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1. NECESSIDADE E/OU OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Antonio José de Barros 

Levenhagen, em seu discurso de posse, expôs a importância da consolidação do PJe-JT, 

reforçando que daria continuidade ao processo de aperfeiçoamento do sistema. Para 

permitir a sua consecução, o Ministro Presidente instituiu, por meio do Ato n. 213/TST.GP, 

de 22 de abril de 2014, o Comitê Gestor do PJe-JT no TST e o Grupo de Apoio Executivo, 

compostos por representantes de diversas unidades do Tribunal. 

O PJe-JT no TST foi inaugurado em 26 de fevereiro de 2013, na forma de 

projeto piloto na 6ª Turma, pelo Ministro João Oreste Dalazen, Presidente do TST à época. 

Foi recebido pelo TST o primeiro processo eletrônico iniciado nesse sistema, o AIRR 

18.72.2012.05.12.0000. Após, foram identificados alguns problemas técnicos que impediram 

uma tramitação célere, como: acesso aos advogados das partes, exclusão de advogado 

cadastrado erroneamente no processo, movimentação do processo entre Turma e Gabinete, 

assinatura do acórdão. Considerando que o TST trabalhava ainda com a versão 1. 7 .4.x e que 

atualmente o sistema já se encontra na versão 1.4.8.x, implantada em todos os Regionais, 

entende-se que essas dificuldades básicas do sistema foram superadas. 

Ainda no ano de 2013 e na gestão do Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, foi 

elaborado o Projeto Estratégico Nº 2/2013, sob o nome "Implantação do PJe-JT no TST

Fase 11, Etapa 1: Mapeamento de Necessidades". O escopo do projeto previa o levantamento 

das necessidades e requisitos do TST para a tramitação do processo eletrônico, 

contemplando, ainda, a construção dos fluxos de trabalho pelos órgãos judicantes. 

Os produtos do projeto têm sido importantes insumos para o Comitê Gestor do 

PJe-JT (CGPJe-JT) e o seu Grupo de Apoio Executivo (GAE) realizarem uma profunda 

discussão sobre o melhor caminho para a continuidade da implantação do sistema no TST. 

Assim, o GAE elaborou um cronograma, aprovado pelo Comitê, que estabelece a 

implantação do Conectar eSIJ/PJe-JT, do PJe-JT na SDI2 e da expansão do PJe-JT para todo o 

TST. 
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Em 2014, o Ministro Barros Levenhagen, por meio do Ato 207/2014, determinou 

que "os agravos de instrumento dos despachos de Presidente de Tribunal Regional que 

denegarem seguimento a recurso de revista, aos recursos ordinários e aos respectivos agravos 

de instrumento nas ações de competência originária dos Regionais, oriundos de processos que 

estejam tramitando no PJe-JT" fossem enviados para apreciação do TST de forma excepcional 

e temporariamente pelo e-Remessa, sistema de envio de processos do PJe-TST. Essa ação deu 

condições de envio de processos que estavam represados nos TRTs. Porém, o ato expressa que 

a medida é transitória, aguardando a plena implantação do PJe-JT nesta Casa. 

O sistema ConectorPJe-JT será implantado até 19 de dezembro de 2014 para 

viabilizar a remessa e a baixa de processos entre os PJe-JT dos TRTs e do TST com o objetivo de 

controlar o volume de processos que tramitarão no PJe-JT implantado no TST. 

Portanto, é oportuno que o PJe-JT, já implantado como piloto e com as 

necessidades do TST identificadas, seja disponibilizado na SDI2 e na SDC, inicialmente, pois o 

volume de processos e classes processuais é menor, o que dá condições de uma implantação 

mais estruturada e segura. Após esse marco inicial, o PJe-JT será expandido a todos os órgãos 

judicantes e unidades que compõem o fluxo de tramitação. 

A data de início da execução do projeto está prevista para 12 de janeiro de 2015 e 

a conclusão prevista para 26/10/2015. 

2. ESCOPO DO PROJETO 

2.1. PREMISSAS 

- A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do CSJT (SETIC) e a Coordenadoria 

Técnica do PJe (CTPJe) integrarão a equipe do projeto e executarão as atividades, no que 

couber, de acordo com o planejamento; 

-A execução do projeto PJe-JT demandará parte dos recursos humanos envolvidos nas tarefas 

diárias de Secretaria de Tecnologia da Informação do TST (SETIN) e da Secretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicação do CSJT (SETIC), de acordo com o planejamento e cronograma 

deste projeto; 
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- O suporte às unidades do TST sobre o PJe-JT após a implantação será realizado pela equipe 
técnica do próprio Tribunal, em particular pela CPE e pela SETIN. Sob responsabilidade da CPE 
ficarão as questões relativas a negócio e as questões técnicas sob responsabilidade da SETIN; 

- As demandas do TST para o PJe-JT serão aprovadas pelo Comitê Gestor do PJe-JT no TST, 
priorizadas pelo Grupo de Apoio Executivo {GAE) e executadas pela Coordenação Nacional do 
PJe-JT; 

- O TST promoverá as alterações de alguns dos seus processos de trabalho (procedimentos, 
fluxos, etc) quando não for possível configurar o PJe-JT para atender aos fluxos vigentes, 
especificamente no tocante aos processos que tramitarem pelo PJe-JT e aos aspectos relativos 
à distribuição de processos neste sistema; 

-O TST realizará as alterações normativas e regulamentares necessárias; 

-Não haverá um plano de gestão de mudança no TST para a implantação do PJe-JT; 

- O sistema ConectorPJe-JT será implantado para viabilizar a remessa e a baixa de processos 
entre os PJe-JT dos TRTs e do TST com o objetivo de controlar o volume de processos que 
tramitarão no PJe implantado no TST; 

- Versionamento do mecanismo de integração do PJe-JT com o ConectorPJe-JT, a fim de 
garantir a compatibilidade entre os sistemas; 

- Quando houver necessidade de remessa de processos com recursos do PJe-JT instalado em 
um órgão judicante do TST para outro ainda sem esse sistema em operação, a solução para 
prosseguimento processual será a utilização do eSIJ; 

