
  

 

J A N E I R O 2020 
 

Guarde a data: 24 e 25 de março de 2020 - 

Encontro Nacional do PJe 

   Nos dias 24 e 25 de março será realizado o Encontro Nacional do PJe, no CNJ, em Brasília. 

A partir dos próximos dias serão divulgadas maiores informações no portal do CNJ. Dentre 

outros nomes já confirmados, destaca-se a participação de Bill Finnerty, Diretor de Pesquisa 

Sênior da Gartner Research, que abordará a experiência do cidadão nos serviços públicos 

digitais. 

 

 
tribunais que estão em 

processo de implantação do sistema. Os temas abordados foram: Treinamento em 

Desenvolvimento PJe Legacy, que tinha como objetivo capacitar desenvolvedores para atuar 

em correção de bugs e desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema PJe a ser 
implantado em novos tribunais do país; Treinamento de desenvolvedores para o PJe 2.1 

que visou trazer mais segurança para os desenvolvedores desempenharem suas tarefas, 

sejam elas de melhoria ou correção de código, em seus respectivos tribunais de origem e 

Treinamento de fluxos e administração do PJe que consistiu em configurar no PJe o fluxo 

de negócio mapeado pelos Tribunais de Justiça participantes da capacitação para possibilitar 

a implantação do projeto PJe. Leia Mais. 

 

 

 

com a implantação da nova ferramenta tecnológica desenvolvida pelo Poder Judiciário de Mato 

Grosso. Denominada ‘Automatização da Certidão de Trânsito em Julgado’, ela foi acoplada ao 

PJe e começou a funcionar no dia 20/1. O trânsito em julgado é a finalização do processo 

quando a parte se contenta com a decisão e não há recurso de nenhum dos lados envolvidos. 

Leia Mais. 

 

 

 

circunstanciado oriundo da Polícia Civil do DF e o primeiro inquérito policial militar da PMDF. A 

interoperabilidade possibilita a integração entre os sistemas das polícias e o Processo Judicial 

Eletrônico (PJe), o que permite o envio imediato das peças ao tribunal. Em breve, a PCDF e a 

PMDF vão distribuir outras classes processuais no PJe por meio da ferramenta. Leia Mais. 

  

Capacitação 

para 

tribunais  em 

processo  de 

implantação 

do PJe 

  Durante o mês de janeiro 
o  PJe  realizou  três 
capacitações  para  os 

PJe  vai 

automatizar 

certificação 

de  trânsito 

em julgado 

    Reduzir  o  tempo  de 
tramitação  dos  processos, 
imprimir  celeridade  e 
aumentar  a  eficiência  são 
alguns  dos  objetivos  que 
devem  ser  conquistados 

PJe  é 

integrado  a 

sistemas  da 

PMDF  e  da 

PCDF 

   No dia 28/01, o Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e 
dos  Territórios  recebeu,  por 
meio do Modelo Nacional de 
Interoperabilidade  ( MNI),  o 
primeiro  termo 

https://www.cnj.jus.br/profissionais-de-ti-recebem-treinamento-para-atuarem-no-pje/
https://www.cnj.jus.br/pje-vai-automatizar-certificacao-de-transito-em-julgado/
https://www.cnj.jus.br/pje-e-integrado-a-sistemas-da-pmdf-e-da-pcdf/


  

Tribunal começa ano com 

100% dos processos no 

PJe 
  O TRT da 2ª Região começa o ano de 2020 com 

100% de seus processos de 1ª instância em 

ambiente virtual. A partir de agora, não há mais 

juntada de peças impressas em processos e todas 

as consultas poderão ser feitas eletronicamente, de 

qualquer lugar, pelo PJe. Isso significa mais 

agilidade processual e padronização dos 

procedimentos dos trabalhos realizados pelos 

servidores e magistrados. Leia Mais. 

 

Tribunal  realiza mais de 

40 mil atendimentos a 

usuários do PJe 

 
  Durante o ano de 2019 e até o final do recesso 

forense no dia 6/1, o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios realizou 42.537 

atendimentos a usuários do PJe, com o propósito 

de dirimir dúvidas sobre o sistema. Desses, cerca 

de 32 mil foram feitos pelo Chat Online do PJe, 

onde o usuário pode tirar suas dúvidas por meio de  

mensagens de texto. Leia Mais. 

 
 

 

 

Amapá e Pará alinham 

parceria para implantar PJe 
  Na capital paraense, o Presidente do TJAP, 

Desembargador João Lages, foi recebido pelo 

Presidente do TJPA, Desembargador Leonardo de 

Noronha Tavares no dia 21/1. Na ocasião, o chefe 

do Poder Judiciário do Amapá conheceu a 

sistemática de implantação do PJe, que substituirá 

o Tucujuris. Técnicos do CNJ estiveram no TJ 

Paraense e juntamente com os técnicos do TJPA 

ajustaram detalhes finais. Leia Mais. 

 

 

Tribunal recebe Selo 100% 

PJe 
  O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 

fechou o ano de 2019 com chave de ouro: todos os 

autos físicos foram migrados para o sistema PJe. 

Criado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho, o Selo 100% PJe tem o intuito de 

reconhecer a dedicação dos TRTs em migrar todo 

o acervo em papel para o sistema eletrônico. Leia 

Mais. 

 

 
 

 

 

 
  

https://www.cnj.jus.br/tribunal-comeca-ano-com-100-dos-processos-no-pje/
https://www.cnj.jus.br/tribunal-realiza-mais-de-40-mil-atendimentos-a-usuarios-do-pje/
https://www.cnj.jus.br/amapa-e-para-alinham-parceira-para-implantar-pje/
https://www.cnj.jus.br/tribunal-recebe-selo-100-pje/
https://www.cnj.jus.br/tribunal-recebe-selo-100-pje/


  

 

 

  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;  

• 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 (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. 

 

Programa  de Residência 

http://uikit.pje.jus.br/

