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Unijud Digital
Implantação do PJe em todas as unidades
moderniza e unifica o Judiciário baiano

PJe

Editorial
O Projeto Unijud Digital marca a gestão no
Tribunal de Justiça da Bahia do Presidente
Desembargador Gesivaldo Britto. A meta é
utilizar o Sistema Processo Judicial Eletrônico
(PJe) como único, em todas as unidades judiciais
do estado.
Nesta edição especial do Informativo #TJBA,
atualizamos as mudanças e os principais
benefícios que essa ação traz para o Poder
Judiciário baiano. O Unijud implanta o PJe, de
forma assistida, em unidades que não utilizam o
sistema, e realiza treinamento. Ganha o cidadão,
o servidor, o magistrado e a Justiça.
O Presidente Gesivaldo Britto conta um pouco
da sua história e das motivações que lhe fizeram
decidir pelo PJe como sistema único para o TJBA.
Trazemos também dicas sobre o melhor uso e
acesso ao PJe, que são úteis para todo cidadão,
além de apresentar as ações já implementadas.
O empenho da equipe TJBA vai se traduzir em
celeridade e maior produtividade. Acompanhem!
Boa leitura!
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Unijud transforma
o PJe no único sistema
processual do TJBA
Processo Judicial Eletrônico (PJe). Esta é a nova realidade
do Poder Judiciário Baiano, seja no 1º ou 2º Grau. A
partir de janeiro de 2020, a meta é que o PJe seja o
único sistema processual usado em todas as unidades
não criminais do estado da Bahia. Mais celeridade para
cidadãos, advogados, defensores e promotores públicos,
magistrados e servidores.
Atualmente, são quatro os sistemas utilizados na Bahia:
e-SAJ, Saipro, Projudi e PJe. A decisão do Presidente,
Desembargador Gesivaldo Britto, em unificar os
processos no PJe, resultou no projeto estratégico da
gestão: Unijud Digital. Já em execução, a ação prevê a
implantação do Processo Judicial Eletrônico em todas as
unidades judiciais; digitalização do acervo físico, quando

IAL

PJe

houver; migração dos processos dos demais sistemas;
capacitação e treinamento das equipes.
O e–SAJ, Saipro e Projudi serão extintos ao final de todo
o processo. O Núcleo de Implantação do Unijud Digital,
vinculado à Secretaria de Planejamento e Orçamento
(Seplan), conta com uma Coordenação Geral, e Seções de
Informática, de Instalação, de Triagem e de Digitalização,
composto por integrantes das diversas unidades da
administração que apoiam a execução do projeto.
O comitê gestor do Unijud acompanha o processo e promove
um diálogo permanente entre os usuários internos e externos
da ferramenta, com o objetivo de debater questões como a
funcionalidade, atualizações, novas aplicações, entre outras.

Hoje

Com Unijud Digital

Petição
Petição

e-SAJ

PJe

Projudi

Saipro

Depende da área da ação e da unidade que receberá o processo
(Juizado Especial; unidade Criminal, Cível; Comarca da Capital ou Interior, etc)

Todos os processos

Por que mudar?
Aumentar a produtividade é um dos motivos que faz o TJBA unificar os sistemas processuais e escolher o Processo
Judicial Eletrônico (Pje) para abarcar todas as unidades e ações judiciais. O PJe é um sistema instituído pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 185/2013, para uso em todo o Poder Judiciário.
O TJBA contribui com o CNJ no aprimoramento dessa ferramenta, que possui código aberto e conta com a
colaboração de todos os Tribunais. O PJe permite uma visualização compartilhada do processo, acesso remoto e
possui uma interface adaptável para os dispositivos móveis. Ao usar uma tecnologia mais atualizada, o TJBA ganha
maior compatibilidade com outras soluções e sistemas da ferramenta, com o objetivo de debater questões como a
funcionalidade, atualizações, novas aplicações, entre outras. Veja outras vantagens:

Fácil manutenção - A unificação dos sistemas requer apenas uma equipe com conhecimento específico de tecnologia. Com quatro sistemas, o TJBA precisa de quatro equipes
distintas para manutenção, sendo que três dos sistemas
dispõem de tecnologia ultrapassada, com escassez de profissionais no mercado.