- Poderão ocorrer problemas durante o manuseio do sistema PJe-JT por seus usuários, em 
virtude de possíveis incompatibilidade das configurações já estabelecidas nos computadores 
pessoais necessárias aos sistemas do TST - por exemplo: versão do JRE, versão dos 
navegadores, etc. 
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2.2. RESTRIÇÕES 

-A Resolução Nº 185/2013 do CNJ possui alguns dispositivos que impõem modificações nos 
fluxos atuais do TST, quais sejam a necessidade de distribuição automática de petições iniciais 
e a vedação de criação de funcionalidade que exclua magistrado do sorteio da distribuição; 

-Na eventual necessidades de correção ou de melhorias do PJe-JT para atendimento do TST, 
durante ou após a implantação, o atendimento às solicitações seguirá o fluxo de lançamento 
de versões nacionais, conforme preconiza a Resolução Nº 185/2013 do CNJ; 
-Para as demandas de suporte e manutenção do Sistema PJe-JT, o TST deverá seguir o fluxo 
estabelecido no Ofício Circular CSJT.GP.SG.SEIT nº 21/2014; 

-O tempo dado para conclusão da implantação do PJe-JT (previsão para fevereiro de 2016} é 
insuficiente para executar modificações nas funcionalidades existentes na última versão do 
PJe-JT, a fim de adequá-lo ao TST; 

-O PJE-JT não se integra aos sistemas legados do TST (como exemplos, Cadastro de Usuários, 
SIJ, e-Gab, e-SIJ, dentre outros}; 

-Poucos profissionais da SETIN são proficientes na arquitetura e funcionalidades do PJE-JT; 

2.3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO 

Implantação do PJe-JT no TST em forma de marcos de entrega, conforme a prioridade abaixo 

estabelecida: 

Marco 1: Subseção 11 Especializada em Dissídios Individuais (SDI2} e Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos (SDC}, tendo como piloto dois TRT's; 

Marco 2: Expansão do PJe-JT na SDI2 e na SDC para os demais TRT's; 

Marco 3: Expansão do PJe-JT nas unidades: Gabinete da Presidência; Gabinete da Vice

Presidência; Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, Coordenadoria de 

Recursos (CREC}; Secretaria-Geral Judiciária (SEGJUD} e Coordenadoria de Classificação, 

Autuação e Distribuição de Processos (CCADP}; 
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Marco 4: Tribunal Pleno e Órgão Especial; 

Marco 5: Duas Turmas e Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDil); 

Marco 6: Expansão para as demais Turmas. 

O escopo é detalhado segundo seus aspectos, conforme itens a seguir: 

I. Tecnologia da Informação {SETIN e SETIC) 

-Disponibilização da versão do PJe-JT e do ConectorPJe-JT em ambiente de homologação e de 

treinamento considerando duas implantações: uma para simulação do 2º Grau e outra para o 

próprio TST, com vistas a permitir homologações, testes, cursos, etc.; 

-Implantação do PJe-JT em ambiente de produção; 

- Negociação com o CSJT sobre o modelo de trabalho adequado ao atendimento às 

necessidades da implantação do PJe-JT no TST; 

- Negociação entre áreas da SETIN sobre o modelo de trabalho adequado ao atendimento às 

necessidades da implantação do PJe-JT no TST; 

- Desenvolvimento e implantação de solução para carga dos processos julgados no PJe-JT para 

a base de dados de Jurisprudência, a fim de se permitir consultas unificadas pelos usuários; 

- Desenvolvimento de relatórios gerenciais (BO); 

- Adaptação do ConectorPJe para permitir a migração de processos que tramitam no PJe-

JT/TST para o eSIJ; 

-Adaptação do ConectorPJe para permitir o filtro do critério relacionado à classe processual do 

TRT; 

11. Negócio Judicial (CPE e Grupo de Apoio Executivo, com apoio da SETIC e da SETIN) 

-Realização de testes das versões do PJe-JT; 

- Parametrização do ambiente de homologação do PJe-JT para a realização de testes, com o 
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acompanhamento e apoio da SETIN e da SETIC- esta última durante a implantação; 

- Parametrização do ambiente de treinamento do PJe-JT para realização da capacitação; 

- Elaboração do planejamento do treinamento para servidores e magistrados alvos do projeto; 

- Formação de equipe de treinamento do TST para capacitação de servidores e magistrados 

quando necessário (essa equipe a ser formada não necessariamente será a que realizará os 

treinamentos iniciais referentes ao Marco I); 

-Concepção em termos de requisitos de negócio da solução de carga de processos julgados no 

PJe-JT para a base de dados da Jurisprudência, com envolvimento da CJUR e da SETIN; 

-Concepção dos relatórios gerenciais que devem contemplar o PJe-JT; 

- Execução do treinamento para servidores-alvo do projeto; 

- Elaboração de propostas de alteração de fluxos de tramitação processuais; 

- Elaboração de documento que indique as necessidades de alterações normativas e 

regulamentares (proposições normativas); 

-Elaboração de minuta do Ato que regulamenta a implantação do PJe-JT na SDI-2; 

-Planejamento do evento de implantação do PJe-JT na SDI-2; 

-Aspectos relacionados ao teletrabalho para o PJe-JT; 

111. Capacitação {CDEP) 

- Abertura de processo administrativo para autorização de treinamento de servidores e de 

magistrados; 

- Abertura de processo administrativo para autorização de palestra para servidores; 

- Organização de sensibilização do Presidente para servidores e magistrados; 

- Gerenciamento da logística dos treinamentos e palestras. 
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2.4. NÃO ESCOPO 

-Desenvolver novos sistemas que possam ser integrados ao PJe-JT (exemplo: nova sala de 

sessão); 

-Substituir os sistemas judiciais atuais do TST; 

- Promover, com outros órgãos, a interoperabilidade que esteja sendo viabilizada através do 

Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI); 

- Modificar a estrutura organizacional do TST; 

- Modificar o Regimento Interno do TST; 

- Implementar gestão da mudança no TST no que se refere a sensibilização e mudança de 

cultura; 

-Capacitar advogados e procuradores no PJe-JT; 

-Capacitar servidores que não trabalharão com o PJe-JT, com exceção dos servidores da SETIN, 

e da CAMIN que darão suporte ao sistema; 

- Implantação do sistema no âmbito do CSJT. 

