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Imagine você, que é parte em um processo, poder acessar rapidamente informações sobre o andamento do seu
processo no PJe. E melhor, receber notiﬁcações a cada movimentação processual. O seu advogado também. Essas
inovações não são miragem de uma realidade distante. Fazem parte do projeto “PJe Móvel”, aplicativo em
desenvolvimento pelos residentes da área de softwares da Residência em Tecnologia da Informação Aplicada à Área
Jurídica, do Tribunal de Justiça do RN e da UFRN.
Este foi um dos projetos inovadores em curso apresentados nesta sexta-feira (2), no II Worshop da Residência Judicial
em TI. O professor e diretor de Tecnologia da Inovação do Instituto Metrópole Digital (IMD), Itamir Barroca, explica que
esta inovação vai permitir que o público-alvo deste App possa favoritar processos, ver o seu estado atual, notiﬁcações
e outras funcionalidades que permitirão facilitar o trabalho de magistrados e advogados, e ainda atender as partes.
Em sete meses de Residência, os 40 alunos da primeira turma, segundo Itamir, estão aprendendo a usar técnicas
assimiladas em sala de aula para resolver problemas e situações gerais que ocorrem no ambiente jurídico. É a alta
tecnologia se espalhando do laboratório para o cotidiano da Justiça Estadual potiguar. Inteligência artiﬁcial, robôs,
informação rápida no dia a dia do Tribunal.
Cada aluno tem uma jornada de 30 horas semanais, com atividades teóricas e práticas. Em um ano e meio de pósgraduação, serão 2.394 horas de atividades. Tanta dedicação vai gerar iniciativas concretas como o “Projeto de Contas”,
que vai potencializar o planejamento orçamentário e a organização ﬁnanceira no Poder Judiciário do RN. Está é uma
inovação com agenda de implantação em curso.
Outra inovação com agenda de implantação no TJRN é o sistema e-carta jus. Com ele, o magistrado vai conseguir
acompanhar de maneira mais rápida como está o envio de correspondência, por meio do web service dos Correios.
Com o trabalho dos residentes, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TJRN integrará diversos sistemas em uso
no Tribunal, entre eles os que envolvem publicação de atos.
Entre as ferramentas de Business Inteligence, duas inovações estão em testes. Uma delas é a “Busca por
Jurisprudência”, essencial para a consulta sobre julgamentos e pronunciamentos jurídicos. Outra é a “Correição
Virtual”, que dará suporte ao trabalho da Corregedoria Geral se Justiça no planejamento de correições, visualização de
comarcas.
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