Fim de processos físicos - A digitalização processual
acontecerá em todas unidades com processo físico. O
acervo digital possibilita a realização de saneamentos à distância; requer uma menor infraestrutura nas
unidades; e evita perdas, extravio ou danificação de
processos.

Redução de custos - Diminui gastos com recursos computacionais, como armazenamento de informações, rotinas operacionais, licenças de software, sustentação de sistemas, etc. Reduz
também custos com recursos humanos, materiais e financeiros
para a manutenção e para gestão de processos físicos.

Maior produtividade - Com um único sistema, usuários
internos e externos terão apenas uma via de pesquisa
e acesso, o que facilita a coleta de dados e impacta em
maior produtividade, em função da simplificação da rotina
operacional.

Mais Informações: Núcleo Unijud Digital, 5ª Av. do CAB, nº 560, térreo, sala 5
do prédio anexo do TJBA, CEP: 41745-971, Salvador-Bahia. Telefone: (071)-3372-1703
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Da máquina de escrever
ao Processo Judicial Eletrônico
Presidente do TJBA relata sua experiência com sistemas processuais ao longo da sua carreira

A máquina de escrever era o instrumento de trabalho do
Desembargador Gesivaldo Britto, quando começou na área
jurídica, em 1978. Para uma melhor prestação jurisdicional,
ele lembra que era preciso recorrer aos livros e acompanhar
as jurisprudências. Com a chegada do computador, foram
diferentes os sistemas processuais já utilizados. Em 1982,
ingressou na magistratura e, atualmente, como Presidente
do Tribunal de Justiça da Bahia, o Desembargador Gesivaldo
Britto tem como meta estratégica de gestão unificar todos
os processos em apenas um sistema processual moderno, o
PJe. Veja entrevista:
- Qual o primeiro sistema processual que utilizou?
No início da carreira os processos eram físicos e trabalhamos
muito com máquina de escrever. A demanda sempre
crescente exigia mais esforço e celeridade. Depois veio o
computador, mas o volume de processos não parava de
aumentar. A tecnologia ajudou bastante, mas faltava um
sistema para dar eficiência e dinamizar os serviços no cartório.
- Por quais sistemas já movimentou processos?
Em 1992 se utilizava um sistema que só registrava a
movimentação dos processos. Também tivemos o Saipro
que permitia alguns procedimentos, mesmo assim com
limitações. Os processos continuavam sendo físicos.
Depois vieram o Projudi, o e-SAJ e, por fim, o PJe.
- Quais as dificuldades quando atuou no interior?

- Por que escolher o PJe?

Naquela época os processos eram físicos, mas a
dificuldade era as fontes de consulta. Precisávamos
recorrer aos livros e acompanhar as jurisprudências
cotidianamente, para o cumprimento das nossas funções
e uma melhor prestação jurisdicional.

O PJE facilita a automação das atividades em um processo,
principalmente as questões cartorárias. Pensando assim, o
TJBA, por intermédio do Unijud Digital, desenvolveu um
fluxo para a classe de execução fiscal na qual as atividades
de rotinas cartorárias como certificação de decurso de prazo,
intimação e publicação serão feitas de forma automatizada
sem a necessidade de intervenção manual por parte do
servidor. Isso gera um benefício para o Poder Judiciário que
ganha mais eficiência e produtividade, além da celeridade
processual. A ideia é desenvolver esse processo de
automação para todas as classes processuais.