2.5. PRODUTOS 

1 

2 

3 

4 

Implantação do PJe-JT na SOI2. 

Capacitação de servidores envolvidos na 
implantação do sistema na SOI2. 

Implantação do PJe-JT na SOC. 

Capacitação de servidores envolvidos na 
implantação do sistema na soe 

Sistema PJe-JT de tramitação eletrônica de processos 
apto a receber e julgar processos na SOI2. 

Os servidores de gabinetes que compõem a SOI2 e da 
sua Secretaria serão capacitados com conteúdo do 
PJe-JT que os tornem aptos a utilizarem o sistema no 
seu trabalho. 

Sistema PJe-JT de tramitação eletrônica de processos 
apto a receber processos na soe 
Todos os servidores que compõem a SOC e que 
utilizarão o sistema PJe-JT serão capacitados. 
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5 
Capacitação de servidores da equipe de Funcionários terceirizados que terão a atribuição de 

suporte aos usuários atender aos usuários do PJe-JT 

6 
Suporte a usuários Equipe que possa dar suporte aos usuários para 

problemas e dúvidas relacionadas ao PJe-JT 

8 
Reuniões de sensibilização Reunião realizada no início da execução de cada 

marco de entrega com gestores das áreas envolvidas. 

9 
Plano de Comunicação Elaboração de ações de comunicações internas e 

externas 

2.6. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO- EAP 

3. ALINHAMENTO COM O PLANO ESTRATÉGICO DO TST E/OU PETI-SETIN 

Eficiência Operacional 

Otimizar os processos de trabalho 

Implantar 

eletrônico 

processo judicial 

IJFT, IJFTAJ, IC, IMD, IMJ, IMBSR, 

IMBR, lAPA 
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4. RESULTADOS ESPERADOS (Benefícios) 

-Aptidão do TST para receber processos eletrônicos pelo próprio PJe-JT em todos os seu órgãos 
judicantes; 
-Descarte da utilização transitória do eRemessa para recebimento de processos oriundos do PJe-JT em 
operação nos regionais; 
-Versão mais atualizada do PJe-JT com o atendimento das necessidades do TST, em conjunto com a dos 
Regionais, por se tratar de versão única; 
-Servidores capacitados no sistema PJe-JT; 
- Integração entre SETIN/TST e a SETIC/CSJT. 

S. UNIDADES/ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS 

Comitê Gestor do PJe-JT no TST 
- Instituído pelo Ato Nº 213 
TST.GP de 25 de abril de 2014 

Ministro Alexandre de Souza Agra 
Belmonte 

alexandre.belmonte@tst.jus.br 

Desembargadora auxiliar da 
Presidência do TST, Dra. Ana Paula 
Pellegrina Lockman 

alockmann@tst.jus.br 

Juíza Auxiliar da Presidência do TST, 
Dra. Gisela Avila Lutz 

gisela.lutz@tst.jus.br 

Juiz Auxiliar da Presidência do TST, Dr. 
Renan Ravel Rodrigues Fagundes 

renan.fagundes@tst.jus.br 

-Aprovar demandas levantadas pelo GAE 
relacionadas ao PJe-JT 

-Acompanhar o planejamento e a execução do 
projeto; 
- Colaborar na definição das prioridades das 
atividades do projeto; 

-Atender as prioridades definidas parar as 
demandas do PJe-JT no TST, no contexto das 
atividades pertinentes ao desenvolvimento e 
sustentação do PJe-JT. 
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Coordenadoria de Processos 
Eletrônicos (CPE) 

Secretária-Geral Judiciária, Gilse 

Batista Saraiva 

gilse.saraiva@tst.jus.br 

Secretário de Tecnologia da 
Informação, Tiago da Costa Peixoto 

tiago.peixoto@tst.jus.br 

Secretário de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, Claudio 
Fontes Feijó 

claudio.feijo@tst.jus.br 

1) Rodrigo Cesar Barros da Rosa 

rodrigo.rosa@tst.jus.br 

Ramal7283 

~) Francisco Henrique Mendonça 
Nina Cabral 

francisco.cabral@tst.jus.br 

Ramal3751 

Grupo de Apoio Executivo (GAE) - Rodrigo Cesar Barros da Rosa 

-Instituído pelo Ato Nº 213 rodrigo.rosa@tst.jus.br 
TST.GP de 25 de abril de 2014 

- Fabiano Vila Nova Targino 

fabiano.targino@tst.jus.br 

- Junes Aparecida Cerqueira 
Cavalcante Alves da Silva 

junes.cergueira@tst.jus.br 

- Coordenar a frente de trabalho relacionada a 

negócios judiciais, com a responsabilidade de 

executar o cronograma e escopo proposto para 

essa área; 
- Coordenar as reuniões com as áreas 

envolvidas para levantamento de requisitos e 

com o Grupo de apoio Executivo. 

- Apoiar as atividades da frente de trabalho 

relacionada a negócios judiciais, com a 

responsabilidade de articular com todos os 

demais integrantes da Seção de Projetos da CPE 

visando ao cumprimento do cronograma e do 

escopo proposto para essa área; 
- Elaborar o planejamento e o material da 

capacitação em PJe-JT para os servidores 

envolvidos. 

