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   O Conselho Nacional de Justiça realiza nos dias 24 e 25 de março o Encontro Nacional do PJe. O evento, voltado aos
Magistrados e servidores que atuam com o PJe, tem como objetivo convergir os esforços dos tribunais brasileiros na
disseminação da justiça digital por meio da Plataforma PJe e fomentar o debate para a melhoria contínua e propiciar a
contribuição coletiva de todos os tribunais. Leia Mais.

Mais de 3 milhões de
processos distribuídos no
PJe
  O Judiciário mineiro iniciou o ano de 2020 com um
marco: mais de 3 milhões de feitos distribuídos no
Processo Judicial eletrônico (PJe). O número representa
quase a metade de todo o acervo de processos em
trâmite hoje na Justiça estadual em Minas. Implantado
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) como
um projeto piloto, nas Varas Regionais do Barreiro, em
Belo Horizonte, ainda em 2012, o PJe começou de
maneira tímida, mas rompendo a sólida cultura do papel.
Leia Mais.

TRT da 24ª Região (MS) é
pioneiro em curso sobre
acessibilidade no PJe
  Promover o acesso ao Processo Judicial Eletrônico (PJe)
da Justiça do Trabalho para advogados e estudantes
cegos ou com baixa visão e, consequentemente, a
inclusão num judiciário cada vez mais informatizado. Esse
foi o objetivo do "Curso de Acessibilidade para o PJe",
promovido pelo Comitê de Acessibilidade e Inclusão da
Pessoa com Deficiência do Tribunal Regional do Trabalho
da 24ª Região (MS) e OAB no Mato Grosso do Sul.
Leia Mais.

 TRE-AC avança na
migração processual para o
PJe

   Em visita técnica às zonas eleitorais do Estado, o Vice-
Presidente e Corregedor do Tribunal apresenta plano para
que todo o acervo processual judicial esteja tramitando no
PJe até abril deste ano. Leia Mais.

 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 implantação do
sistema no Tribunal; 
•TJDFT e TJMG: força-tarefa dos respectivos tribunais
para integralização de melhorias do módulo criminal
desenvolvido no TJDFT à versão Nacional do PJe. 

 Programa de Residência
  Outra iniciativa para o trabalho em colaboração é o
programa de residência, quando os tribunais enviam
profissionais 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 SNA; 
• TJMG: apoio no projeto de Processo de Gestão de
Demandas do sistema PJe e no PJeCor; 
• TJRO: projeto de inteligência artificial; 
• TRF1: apoio no projeto do Sinapses/Codex e na
ferramenta ElasticSearch; 

 
 Projetos Remotos em

Colaboração
• TJMT: nova interface para o PJe (uikit.pje.jus.br);  
• TJRN: apoio na configuração e treinamento do PJe Cor; 
• TJPE: desenho do projeto de mineração de processos;  
• TRF 5: desenvolvimento do módulo de requisição para
RPV e Precatórios.

 Grupo Negociais PJe
  Tendo em vista a nova metodologia de manutenção e
evolução do sistema PJe, conforme documento enviado
recentemente aos Coordenadores de Comitês do
Processo Judicial Eletrônico e Dirigentes de Tecnologia da
Informação e Comunicação dos Tribunais, a Gerência
Executiva do PJe está catalogando a indicação de
nome(s) de juízes e/ou servidores para atuar no grupo
negocial voltado a definir a pertinência, relevância e
correção jurídica e/ou negocial de demandas (issues)
abertas pelos tribunais no sistema de acompanhamento
de demandas do CNJ (Jira). Caso o seu tribunal ainda
não tenha enviado as indicações, favor encaminhar ao e-
mail: gerenciaexecutivapje@cnj.jus.br.
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