- Quando viu a necessidade de ter apenas um sistema?
Durante o trabalho no 1º Grau já havíamos identificado
esses problemas com o volume de processos e vários
sistemas, o que dificultava a operacionalidade. Assim que
assumi a Presidência da Corte e, pensando em solucionar
esses entraves, resolvi optar por um único sistema, a fim
de atender as necessidades do nosso Tribunal de Justiça. A
partir desse contexto, pesquisamos um sistema com uma
plataforma moderna e decidimos pelo PJe. Para possibilitar
a implementação e execução das tarefas de forma planejada
e coordenada, criamos o Núcleo Unijud Digital, que reúne
todos os setores do TJBA necessários para a realização
desse projeto até o final da nossa gestão.
4

Des. Gesivaldo Britto, Presidente eleito
para o biênio 2018/2020

- Como avalia a iniciativa do TJBA em aprimorar o PJe?
O TJBA desenvolveu o AR Digital para o PJE, o migrador e
um novo editor de texto com o objetivo de melhorar o fluxo
de trabalho internamente e compartilhar essas experiências
com os Tribunais de Justiça de todo o país. Esse destaque
no cenário nacional premia a equipe do TJBA e fortalece o
Poder Judiciário.
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Consulta processual no PJe
Acesse o site oficial do Tribunal
de Justiça da Bahia www.tjba.jus.br
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PJe

Uma vez na página do Processo Judicial
Eletrônico, clique no link
“Consulta Processual”, terceiro dos localizados
no lado direito superior da tela

Deslize a barra de rolagem para baixo;
procure o link “PJe” no menu localizado
na sua esquerda. Em seguida escolha
“1º Grau” ou “2ºGrau”, de acordo com o
processo que você deseja consultar

Preencha um dos campos oferecidos no canto esquerdo da tela. O usuário pode verificar as informações oferecendo, em ordem, o número do
processo; nome da parte; nome do advogado; classe judicial; CPF ou
CNPJ; ou o número do defensor na Ordem dos Advogados do Brasil.
Antes de clicar em “pesquisar”, marque a opção “Não sou um robô”.

O que falar do Unijud:

“

Esta gestão enxergou a necessidade de adotar
um único sistema de processamento judicial eletrônico.
Com esta ação, eliminaremos a necessidade de manter
os outros três sistemas existentes, reduzindo nossos custos
e aumentando a eficiência e a celeridade

“

Desembargador Gesivaldo Britto,
Presidente do TJBA

“

“

Com certeza daqui a dez anos
estaremos testemunhando a existência
de um Tribunal de primeira linha
no nosso estado, desenvolvido no melhor
caminho das tenologias modernas,
porque está nascendo um projeto efetivo
de atendimento amplo

O projeto significa, na prática, unificar
os processos judiciais, a consolidação de uma
ideia que surgiu lá atrás e que a atual
administração visualizou de forma estratégica.
É uma realidade e todos estão envolvidos.
Na minha perspectiva, é o projeto
mais importante do TJBA nesse momento

Desembargador Olegário,
Presidente do Grupo de Trabalho de implantação do PJe

Juiz Auxiliar da 1ª Vice-Presidência,
Raimundo Nonato Borges Braga.

“

“

O Unijud gera uma melhoria na prestação
jurisdicional porque você vai ter acesso
ao processo de qualquer lugar e maior agilidade.
Não precisa esperar que o processo circule
de um lugar para outro. Promotores, advogados,
juízes podem trabalhar no local que desejar,
além de ser mais transparente

“

“

Pablo Roberto Nascimento Moreira,
Secretário de Planejamento e Orçamento

“

“

O objetivo do Unijud Digital não é apenas
implantar o PJe em todas as unidades,
mas sim torná-lo o único sistema
de processamento judicial eletrônico.
Em verdade, o Unijud se torna um grande
centro digital criado para priorizar as atividades
do 1º Grau, a principal bandeira dessa gestão

Cristina Cunha,
Coordenadora do Núcleo Unijud Digital
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SURGIMENTO

1º GRAU

2º GRAU

A Resolução 185/2013, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) instituiu o
PJe, considerando a necessidade de
existir um sistema de gerenciamento
processual único no país, permitindo
que diversos tribunais de justiça, eleitorais e do trabalho se comuniquem
de forma instantânea.