- Apoiar as atividades da frente de trabalho 

relacionada a negócios judiciais, com a 

participação nas reuniões solicitadas pelo 

gerente do projeto; 
- Propor requisitos necessários para o sistema; 

- Propor soluções de contorno para possíveis 

adequações necessárias no decorrer do projeto; 

- Elaborar, no âmbito do Grupo, proposta de 

mudanças de fluxo de trabalho e modificações 

em normas regulamentadoras internas do TST. 
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-Claudio Luidi Gaudensi Coelho 

luidi@tst.jus.br 

- Alexsandre William Majdalani 

Secretaria de Tecnologia da Tiago da Costa Peixoto -Apoiar a frente de trabalho de TI no que 
Informação (SETIN) tiago. ~eixoto @>tst. i us. b r couber ao TST, com a responsabilidade de 

ramal4334 
executar o cronograma e o escopo proposto 
para essa unidade; 

-Elaborar junto à Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do CSJT um modelo 
de trabalho de TI para o PJe-JT no TST; 

- Dar apoio à integração entre SETIN/TST e 
SETIC/CSJT;Aiocar recursos necessários para 
atendimento das demandas desse projeto. 

Coordenadoria de Edson Santos de Jesus - Coordenar a frente de trabalho de TI no que 
Desenvolvimento de Sistemas edson.jesus@tst.jus.br couber à SETIN, com a responsabilidade de 
(CDS) 

ramal7541 
articular com todas as suas unidades com o 
objetivo de dar cumprimento ao cronograma e 
ao escopo proposto para essa unidade; 

- Executar ações de respostas aos riscos no que 
couber à SETIN. 

Secretaria de Tecnologia da Claudio Feijo -Apoiar a frente de trabalho de TI no que 
Informação e Comunicação claudio.feijo@tst.jus.br couber à SETIC, com a responsabilidade de 
(SETIC) executar o cronograma e escopo proposto para 

essa unidade; 

-Apoiar a priorização das demandas do TST 
para o PJe-JT advindas desse projeto. 

Coordenadoria Técnica do Herbert Bezerra Parente - Coordenar a priorização das demandas do TST 
Processo Judicial Eletrônico herbert.~arente@tst.jus.br para o PJe-JT advindas desse projeto; 
(CTPJE) 

Ramal7711 -Alocar recursos necessários para atendimento 
das demandas do TST, conforme planejamento, 
cronograma e priorização da Coordenadoria 
Nacional. 
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Coordenadoria Técnica do Ana Leticia Moura Vilela -Apoiar a frente de trabalho de TI no que 

Processo Judicial Eletrônico a na .leticia @tst. i us. br couber à SETIC, com a responsabilidade de 

(CTPJE) 
ramal7561 

executar o cronograma e escopo proposto para 

essa unidade. 

Dulio Mendes Soares 

d u li o .soa res@tst. i us. br 

ramal7575 

Coordenadoria de Danilla Fonseca Godoy Velloso -Coordenar as atividades da frente de trabalho 

Desenvolvimento de Pessoal danilla.veloso@tst.jus.br 

SE COM 

ASGE 

ramal3557 

A definir 

Mareio Cruz 

ma rcio.cruz(á)tst. jus. br 

6. PARTESINTERESSADAS 

Magistrados 

Servidores 

Jurisdicionados 

Advogados, procuradores e defensores 

públicos 

Membros do Ministério Público 

Conselho Nacional de Justiça 

Órgãos do Judiciário Trabalhista 

Tribunais Superiores 

relacionada a capacitação, com a 

responsabilidade de executar o cronograma e 

escopo proposto para essa área. 

-Coordenar todas as ações previstas no projeto 

relacionado à Comunicação Interna e Externa 

do TST. 

-Coordenar as ações previstas no projeto 

referentes à adequação de processos de 

trabalho. 

Serão usuários do sistema PJe-JT 

Serão usuários do sistema PJe-JT 

Serão usuários e favorecidos pelos 

serviços oferecidos pelo PJe-JT 

Serão usuários e favorecidos pelos 

serviços oferecidos pelo PJe-JT 

Serão usuários e favorecidos pelos 

serviços oferecidos pelo PJe-JT 

É o órgão patrocinador do PJe Nacional 

para todo Poder Judiciário 

São usuários do PJe-JT nos TRT's 

Poderão ter o PJe-JT no TST como modelo 

de sistema para seus Tribunais 
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7. RISCOS DO PROJETO 

Dificuldade de priorização no âmbito da SETIC no 
tratamento das demandas do TST para o PJe-JT, 
devido ao grande contingente de demandas 
urgentes dos TRT's para o sistema 

Dificuldade de priorização no âmbito da SETIN das 
atividades relativas ao projeto PJe-JT. 

Resistências externas de advogados, com base em 
experiências negativas passadas, quanto à 
implantação do sistema no TST 

Incompatibilidades entre os sistemas PJe-JT e os 
judiciais do TST vigentes no momento quando 
operados no mesmo computador 

Mitigar 

Mitigar 

Mitigar 

Mitigar 

1 - Realizar reuniões periódicas e não 

muito espaçadas para 

acompanhamento das atividades do 

projeto. 

2 -Criar um modelo de trabalho entre 

SETIN e SETIC com um fluxo definido 

que esclareça como as demandas do 

TST serão executadas 

3 - Concessão de horas extras para 

servidores envolvidos no projeto em 

casos de urgência (quando os pontos 1 

e 2 não forem suficientes} 

1 - Realizar reuniões periódicas e não 

muito espaçadas para 

acompanhamento das atividades do 

projeto 

2 Identificação explícita dos 

servidores da SETIN que estarão 

envolvidos com o projeto. 

Realizar eventos de sensibilização para 

público externo 

Testar o PJe-JT e os sistemas legados 

em um mesmo computador do TST, 

ajustando a configuração quando 

possível. 
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Resistências quanto à modificação de processos de 
trabalho, regulamentações internas e outras 
advindas da mudança de sistema 

Ausência de suporte ao usuário interno e externo 
estruturado, qualificado, e suficiente. 

