TJMT, que já utiliza a funcionalidade, 
elaborou um tutorial a respeito.
LEIA MAIS...

O Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE), em 16 de outubro, expandiu o 
PJe para as Seções Cíveis e de Direito 
Público, além dos Grupos de Câmaras 
Cíveis do 2º Grau. Após aquela data, 
as ações conexas e seus respectivos 
incidentes, que sejam de competência 
dessas unidades, somente poderão ser 
impetradas por meio do sistema eletrô-
nico. LEIA MAIS...

A partir do dia 11 de outubro novas clas-
ses processuais passaram a tramitar por 
meio do Processo Judicial Eletrônico – 
PJe, na 2ª Instância do TJDFT: Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, Execução e 
Embargos à Execução. LEIA MAIS...

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios (TJDFT) chegou, no dia 
24 de outubro à expressiva marca de 
80% de digitalização dos processos que 
tramitavam em papel. A meta é tornar 
o TJDFT 100% digital e a expectativa da 
Administração é que todos os processos 
físicos da 2ª Instância sejam digitaliza-
dos ainda em 2019 e os da 1ª Instância 
até o final da atual gestão, em abril de 
2020. LEIA MAIS...

PJE NOS TRIBUNAIS

PJE NO CNJ

https://www.cnj.jus.br/tribunais-sao-treinados-para-projeto-piloto-do-pjecor/
https://www.cnj.jus.br/novo-sistema-de-adocao-e-acolhimento-e-realidade-em-todo-o-pais/
https://www.tjmt.jus.br/noticias/50665#.XcyENDNKgdU
https://www.cnj.jus.br/pje-passa-a-funcionar-nas-secoes-civeis-e-de-direito-publico-no-tjpe/
https://www.cnj.jus.br/novas-classes-passam-a-tramitar-pelo-pje-no-2o-grau/
https://www.cnj.jus.br/tjdft-80-dos-processos-digitalizados/
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PROGRAMA DE IMERSÃO
Uma das iniciativas do CNJ para o 
desenvolvimento colaborativo do PJe 
é o seu programa de imersão. Durante 
um período determinado, equipes dos 
tribunais permanecem no CNJ para 
treinamento e desenvolvimento assis-
tido no PJe. Durante o mês de outubro, 
participaram do programa de imersão 
os seguintes tribunais:
TJRJ – imersão para implantação do PJe 
no tribunal;
TJAP – treinamento para implantação 
do PJe no tribunal.

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 (PJe para Corregedorias);
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;
TJPB – apoio no projeto do módulo de 
autenticação nacional para o PJe;
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 
analytics para acoplar no PJe; apoio no 
desenvolvimento da integração Sinap-
ses x PJe e apoio na construção de pocs 
bCPF e Blockchain 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 – projeto do novo editor do PJe.

Gartner IT Symposium Xpo 2019 - Parti-
cipação do CNJ no dia 28 de outubro com 
uma entrevista em que os participantes 
receberam informações sobre o impacto 
da Lei Geral de Proteção de Dados no 
Brasil com base na percepção do CNJ. 
Desafios e mitos foram discutidos para 
fornecer ao público pontos-chave para 
medir os riscos ao implementar o cum-
primento desta nova lei. LEIA MAIS...

Seminário das Altas Cortes do BRICS: 
Tecnologia da Informação e Inteligên-
cia Artificial - Realizado no dia 25 de 
outubro, contou com um stand do CNJ, 
que levou os seguintes temas para 
exposição: Sistema do Processo Judi-
cial Eletrônico – PJe; Projeto SINAPSES 
de Inteligência Artificial e a Plataforma 
de Governança Digital do Poder Judici-
ário. LEIA MAIS...

TJMG - O Juiz Auxiliar da Presidência 
do CNJ, Bráulio Gabriel Gusmão, esteve 
em Belo Horizonte no dia 10 de outubro 
para um encontro com o Presidente do 
TJMG, Desembargador Nelson Missias de 
Morais. LEIA MAIS...

TJCE - O Secretário-Geral do CNJ, Carlos 
Vieira von Adamek, e o Juiz Auxiliar da 
Presidência, Bráulio Gabriel Gusmão, 
estiveram no TJCE no dia 17 de outubro 
para uma visita institucional e acompa-
nharam in loco a atualização da versão 
do sistema PJe. Na ocasião, foram dis-
cutidos os próximos passos do projeto 
para a expansão do sistema. LEIA MAIS...

VISITAS INSTITUCIONAIS

EVENTOSINICIATIVAS PJE

http://uikit.pje.jus.br
https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/symposium-brazil
https://www.cnj.jus.br/brics-cnj-apresenta-inteligencia-artificial-em-processos-eletronicos/
https://www.cnj.jus.br/presidente-do-tjmg-recebe-visita-de-juiz-auxiliar-do-cnj/
https://www.tjce.jus.br/noticias/comitiva-do-cnj-destaca-importancia-do-pje-durante-encontro-com-juizes-do-tjce/
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