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E-mail: presidenciaoabro@gmail.com -0000.2021.001885-5
NESTA

Assunto: Implantação do PJE-Criminal nas comarcas de Ariquemes, Guajará-Mirim Ji-Paraná e Vilhena.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para informar que o Poder Judiciário 
segue avante na implantação do PJE Criminal, integrando uma era de modernização do Tribunal de 
Rondônia, iniciada ainda em 2014 com a virtualização dos processos físicos da área cível, 2016 com a 
adoção do SEI para trâmite dos processos internos e em 2019 com institucionalização do SEEU. Por fim, 
em 2020 foi dado início a implementação do processo eletrônico nas varas criminais.

A varas criminais genéricas e especializadas da comarca de Porto Velho, concluíram o 
processo de implantação do PJE Criminal no final de março, restando agora promover os ajustes de 
sistema e rotinas, que vierem a surgir e sejam apresentadas a Administração. Dando continuidade ao 
projeto, agora nas comarcas do interior, apresento-lhes abaixo o cronograma relacionado ao mês de abril 
de 2021:

1. 26 a 28/04/2021: implantação nas comarcas de Ariquemes e Vilhena;

2. 28 a 30/04/2021: implantação nas comarcas de Ji Paraná e Guajará-Mirim.

Assegurando a integração de todas as instituições que têm o processo judicial criminal 
em suas rotinas, e como forma de capacitar os servidores das instituições externas 
para operacionalização da ferramenta, a Secretaria de Tecnologia e Informação do TJRO fornecerá 
treinamento virtual para os agentes externos no dia 23 de abril de 2021 de 9 às 12 horas da manhã, por 
meio de acesso ao link https://meet.google.com/qyi-nfkh-umq.

Com a finalidade de promover ampla participação da comunidade de advogados, 
solicitamos os bons préstimos de vossa instituição, para que possa fazer a divulgação da agenda 
de capacitação junto as seccionais, bem como, para que confirmem a participação por meio do seguinte e- 
mail: stic@tjro.jus.br.
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Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Cristiano Gomes Mazzini

Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO GOMES MAZZINI, Juiz(a) Auxiliar da 
Corregedoria, em 08/04/2021, às 13:52 (horário de Rondônia), conforme art. 6o, § 1°, do Decreto n° 
8.539. de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://wvvw.tjro.jus.br/mn-sist-sei, 
informando o código verificador 2146128 e o código CRC 03784F6A.

Referência: Processo n° 0002384-33.2020.8.22.8800 SEI n°2146128/versão2
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