Inconsistência na integração entre PJe-JT e o 
Conecto r 

O ConectorPJe poderá direcionar o mesmo processo 
oriundo de TRT ao eSIJ e ao PJe-JT do TST caso o 
Regional de origem o encaminhe em mais de uma 

oportunidade; 

Mitigar 

Mitigar 

Mitigar 

Mitigar 

- Realização de evento de 

sensibilização; 

- Realização de treinamentos com 

usuários; 

- Realização de reuniões com usuários 

das unidades-alvo da implantação 

Elaboração de Plano de 

Comunicação para divulgações 

internas sobre a implantação 

- Incluir ações de capacitação de 

servidores da SETIN responsáveis pelo 

suporte; 

-Incluir a formação de equipe de 

capacitação para futuras necessidades 

de treinamento; 

- Criar equipe de sustentação remota; 

- Publicação de material de ajuda 

(manuais, vídeos) para consulta dos 

usuários; 

-Verificar necessidade de incremento 

do contrato de primeiro e segundo 

nível 

- Testes com as várias situações de 

remessa e baixa entre ConectorPJe, 

PJe-JT e o PJe-JT/TST, com 

envolvimento do TRT. 

Será implementado no ConectorPJe e 

eRemessa funcionalidades que evitem 

remessas equivocadas. 

Testes incluídos no cronograma. 
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Possibilidade de advogados peticionarem em 
processos que estejam tramitando no PJe via eDoc 
(ou outra forma que não pelo PJe em si) e vice-versa; 

Demora na emissão dos certificados digitais aos 
servidores lotados nos Gabinetes; 

Dificuldade de julgamento de processos do PJe-TST 
nas salas de sessões 

Ausência de documentação adequada ou suficiente 

Quando houver necessidade de remessa de 
processos com recursos do PJe-JT instalado em um 
órgão judicante do TST para outro ainda sem esse 
sistema em operação, a solução para 
prosseguimento processual será a utilização do eSIJ 
-tal abordagem poderá gerar inconsistências. 

Problemas não previstos na tramitação do processo 
pelo PJe-JT, como por exemplo, remessa de 
processos ao STF 

Mitigar 

Mitigar 

Mitigar 

Mitigar 

Mitigar 

Mitigar 

Incluído no cronograma verificação 

junto ao CGPJe-JT das possíveis ações 

de mitigação desse risco 

Comunicar antecipadamente às 

unidades usuárias do PJe-JT sobre a 

necessidade de emissão de certificado 

digital para utilização do sistema 

1 - Capacitação dos Ministros e 

simulação de julgamento em sala de 

sessão; 

2 - Disponibilizar nas primeiras 

sessões de julgamento com o PJe-JT 

uma equipe de plantão presencial 

Revisar e, eventualmente, elaborar 

documentação de apoio e suporte 

voltado à capacitação dos técnicos e 

dos usuários do sistema. 

Adaptação do ConectorPJe-JT para 

migração de processos que tramitam 

no PJe-JT/TST 

Como ação de contingência, o 

processo será migrado do PJe-JT para 

o eSIJ 
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CRONOGRAMA DO PROJETO 

- knplantaçlo do P.te-JT MSDil e- S0C 1% 

• Oefmiç6es «tminlstrativ.as para o s" 
pn>jeto 

• CJlaçlo de-MGMJo de Trabalho entJ"Q S% 
YT1N, CPf 11! Sf11( 

+ Cornun:K.açio Institucional 

"' lmplantaçio da SOI2 "' 
.. amplantação na soe ... 
+' DHenvolvimento de perlUttcos ao s" 

Ple-JT 

l70dlas Sef.U/01/lS Ter26/04116 

5I dias 5eJ U/01/lS QUa 22/04/15 

31.7Sdlas SegU/01/IS Tt>r 17/01/15 

t:ll,lldlas s.gtl/01115 Qul10/07/l5 

l7Vdlas Sq12/0l/11i Ter'M/04/16 

Obs.: Cronograma completo no Anexo I 

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

* (1) Orçamento do ano corrente 
(2) Orçamento do ano seguinte 
(3) Sem previsão orçamentária 

9. PLANO DE GERENCIMENTO DAS AQUISIÇÕES 

270dlu ... T« 
U/01/V:. -· ...... ... -U/O'J/15 U/04/15 ...... ... -12/01}15 IB/03/ts 

J9.6Jdias 5eJ -11/01115 D/fB/lS 
U&.lldla~ Qui 

12/011" _," 
67,Jidias 's.q ... 

-/lS ~JIJ/15 

270dlas ... Te< 
12/01/15 '""""" 

'. 
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10. PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Reuniões Participantes 

extraordinárias Gerente do do projeto e 

com indicação Convite disparado projeto dos grupos de -Sempre que 

completa de dia, pelo zimbra trabalho de necessário 

horário, local, Equipe técnica acordo com a 

pauta necessidade 

Reuniões de 

ponto de 
Convite disparado Gerente do Equipe do 

controle entre Semanal 

gerente e equipe 
pelo zimbra projeto projeto 

do projeto 

Reuniões de 

ponto de 
Convite disparado Gerente do Supervisor do 

controle entre Quinzenal 

supervisor e 
pelo zimbra projeto Projeto 

gerente 

Reuniões Secretário de 

ordinárias do Convite disparado Tecnologia da Comitê Gestor 
Mensal 

Comitê Gestor do pelo zimbra Informação do do PJe-JT 

PJe-JT no TST TST 

Discussão de 

informações do 
Zimbra 

Participantes do Participantes Sempre que 

projeto por e- Projeto do Projeto necessário 

mail 
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Relatório de Supervisor do 
Gerente do Projeto Mensal (até o dia 

acompanhament Ambiente EPM 
projeto 10) 

o do Projeto ASGE 

11. ASSINATURAS 

BRASÍLIA-DF, 

ASSINATURA: 

12. APROVAÇÃO 

ASSINATURA: 

20 



,, 

Plano Integrado do Projeto - PIP 

ANEXO I 

Cronograma do Projeto 

Nome Início Término 

Implantação do PJe-JT na SDI2 e soe 
Definições administrativas para o projeto 12/01/2015 22/04/2015 

Verificar a possibilidade de capacitação dos Ministros pela ENAMAT 10/02/2015 10/02/2015 

Verificar regras de distribuição e pesos de processos no PJe-JT 10/02/2015 22/04/2015 

Possibilidade de concessão de horas extras para servidores envolvidos no 
projeto em casos de urgência 12/01/2015 12/01/2015 

