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Pauta: 
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Público alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário 

 

Objetivos do Webinar: 

- Sugerir um plano de ação para implantação do PJeCOR 

baseado na experiência da CGJ-RN; 
- Demonstrar o uso do PJeCOR na prática; 

- Sanar/minimizar dúvidas sobre a implantação e utilização do 

PJeCOR 

 
Palestrante: Diego Cabral 

 



A história: O “antes"... 

▰ Os procedimentos tramitavam no sistema PAV 

(Processo Administrativo Disciplinar); 

▰ Percepção das limitações da ferramenta; 

▰ Reunir a equipe para dialogar sobre a adoção 

de uma nova solução que fosse mais 

transparente, intuitiva e ágil. 
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Entre outras... 

👨👩 

Elucidando o cenário inicial CGJ - RN 



A história: O “antes"... 
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E na “sua” Corregedoria:  

 

• Por onde entram as 

demandas? 

 

• Qual a matéria que é mais 

frequente? 
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A história: O “durante”... 

Contribuir para o desenho do fluxo do PJeCOR para a fase 
do projeto piloto; 

Definir classes e assuntos que seriam autuados 
exclusivamente pelo PJeCOR; 

Obter acesso ao ambiente de homologação e produção 
do PJeCOR junto ao CNJ 

Cadastrar e delimitar os perfis de acesso dos servidores e 
juízes corregedores;  

Minutar normativo disciplinando a utilização e as 
delimitações de acesso, usuários e transição dos demais 
sistemas para o projeto piloto 
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A história: O “durante”... 

Cadastrar os usuários externos à CGJ (Unidades Judiciárias, 
Direções dos foros, Serventias Extrajudiciais, Órgãos 
administrativos do Tribunal); 

Capacitar os servidores e juízes corregedores para 
utilização do fluxo de gabinete do sistema PJeCOR 

Capacitar os servidores da Corregodoria para utilização 
do fluxo de secretaria do sistema PJeCOR 

Publicar ato normativo 

Formar continuamente os servidores e magistrados 
internos e externos à CGJ para utilização do PJeCOR 



E no dia 15 de julho de 

2019. 
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A história: O “desfecho” no RN para o 

Começo... 

Publicação da portaria nº 858/2019: 

 

- Autuação exclusiva pelo PJeCOR nos 

casos específicos descritos no anexo; 

- Encaminhamento de ofício para todos 

os usuários externos à CGJ para que 

acessem o sistema para que haja a 
habitação das intimações; 

- Definição de servidores de “suporte” 

negocial na CGJ. 



Dificuldades pós 

implantação: 

- “Resistência” dos usuários externos 

para realizarem o primeiro acesso (só 

após o primeiro acesso é possível 

intimar); 

- Permanência dos sistemas legados; 

- Estabelecer cronograma para 

migração dos processos dos sistemas 

legados; 

- Curva de aprendizagem dos servidores 
para cumprimento das decisões; 8 

A história: O “desfecho” no RN para o 

Começo... 

O que foi feito para 

sanar/minimizar: 

- Corregedor estabeleceu prazo para 

o 1º acesso e efetuamos ligações 

para todas as unidades; 

- Filtragem dos processos que estavam 

em diligências e fase final; 

- Publicação interna estabelecendo 

procedimento metodológico para 

findar com os sistemas legados; 

- Reuniões internas, criação de vídeos 

artesanais, entre outros. 

 



Compreendendo o 

PJeCOR na prática 
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A CGJ/RN utilizando o PJeCOR 

O PJeCOR segue um fluxo único  orientado por 

eventos; 

O sistema é uma instalação de 2º grau baseada 

no CNJ; 

 As competências são:  
a) correcional; 

b) disciplinar; 

c) extrajudicial;  

d) residual 
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Classes, assuntos e movimentos 

SGT –  TPU 

cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_classes.

php 
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Tipos de documentos 

A CGJ/RN utilizando o PJeCOR 

https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_classes.php
https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_classes.php


A funcionalidade das etiquetas 
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Na CGJ-RN 21 etiquetas 

diferentes 

As etiquetas podem ser 

utilizadas como estratégia 

para identificar: 

• Matérias; 

• Setores; 

• Prioridades; 

• Situações; 

• Matérias; 

• Entre outros. 



A funcionalidade das etiquetas 

“Favoritar” etiquetas 
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A funcionalidade das etiqueta 
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“Futuro” das etiquetas 

• Customização; 

• Automação na aplicação; 

• Combinação de filtros; 

• Flexibilidade na gestão. 



Exemplificando: As unidades judiciais no 

PJeCOR 
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Exemplificando: As unidades judiciais no 

PJeCOR 

É hora de pensar no caso de uso da Corregedoria... 

• Quantas unidades judiciárias? 

• Quantos direções de foro? 

• Quantas unidades administrativas que interagem com 
a CGJ?  



Exemplificando: As unidades do tribunal no 

PJeCOR 
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Preparando atos de 

comunicação 

Via 

sistema 

E-mail 

DJe Malote 

digital 

Intimação / 
Notificação 

Oficial de Justiça ? 

Via postal ? 
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Preparando atos de 

comunicação 
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Preparando atos de 

comunicação 
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Preparando atos de 

comunicação 
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Preparando atos de 

comunicação 
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Impacto diante da funcionalidade: o 

caso da CGJ-RN 
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Transparência; Agilidade; 

Racionalização; Automação. 



Sanar/minimizar dúvidas 

sobre a implantação e 

utilização do PJeCOR. 
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Dúvidas? 
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Encaminhe suas 

dúvidas utilizando esse 

formulário  



Obrigado! 

Diego Cabral  

diegocabral@tjrn.jus.br 
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