
Dando continuidade às ações de implantação na Justiça Federal do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, conforme prevê a Resolução n. 202, de 29 de agosto de 2012, 
apresentamos as principais ações para o projeto no ano de 2013. 

Atividades realizadas referentes ao Projeto PJe: 

1. Formação de Equipes: após a publicação da Resolução CF-RES-2012/00202, foi instituído o 
Comitê Gestor, por meio da Portaria CF-POR-2012/00427, e foram compostas a Comissão 
Técnica de Negócio, Comissão Técnica de Tecnologia da Informação, Subcomissão de 
Parametrização e Subcomissão de Desenvolvimento. 

2. Treinamento da equipe de desenvolvimento: os membros da subcomissão de Desenvolvimento, 
que são os responsáveis pela sustentação do sistema na Justiça Federal, participaram de 5 
cursos em linguagem de programação JAVA, adotada pelo sistema, nos níveis básico e 
avançado. Os integrantes da Subcomissão de Desenvolvimento também participaram de 
atividades práticas de codificação do sistema no CNJ. Além disso, foram disponibilizadas vagas 
para outros servidores dos tribunais, que poderão apoiar o projeto. Com essa iniciativa, foram 
treinados, até o momento, 11 servidores. 

3. Reuniões e Videoconferências: foi realizada uma reunião presencial e 3 videoconferências do 
Comitê Gestor, 5 da Comissão Técnica de Negócio e 5 da Comissão Técnica de Tecnologia da 
Informação. 

4. Visitas Técnicas: com o objetivo de alinhar o planejamento das ações e de conhecer a 
experiência com a implantação do PJe, foram realizadas visitas técnicas aos seguintes órgãos: 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Conselho 
Nacional de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

5. Implantação na Turma Nacional de Uniformização - TNU: durante o período de maio a julho, 
foram desenvolvidas pelo CNJ as funcionalidades necessárias à implantação do sistema na TNU. 
A partir do dia 19 de agosto de 2013, serão realizados os testes necessários, com previsão de 
utilização do sistema a partir do mês de outubro. 

6. Treinamento dos usuários do PJe da TNU: está em fase de planejamento o treinamento de 
todos os servidores da TNU, além dos usuários finais (magistrados, assessores, procuradores, 
advogados). Os treinamentos serão realizados de forma presencial e também a distância. 

7. Homologação da versão do sistema PJe para Justiça Federal: inicialmente o sistema será 
instalado de forma centralizada no CJF para testes e configuração visando atender aos órgãos da 
Justiça Federal. Serão desenvolvidas atividades com as equipes de trabalho para desenho dos 
fluxos a serem inseridos e padronização das tabelas. Nesse momento, os técnicos dos TRFs 
poderão identificar a necessidade de outras funcionalidades a serem desenvolvidas previamente à 
instalação nos tribunais e seções judiciárias. Essa atividade será iniciada no mês de setembro. 

8. Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI: estão sendo realizados testes de integração de 
sistemas, visando o recebimento de processos judiciais entre os órgãos segundo o Modelo 
Nacional de Interoperabilidade - MNI estabelecido pelo Poder Judiciário. 

9. Site PJe : foi disponibilizado, no Portal da Justiça Federal, site contendo documentos do PJe 
dentre os quais histórico, equipes, normas, organograma e outros que permitam o 
acompanhamento do projeto pelos interessados e participantes. 

10. Realizada demonstração para magistrados e membros da advogacia pública acerca da versão 
de implantação na TNU. 

11. Implantação piloto na reunião da TNU de dezembro de 2013. 

Como é possível constatar, especialmente em relação à capacitação da equipe 
responsável pela sustentação do sistema no âmbito da Justiça Federal, tratam-se de medidas 
preliminares indispensáveis à implantação do sistema de forma organizada com o objetivo de 
alcançar o pleno êxito do projeto. 

 

http://siga/sigaex/expediente/doc/exibir.action?sigla=CF-RES-2012/00202
http://siga/sigaex/expediente/doc/exibir.action?sigla=CF-POR-2012/00427