Solicitação de concessão de horas extras pela Presidência 02/02/2015 18/02/2015 

Aprovação da concessão de horas extras pela Presidência 26/02/2015 16/03/2015 

Levantar se serão tomadas ações para minimizar possíveis resistências de 
advogados 12/01/2015 12/01/2015 
Levantar se serão tomadas ações para minimizar possíveis resistências 
internas 12/01/2015 12/01/2015 

Articulação dos eventos de sensibilização interna e externa 02/02/2015 26/02/2015 

Verificar aspectos relacionados ao teletrabalho para o P Je-JT 10/02/2015 10/02/2015 

Verificar ação de contingenciamento para casos não previstos durante a 
tramitação de processos no PJe-JT 12/01/2015 12/01/2015 

Verificar questões relacionadas ao peticionamento, de forma que seja 
realizado pelas formas adequadas 12/01/2015 12/01/2015 

Definição do universo de processos que serão encaminhados pelo 
ConectorPJe do TRT 10/02/2015 10/02/2015 

Articulação com dois TRTs para a implantação do Marco I 10/02/2015 10/02/2015 

Formalização da CPE como equipe de intrutores do TST para treinamento 
dos usuários quando necessário 10/02/2015 19/02/2015 

Criação de Modelo de Trabalho entre SETIN, CPE e SETIC 12/01/2015 17/03/2015 

Definição geral de modelos de trabalho 26/01/2015 17/03/2015 
Definição e documentação do modelo de trabalho entre SETIN 
e SETIC para o atendimento às necessidades da implantação do PJe-JT no 

TST 12/01/2015 13/01/2015 

Definição e documentação do modelo de trabalho entre unidades da SETIN 
para o atendimento às necessidades da implantação do PJe-JT no TST 26/01/2015 17/03/2015 

Definição do modelo operacional de sustentação do PJe-JT implantado no 
TST que envolve integração da SETIN com a CPE 26/01/2015 17/03/2015 

Definição do modelo operacional de sustentação do PJe-JT implantado no 
TST que envolve integração com a equipe nacional (CSJT/SETIC) 26/01/2015 17/03/2015 
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Definição e documentação do modelo de trabalho entre unidades da SETIN 

para o atendimento às necessidades da sustentação do PJe-JT no TST 26/01/2015 17/03/2015 

Verificação da necessidade de incremento do contrato de suporte de 

primeiro e segundo nível de atendimento 12/01/2015 18/03/2015 

Comunicação Institucional 12/01/2015 03/03/2015 

Elaboração do plano de comunicação ao público interno e externo 12/01/2015 11/02/2015 

Comunicação ao público interno 11/02/2015 18/03/2015 

Alterações do Portal do TST em ambiente de homologação para a 

divulgação ao público interno 11/02/2015 18/03/2015 

Comunicação ao público externo 11/02/2015 18/03/2015 

Alterações do Portal do TST em ambiente de homologação para a 

divulgação ao público externo 11/02/2015 18/03/2015 

Implantação da SDI2 12/01/2015 30/07/2015 

Preparação da implantação do PJe-JT 12/01/2015 14/07/2015 

Preparação de evento de sensibilização interna e externa do TST 02/02/2015 18/05/2015 

Evento de sensibilização interna 16/02/2015 29/05/2015 

Evento de sensibilização externa 01/06/2015 24/06/2015 

Análise e concepção dos novos fluxos de trabalho do TST referente à 

atividade judicante na SDI2 12/01/2015 03/03/2015 

Parametrização do ambiente de homologação do PJe-JT para a realização 

dos testes (implantação dos fluxos) 03/03/2015 08/04/2015 

Parametrização do ambiente de homologação do ConectorPJe para a 

realização dos testes- ConectorPJe configurado para remeter processos ao eSIJ e ao 

Pje-JT do TST 08/04/2015 15/04/2015 

Regulamentações normativas 03/03/2015 24/04/2015 

Elaboração de minuta de ato para regulamentação do PJe-JT na SDI2 03/03/2015 24/04/2015 

Elaboração de minuta de ato para regulamentação do ConectorPJe 03/03/2015 24/04/2015 

Revisão dos normativos do TST para regulamentação da tramitação de 

processos do PJe-JT no TST 03/03/2015 24/04/2015 

Proposta de adequação da regulamentação da tramitação de processos do 

PJe-JT no TST 03/03/2015 24/04/2015 

Elaboração e revisão do material de ajuda aos usuários do sistema 

(manuais e vídeos, quando aplicável) 26/01/2015 11/05/2015 

Elaboração dos scripts de atendimento aos usuários internos e externos 11/05/2015 14/07/2015 

Aplicação da configuração padrão a todas as estações de trabalho dos 

usuários que utilizarão o Pje-JT 24/04/2015 15/06/15 1 

Verificação de disponibilidade de mídia para certificado digital para SDI2 e 

SDC 12/01/2015 13/01/2015 

Comunicar antecipadamente a necessidade de emissão de certificados 

digitais para gestores da SDI2 e SDC 02/02/2015 06/03/2015 

Solicitar a emissão dos certificados digitais dos servidores e magistrados da 

SDI2 e SDC que irão utilizar o PJe-JT no TST 23/02/2015 05/06/2015 
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Verificar aspectos relacionados ao teletrabalho para o PJe-JT 12/01/2015 11/02/2015 

Fase de Testes e Homologação 23/02/2015 13/05/2015 

Disponibilização em nível nacional da última versão do PJe-JT 23/02/2015 23/02/2015 

Implantação da última versão do PJe-JT 23/02/2015 05/05/2015 

Atualização do PJe-JT em ambiente de homologação- 2º Grau 23/02/2015 03/03/2015 

Atualização do Pje-JT em ambiente de homologação - 3º Grau 23/02/2015 03/03/2015 

Atualização do ConectorPJe em ambiente de homologação 23/02/2015 03/03/2015 

Realizar eventuais ajustes de configuração do Pje-JT e do Conector 23/02/2015 18/03/2015 