O PJe já funciona na justiça estadual,
federal, do trabalho, eleitoral e em
cortes superiores. O TJBA começou
a implantação do PJe em 2015, na
justiça de 1º Grau. O Tribunal usa a
ferramenta conforme está disponível nacionalmente e contribui com o
CNJ para a atualização do sistema.

O TJBA passou a usar o PJe no 2º
Grau, em 17/07/2017. Antes disso,
200 unidades do 1º Grau já utilizavam o sistema. Atualmente, todas as
classes de competência do 2º Grau
já estão disponíveis na ferramenta, e
metade dos processos que entram no
TJBA tramitam no PJe.

UNIJUD

IMPLANTAÇÃO

2019

Com o Unijud Digital, o TJBA faz uma
implantação assistida em unidades
que ainda utilizam o e-SAJ. Após a
instalação e treinamento, as equipes acompanham, por um período,
os usuários internos e externos (advogados, promotores e defensores
públicos) e auxiliam na solução das
dificuldades.

As Comarcas de Lauro de Freitas,
Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues, Catu, Simões Filho, Euclides da Cunha, Camamu, Guanambi e Senhor do Bonfim já possuem
unidades que participaram do treinamento e implantação assistida do
PJe, após a criação do Unijud Digital, em 2018.

Em 2019, o treinamento e a implantação do PJe retomaram em 14/01 e
estão previstas unidades das comarcas
de Lauro de Freitas, Alagoinhas, Itabuna, Itaberaba, Santo Antônio de Jesus
e Jacobina. O TJBA passa a contar com
empresa terceirizada, vencedora de licitação, para auxiliar no processo.

NÚMEROS

APERFEIÇOAMENTO

MELHORIAS

De janeiro a maio de 2019, espera-se que o PJe seja implantado em
142 unidades do 1º Grau. De junho
de 2019 a janeiro de 2020, cerca de
cem unidades dos Juizados Especiais,
que utilizam o Projudi, devem passar a
usar o PJe. Um migrador Projudi – PJe
vai ser desenvolvido.

O migrador de processos do e-SAJ
para o PJe foi desenvolvido pela equipe de tecnologia do TJBA e já está
sendo usado como piloto pelo CNJ. A
ferramenta permite transferir um processo original da base e-SAJ para o
PJe, de forma segura e com o aproveitamento das assinaturas eletrônicas
do processo.

A ideia do Núcleo Unijud Digital é
analisar todas as áreas de atuação
da justiça estadual e aprimorar fluxos
para otimizar os trâmites processuais.
Os fluxos serão desenhados de forma
automatizada para uma melhor eficácia dos trabalhos, como já aconteceu
com as execuções fiscais das Varas de
Fazenda Pública.

AUTOMAÇÃO

EDITOR

CRIMINAL

Com a atualização do fluxo de execução
fiscal no PJe, para as Varas de Fazenda
Pública, o processo passa a ser automaticamente direcionado para tarefas específicas, reduzindo o trabalho manual.
Entre as novas funções estão a certificação automática das contagens de prazos das intimações, por AR digital, via
portal eletrônico e por publicação.

Outra melhoria desenvolvida pelo Núcleo Unijud para o sistema PJe é o editor de texto, que suporta arquivos em
formato DOC, ODX e ODS, oferecendo
os recursos disponíveis em programas
como o Word e BrOffice. Em breve, a
atualização será disponibilizada.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal desenvolve o modelo Criminal para
o Sistema Processo Judicial Eletrônico,
que deve ser disponibilizado ainda
no primeiro semestre de 2019. Assim
que for liberado, o Unijud vai incluir
as unidades criminais no projeto de
implantação assistida do PJe.

