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A B R I L 2020

Nova marca do PJe é lançada em
webinar sobre automação
  Com 450 participantes simultâneos, o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) iniciou na sexta-feira (24/4) o Programa de
Formação para Automação Avançada no PJe. No evento de
abertura, o presidente do CNJ, Ministro Dias Toffoli,
apresentou a nova logomarca do PJe. Ele destacou que,
com a adoção de um programa permanente de formação, o
CNJ iniciou uma ação que muda a maneira como se olha a
experiência da jurisdição digital em nosso país.Leia Mais.

Acesse o manual de aplicação da marca no Portal do CNJ: Saiba Mais

Acesse para maiores informações sobre o Programa de Formação Avançada para o PJe:Saiba Mais

Plataforma de videoconferência
viabilizou 20 mil reuniões
  As atividades do Poder Judiciário estão sendo realizadas
especialmente com o uso da tecnologia durante o período de
crise causado pela pandemia da COVID-19. Pela Plataforma
Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais,
disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aos
tribunais, já foram feitas 20 mil reuniões desde o lançamento
da ferramenta no início de abril. Leia Mais.

TJPA antecipa expansão
do PJe Criminal
  O Tribunal de Justiça do Pará vai expandir o
Sistema de Processo Judicial Eletrônico Criminal. A
previsão de conclusão da implantação era até o final
deste ano, mas considerando o quadro de pandemia
foi necessária a elaboração de um plano de
contingência A conclusão de implantação do Módulo
tem previsão para agosto deste ano, quando todos os
processos criminais deverão iniciar de forma
exclusivamente eletrônica.Leia Mais.

 

Implantação do PJe
Criminal avança e
Judiciário realiza ciclo de
capacitação
   O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará
(TJCE) autorizou, na tarde desta quinta-feira (30/04), a
expansão do Processo Judicial Eletrônico (PJe) para
todas as comarcas do Estado. A medida vai
aperfeiçoar o fluxo dos serviços do Judiciário e facilitar
o trabalho de todos os operadores do Direito, além de
garantir economia.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; 
•TJAP: capacitação para
implantação efetiva do PJe na
Justiça do Estado do Amapá,
iniciando com um piloto no Juizado
da Fazenda Pública do Estado; 
•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 e no
Programa de Formação Avançada
para o PJe; 
• TJPE: desenho do projeto de
mineração de processos;  
• TRF 5: desenvolvimento do
módulo de requisição para RPV e
Precatórios.

https://www.cnj.jus.br/nova-marca-do-pje-e-lancada-em-webinar-sobre-automacao/
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/processo-judicial-eletronico-pje/logomarca/
https://www.cnj.jus.br/pje-tera-programa-voltado-para-automacao-avancada/
https://www.cnj.jus.br/plataforma-de-videoconferencia-viabilizou-20-mil-reunioes/
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1071117-tjpa-antecipa-expansao-do-pje-na-area-criminal.xhtml
https://www.tjce.jus.br/noticias/tribunal-de-justica-autoriza-expansao-do-pje-para-todo-o-estado/
http://uikit.pje.jus.br/