Testes para implantação do PJe-JT 03/03/2015 05/05/2015 

Testes TST 03/03/2015 08/04/2015 

Realizar testes de remessa de PJe-JT/TRT para PJe-JT/TST 03/03/2015 08/04/2015 

Realizar testes de remessa de P Je-JT /TRT para eSIJ 03/03/2015 08/04/2015 

Realizar testes de baixa de PJe-JT/TST para PJe-JT/TRT 03/03/2015 08/04/2015 

Realizar testes de baixa de eSIJ para PJe-JT/TRT 03/03/2015 08/04/2015 

Eventuais ajustes do Conector 03/03/2015 08/04/2015 

Eventuais ajustes do eSIJ 03/03/2015 08/04/2015 

Testar o sistema com simulação de sessão de julgamento 03/03/2015 08/04/2015 

Testes de encaminhamento do mesmo processo via ConectorPJe e 
eRemessa ao eSIJ e ao PJe-JT/TST 03/03/2015 08/04/2015 

Testar o PJe-JT e os sistemas legados do TST no mesmo computador padrão 
do Tribunal para verificar a compatibilidade entre os sistemas e as respectivas 
configurações 03/03/2015 08/04/2015 

Testes TRT 08/04/2015 05/05/2015 

Realizar testes de remessa de PJe-JT/TRT para PJe-JT/TST 08/04/2015 05/05/2015 

Realizar testes de remessa de PJe-JT/TRT para eSIJ 08/04/2015 05/05/2015 

Realizar testes de baixa de PJe-JT/TST para PJe-JT/TRT 08/04/2015 05/05/2015 

Realizar testes de baixa de eSIJ para PJe-JT/TRT 08/04/2015 05/05/2015 

Eventuais ajustes do Conector 08/04/2015 05/05/2015 

Eventuais ajustes do eSIJ 08/04/2015 05/05/2015 

Formalização da conclusão dos testes e aceite do sistema PJe-JT e demais 
soluções integradas 08/04/2015 05/05/2015 

Preparação da configuração padrão das estações de trabalho utilizadas 
para operação do Pje-JT 03/03/2015 24/04/2015 

Atualização do Pje-JT e do ConectorPJe em ambiente de treinamento 05/05/2015 13/05/2015 

Fase de Capacitação 23/02/2015 06/07/2015 
Parametrização do ambiente de treinamento para a realização da 

capacitação 13/05/2015 08/06/2015 

Elaboração do plano de treinamento para servidores alvos do projeto 23/02/2015 17/03/2015 

Formalização da capacitação (processo administrativo, entre outros) 17/03/2015 27/05/2015 

Capacitação dos servidores das unidades-alvo da implantação (incluindo a 
CAMIN, principalmente para o uso da funcionalidade de Sala de Sessão) 08/06/2015 06/07/2015 

Capacitação dos servidores da equipe de suporte aos usuários (SETIN) 08/06/2015 06/07/2015 
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Capacitação da equipe de sustentação 15/04/2015 16/06/15 1 

Fase de implantação do sistema na SDI2 15/06/2015 30/07/2015 

Implantação do PJe-JT na SDI2 15/06/2015 30/07/2015 

Publicação dos atos e demais normas, expedição de Ofício aos TRTs, etc. 15/06/2015 08/07/15 1 

Publicação das alterações do Portal do TST em produção 15/06/2015 01/07/2015 

Publicação do material de ajuda aos usuários do sistema (manuais e vídeos) 15/06/2015 01/07/2015 

Implantação dos scripts de atendimento aos usuários internos e externos 14/07/2015 30/07/2015 

Parametrização do ambiente de produção do ConectorPje- ConectorPJe 

configurado para remeter processos ao eSIJ e ao PJe-JT do TST 15/06/2015 01/07/2015 

Implantação do PJe-JT em ambiente de produção 15/06/2015 01/07/2015 

Implantação na SOe 06/07/2015 26/10/2015 

Preparação da implantação do PJe-JT 30/07/2015 18/09/2015 

Análise e concepção dos novos fluxos de trabalho do TST referente à 
atividade judicante na SDC 30/07/2015 18/09/2015 

Parametrização do ambiente de homologação do PJe-JT para a realização 

dos testes (implantação dos fluxos) 30/07/2015 02/09/2015 

Parametrização do ambiente de homologação do ConectorPJe para a 

realização dos testes- ConectorPJe configurado para remeter processos ao eSIJ e ao 

PJe-JT do TST 30/07/2015 25/08/2015 

Regulamentações normativas 30/07/2015 25/08/2015 

Elaboração de minuta de ato para regulamentação do PJe-JT na SDC 30/07/2015 25/08/2015 

Elaboração de minuta de ato para regulamentação do ConectorPJe 30/07/2015 25/08/2015 

Revisão dos normativos do TST para regulamentação da tramitação de 

processos do PJe-JT no TST 30/07/2015 25/08/2015 

Proposta de adequação da regulamentação da tramitação de processos do 

PJe-JT no TST 30/07/2015 25/08/2015 

Aplicação da configuração padrão a todas as estações de trabalho dos 

usuários que utilizarão o PJe-JT 30/07/2015 02/09/2015 

Fase de Testes e Homologação 03/08/2015 30/09/2015 

Disponibilização em nível nacional da última versão do PJe-JT 03/08/2015 03/08/2015 

Implantação da última versão do PJe-JT 03/08/2015 27/08/2015 

Atualização do PJe-JT em ambiente de homologação- 2º Grau 03/08/2015 12/08/2015 

Atualização do Pje-JT em ambiente de homologação- 3º Grau 03/08/2015 12/08/2015 

Atualização do ConectorPJe em ambiente de homologação 03/08/2015 12/08/2015 

Realizar eventuais ajustes de configuração do Pje-JT e do Conectar 03/08/2015 27/08/2015 

