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Apresentação do novo 
editor do PJe – no dia 
4 de dezembro, os 
Conselheiros, Juízes 
Auxiliares e Assesso-
res do CNJ conhece-
ram o novo editor do 
PJe. Trata-se de uma 

solução LibreOffice para a Internet e que entrega aos 
usuários diversas funcionalidades e melhorias, em 
especial na formatação dos documentos. LEIA MAIS...

Demoday Precató-
rios – no dia 5 de 
dezembro foi reali-
zado workshop para 
apresentação das 
soluções de tecnolo-
gia adotadas por oito 
tribunais brasileiros 
(TJDFT, TJMT, TJMS, 

TJPE, TJRN, TJSE, TRF5 e TRT8) na gestão de precató-
rios (precatório eletrônico e Requisições de Pequeno 
Valor – RPV). O objetivo principal era avaliar a possi-
bilidade de seu aproveitamento como módulo do PJe 
em âmbito nacional. LEIA MAIS...

Lançamento do PJe no TJRJ – O TJRJ iniciou, no dia 9 
de dezembro, a implementação do PJe no tribunal pelo 
Fórum de Maricá. A iniciativa é um projeto piloto de 
implantação da plataforma desenvolvida pelo CNJ. 
LEIA MAIS...

PJE NOS TRIBUNAIS

PJE NO CNJ INICIATIVAS PJE
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 
assistido no PJe. Durante o mês de 
dezembro, participaram do programa 
de imersão os seguintes tribunais:
TJGO: capacitação para administrar 
e gerenciar fluxos no PJe, como fase 
fundamental do projeto de implan-
tação do sistema no Tribunal;
TJDFT e TJMG: força-tarefa dos res-
pectivos tribunais para integraliza-
ção de melhorias do módulo crimi-
nal desenvolvido no TJDFT à versão 
Nacional do PJe.

PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA
Outra iniciativa para o trabalho em 
colaboração é o programa de residên-
cia, quando os tribunais enviam pro-
fissionais para atuar em projetos ou 
demandas específicas do PJe, a saber:
TJDFT: Prospecção de ferramenta de BI 
analytics para acoplar no PJe; apoio 
no desenvolvimento da integração 
Sinapses x PJe e apoio nos estudos 

para análise de eventual utilização 
de blockchain para o Judiciário;
TJES: apoio no projeto do novo editor 
do PJe;
TJES, TJBA, TJPR e TJRO: força tarefa 
para aprimoramento do Sistema 
Nacional de Adoção e Acolhimento 
- SNA;
TJMG: apoio no projeto de Processo 
de Gestão de Demandas do sistema 
PJe e no PJeCor;
TJRO: projeto de inteligência artifi-
cial;
TRF1: apoio no projeto do Sinapses/
Codex e na ferramenta ElasticSearch;
TRF3: apoio no desenvolvimento do 
painel do Magistrado na Sessão e no 
Painel do secretário da Sessão.

PROJETOS REMOTOS EM 
COLABORAÇÃO
TJMT: nova interface para o PJe; 
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TJRN: apoio na configuração e trei-
namento do PJe Cor;
TJPE: desenho do projeto de minera-
ção de processos;
TRF 5: desenvolvimento do módulo 
de requisição para RPV e Precatórios;
TRT 5: desenvolvimento de app para 
o PJe.

EVENTOS

HCCH a|Bridged: The HCCH Service 
Convention in the Era of Eletronic 
and Information Technology: O Con-
selho Nacional de Justiça foi convi-
dado a participar deste importante 
evento que reuniu representantes 
do Poder Judiciário de diferentes 
países, com o objetivo de apresen-

tarem suas soluções tecnológicas e 
projetos em desenvolvimento para 
procedimentos processuais. O evento 
foi organizado pela Conferência da 
Haia de Direito Internacional Pri-
vado e realizado nos dias 11 e 12 de 
dezembro, em Haia, na Holanda. 
Contou com a participação do Secre-
tário-Geral do CNJ, Desembargador 
Carlos Vieira Von Adamek, do Juiz 
Auxiliar da Presidência, Bráulio 
Gabriel Gusmão e do Chefe da Divi-
são de Gestão de Sistemas Corporati-
vos, Thiago de Andrade Vieira. Para 
conferir a programação completa do 
evento. LEIA MAIS...