Leia mais informações sobre os temas em www.tjba.jus.br

PJe

#COMPARTILHE
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10/09/2018 – Unijud Digital inicia
o cronograma de implantação
do PJe em todas as unidades
judiciais não criminais. Previsão
de término: janeiro de 2020.

20 a 31/08/2018 - Projeto piloto de
implantação assistida do PJe é
aplicado nas 1ª e 2ª Varas Cíveis
da Comarca de Lauro de Freitas.

De 05/10/2018 a 25/10/2018 - equipe
Unijud Digital apresenta o projeto
para magistrados e servidores do
Tibunal baiano.

21/08/2018 - Aprovação do Projeto
Unijud Digital como prioritário
da gestão, durante Reunião de
Análise Estratégica.
FLICKR

12/11/2018 - TJBA inaugura o
Núcleo Unijud Digital, no térreo
do prédio anexo ao edifíciosede, no CAB, em Salvador.

18/09/2018 - Grupo de Trabalho
do Unijud Digital analisa e formata
projeto a ser encaminhado para
aprovação do Presidente do TJBA.

14/12/2018 – encerram os trabalhos
previstos para 2018 do projeto
Unijud Digital.
24/09/2018 – Publicado o Decreto
Judiciário nº 643, que institui o
Núcleo Unijud Digital.

Mariana Nunes
Chefe da Secomge

14/01/2019 – Unijud retoma a
implantação assistida do PJe nas
unidades judiciais, já com o novo
fluxo de execução fiscal.

Dica do Servidor: otimize o uso do PJe

1) Utilize o navegador indicado:
Google Chrome Versão 6 ou superiores
2) Escolha sempre o modo de assinatura “LOCAL”

DICA JURÍDICA
Todos os processos de competência originária no
TJBA devem ser protocolizados no PJe Segundo Grau,
independente do sistema de tramitação do processo de
origem (Agravo de Instrumento, Mandado de Segurança,
Habeas Corpus). Caso não encontre a classe processual
desejada, o peticionamento deve ser feito com a classe
genérica “Petição”, disponível na aba inicial:

3) Instale o PJE Office para assinar os documentos em
modo local no link:
www.pje.jus.br/wiki/index.php/PJeOffice

CRONOGRAMA
Verifiue o perfil de acesso: o sinal “verde” indica acesso
com o certificado digital, que permite a assinatura de
documentos. Neste campo, também é possível escolher o
perfil de acesso que habilita fluxos diferentes.

AGRAVO INTERNO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO
REGIMENTAL devem ser cadastrados como “RECURSOS INTERNOS”
na aba Processo>Novo Recurso Interno. (Não cadastrar como mera
petição intermediária no processo principal).

Participe! Envie sua dica, com foto, para ascom@tjba.jus.br
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Tribunal Baiano Trabalhando
Mais fotos: Flickr.com/tjba

Varas Cíveis da Comarca de Conceição do Jacuípe foram
assistidas pela equipe Unijud de 10 a 21.09.2018

Equipe Unijud atuou nas Varas Cíveis da Comarca de
Amélia Rodrigues no período de 10 a 21.09.2018

Grupo de Trabalho Unijud visita as 1ª e 2ª Varas Cíveis
de Lauro de Freitas em 08.10.2018

Comarca de Simões Filho recebeu equipe de
implantação do PJe (Unijud Digital) de 15 a 26.10.2018

1ª e 2ª Varas de Relações de Consumo de Euclides da Cunha
passaram pela implantação do PJe, em novembro 2018

Vara Única Seção Cível da Comarca de Camamu
teve a implatação do PJe entre os dias 19 e 30.11.2018

1ª e 2ª Varas de Relações de Consumo de Senhor do
Bonfim receberam a equipe Unijud em dezembro de 2018

Servidores da Comarca de Guanambi estiveram com
a equipe Unijud Digital em dezembro de 2018

PJe