Testes para implantação do PJe-JT para SOe 27/08/2015 30/09/2015 

Testes TST 27/08/2015 30/09/2015 

Realizar testes de remessa de PJe-JT/TRT para PJe-JT/TST 27/08/2015 30/09/2015 

Realizar testes de remessa de PJe-JT/TRT para eSIJ 27/08/2015 30/09/2015 

Realizar testes de baixa de PJe-JT/TST para PJe-JT/TRT 27/08/2015 30/09/2015 

Realizar testes de baixa de eSIJ para PJe-JT/TRT 27/08/2015 30/09/2015 

Eventuais ajustes do Conectar 27/08/2015 30/09/2015 

. ·. 
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Eventuais ajustes do eSIJ 27/08/2015 30/09/2015 

Testar o sistema com simulação de sessão de julgamento 27/08/2015 30/09/2015 

Testes de encaminhamento do mesmo processo via ConectorPJe e 
eRemessa ao eSIJ e ao PJe-JT/TST 27/08/2015 30/09/2015 

Testar o PJe-JT e os sistemas legados do TST no mesmo computador padrão 
do Tribunal para verificar a compatibilidade entre os sistemas e as respectivas 
configurações 27/08/2015 30/09/2015 

Testes TRT 27/08/2015 22/09/2015 

Realizar testes de remessa de PJe-JT/TRT para PJe-JT/TST 27/08/2015 22/09/15 1 

Realizar testes de remessa de PJe-JT/TRT para eSIJ 27/08/2015 22/09/15 1 

Realizar testes de baixa de PJe-JT/TST para PJe-JT/TRT 27/08/2015 22/09/15 1 

Realizar testes de baixa de eSIJ para PJe-JT/TRT 27/08/2015 22/09/15 1 

Eventuais ajustes do Conector 27/08/2015 22/09/15 1 

Eventuais ajustes do eSIJ 27/08/2015 22/09/15 1 

Formalização da conclusão dos testes e aceite do sistema PJe-JT e demais 
soluções integradas 27/08/2015 04/09/2015 

Atualização do PJe-JT e do ConectorPJe em ambiente de treinamento 27/08/2015 04/09/2015 

Fase de Capacitação 06/07/2015 14/10/2015 
Parametrização do ambiente de treinamento para a realização da 

capacitação 04/09/2015 30/09/2015 

Elaboração do plano de treinamento para servidores alvos do projeto 06/07/2015 29/07/15 1 

Formalização da capacitação (processo administrativo, entre outros) 06/07/2015 10/09/2015 

Capacitação dos servidores das unidades-alvo da implantação 10/09/2015 14/10/2015 

Fase de implantação do sistema na soe 30/09/2015 26/10/2015 

Implantação do PJe-JT na SOe 30/09/2015 26/10/2015 

Publicação dos atos e demais normas, expedição de Ofício aos TRTs, etc. 30/09/2015 26/10/2015 

Publicação das alterações do Portal do TST em produção 30/09/2015 19/10/2015 

Parametrização do ambiente de produção do ConectorPje- ConectorPJe 
configurado para remeter processos ao eSIJ e ao PJe-JT do TST 30/09/2015 19/10/2015 

Implantação do PJe-JT em ambiente de produção 30/09/2015 19/10/2015 

Desenvolvimento de periféricos ao PJe-JT 12/01/2015 26/04/2016 

Relatórios gerenciais 12/01/2015 15/06/2015 

Concepção negociai e técnica a respeito dos relatórios gerenciais e 
estatísticos necessários para o PJe-JT 12/01/2015 08/04/2015 

Desenvolvimento dos relatórios gerenciais necessários para o PJe-JT 12/01/2015 15/06/2015 

Testes dos relatórios gerenciais necessários para o Pje-JT 12/01/2015 08/04/2015 

Evoluções do conectar PJe-JT 12/01/2015 15/06/2015 

Desenvolvimento de critério "Classe processual no TRT" para 
parametrização do ConectorPJe 12/01/2015 15/06/2015 

Testes do novo critério de parametrização do ConectorPJe 12/01/2015 15/06/2015 
Concepção de negócio para migração de processos do PJe-JT/TST para o 

eSIJ 12/01/2015 15/06/2015 
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Desenvolvimento de ferramenta migração de processos do PJe-JT/TST para 

o eSIJ 12/01/2015 15/06/2015 

Testes da ferramenta migração de processos do PJe-JT/TST para o eSIJ 12/01/2015 15/06/2015 

Evoluções no PJe-JT 12/01/2015 09/04/2015 

Concepção da forma de versionamento do mecanismo de integração do 

PJe-JT para consulta do ConectorPJe 12/01/2015 13/01/2015 

Desenvolvimento do mecanismo de versionamento no PJe-JT 13/01/2015 12/02/2015 

Desenvolvimento da consulta ao mecanismo de versionamento no PJe-JT 

pelo ConectorPJe 13/02/2015 19/03/2015 
Testes do mecanismo de versionamento no PJe-JT e da consulta no 

ConectorPJe-JT 19/03/2015 09/04/2015 

Consulta processual unificada PJe-JT/TST e eSIJ 15/06/2015 12/11/2015 

Concepção da consulta processual unificada 15/06/2015 12/11/2015 

Desenvolvimento da consulta processual unificada 15/06/2015 12/11/2015 

Testes da consulta processual unificada 15/06/2015 12/11/2015 

Integração do sistema de Consulta da Jurisprudência ao PJe-JT 12/11/2015 26/04/2016 

Concepção negociai e técnica da forma como a carga de processos 

oriundos do PJe-JT deverá ser realizada para o banco de dados de Jurisprudência, 

considerando também eventuais modificações do sistema de Consulta Unificada 12/11/2015 26/04/2016 

Desenvolvimento da solução de carga de processos oriundos do PJe-JT para 

a Jurisprudência 12/11/2015 26/04/2016 

Desenvolvimento de eventuais melhorias do sistema de Consulta Unificada 

para a pesquisa de processos oriundos do Pje-JT 12/11/2015 26/04/2016 

Testes da solução de Jurisprudência (carga de processos e eventuamente 

da nova versão do Consulta Unificada) para os processos oriundos do PJe-JT 12/11/2015 26/04/2016 
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