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 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

NOME DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PJE NO TST – EXPANSÃO 
COMPLETA 
 
DEMANDANTE: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO 
 
DATA DA DEMANDA: MARÇO/2016 
 
MOTIVADOR: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 51/2010 (ENTRE 
O CNJ, O TST E O CSJT), RESOLUÇÃO DO CSJT Nº 136/2014, ATO 
SEGJUD.GP Nº 116/2013, ATO.GP Nº 207/2014 E ATO Nº 213/2014 
(INSTITUI O COMITÊ GESTOR DO PJE-JT E O GRUPO DE APOIO 
EXECUTIVO), RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 185/2013 (INSTITUI O PJE), 
INTIMAÇÃO DO CNJ DE MAIO/2016 (DETERMINANDO APRESENTAÇÃO 
DE PLANO E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PJE), TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 10/2016 (ENTRE CSJT E CNJ). 
 
PATROCINADOR: MINISTRO IVES GANDRA DA SILVA MARTINS 
FILHO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 
SUPERVISOR DO PROJETO:  
 
TITULAR: MINISTRO ALEXANDRE DE SOUZA AGRA BELMONTE - 
COORDENADOR DO COMITÊ GESTOR DO PJE NO TST  
 
SUBSTITUTO: JUIZ MAXIMILIANO PEREIRA DE CARVALHO - 
MEMBRO DO COMITÊ GESTOR DO PJE NO TST  
 

 

GERENTE DO PROJETO:  
 
 TITULAR: FRANCISCO HENRIQUE MENDONÇA NINA CABRAL -  
COORDENADOR DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TST  
 
SUBSTITUTO: LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA - 
COORDENADOR SUBSTITUTO DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TST  
 

 

Este relatório visa apresentar a situação momentânea e atual do 
projeto de implantação do Pje-JT no TST. 
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1. PERÍODO DE REFERÊNCIA 

 
De 11/11/2016 a 09/12/2016 
 
 

2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

2.1. PRAZO 

Data de início 
previsto 

Data de início real Data de conclusão 
prevista 

% de 
conclusão 

10/10/2016 10/10/2016 15/12/2017 20% 

 
As atividades do projeto encontram-se dentro do prazo planejado?    
SIM ( )  NÃO ( X ) 
 
O prazo final do projeto encontra-se comprometido? SIM (  )  NÃO (X) 

2.2. ORÇAMENTO  

Orçamento total 
planejado para o projeto 

Orçamento total planejado 
até a data final do período 

de referência 

Orçamento executado 
até a data final do 

período de referência 
   

 
O projeto encontra-se dentro do orçamento planejado?  SIM (   )  NÃO (   ) 
 

2.3. ESCOPO 

Produtos planejados até a data final do período de referência Produtos 
aceitos  

Definições administrativas para o projeto  - 
 Definições Institucionais - 
  Definição sobre a utilização do PJe com a modalidade de  
  teletrabalho – concluído X 

  Articulação de eventos de sensibilização institucionais   
  (interna e externa) – concluído X 

  Definição de procedimentos relacionados à alteração normativa – 
  concluído X 

  Definição da competência sobre o controle de volume de processos 
  em tramitação no PJe – concluído X 

  Definição da equipe de instrutores do TST para treinamento dos 
  servidores usuários (internos) – concluído X 

  Definição da equipe de instrutores do TST para treinamento dos 
  usuários externos (PGT, OAB) – concluído X 

  Definição da equipe de instrutores para treinamento dos Ministros - 
  concluído X 
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  Verificação e providências para cobertura de convênios com outros 
  órgãos, entidades, empresas para utilização do PJe  no TST X 

  Levantamento de alterações do arcabouço normativo Institucional 
  relativo à implantação e utilização do PJe no TST – concluído X 

  Autorização normativa para não realizar a distribuição de forma 
  imediata e automática no PJe no âmbito do TST (tanto para  
  recursais quanto para originárias) – observação da Resolução  
  185/2013 CNJ – concluído 

X 

  Definição da administração do TST sobre a atribuição de peso aos 
  processos do PJe – concluído X 

  Definição da administração sobre a diferenciação das regras de 
  equilíbrio da distribuição – concluído X 

  Definição de ações de ajuste e divulgação da estatística do TST 
  (ex.: distribuição e julgamento de processos) - concluído X 

  Providências para disponibilização e utilização do sistema  
  eGestão para o TST X 

 Definição de modelos de trabalho de TI - 
  Definição e documentação do modelo de trabalho entre SETIN e 
  SETIC para atendimento às necessidades da IMPLANTAÇÃO do PJe 
  no TST – concluído 

X 

  Definição e documentação do modelo de trabalho entre UNIDADES 
  da SETIN para o atendimento às necessidades da IMPLANTAÇÃO do 
  PJe no TST – concluído 

X 

  Definição do modelo operacional de SUSTENTAÇÃO do PJe  
  implantado no TST (interno do TST: CGSJUD / CDS / CSUP /  
  GESTORES / ÁREA DE NEGÓCIO...) 

X 

  Definição do modelo operacional de SUSTENTAÇÃO do PJe  
  implantado no TST (TST - CSJT/SETIC) - concluído X 

  Definição do modelo operacional de SUPORTE ao PJe após  
  implantado no TST – concluído X 

  Verificação da necessidade de incremento do contrato de suporte do 
  TST de primeiro e segundo nível de atendimento – concluído X 

  Verificação da disponibilidade de licenças/autorizações de  
  certificação digital – concluído X 

  Verificação da disponibilidade de cartão (mídia) de certificado digital 
  - concluído X 

  Verificação da disponibilidade de leitores de certificado digital - 
  concluído X 

  Verificação das licenças e condições de instalação do navegador 
  Mozilla Firefox (versão homologada pelo PJe) – concluído X 

  Verificação das licenças e condições de instalação do navegador 
  Mozilla Firefox (versão homologada pelo PJe) – concluído X 

  Definição do plano de instalação, implantação, disponibilização de 
  equipamentos, recursos e softwares nas estações dos usuários do 
  PJe – concluído 

X 

 Definições do Plano de Comunicação Institucional - 
  Definição do plano de comunicação institucional - concluído X 
  Definição do plano de comunicação por etapa de implantação – 
  concluído X 

  Definição do plano de comunicação para o suporte – concluído X 
  Providência de procedimentos relacionados à execução dos planos 
  de comunicação – concluído X 

 Definições do Plano de Capacitação - 
  Definição do plano de capacitação do público interno (servidores do 
  TST) – concluído X 
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  Definição do plano de capacitação do Ministros do TST – concluído X 
  Definição do plano de capacitação do público externo   
  (Procuradorias, advogados, OAB) – concluído X 

  Providência de procedimentos relacionados à execução dos planos 
  de capacitação/treinamento – concluído X 

Plano de implantação do PJe - 
Execução das etapas de implantação do sistema - 
 Presidência do TST (não-conhecimento e regularizações 
processuais) - 

  Providências de requisitos de TI (navegador Mozilla e versão do 
  java) -  concluído X 

 
COMENTÁRIOS:  

• Tendo em vista a necessidade de alteração do calendário de inauguração da 1ª etapa do 

“Projeto de Implantação do PJe no TST – Expansão Completa”, referente à implantação do 

PJe no âmbito da Presidência do TST, para análise de “processos de não-conhecimento”, 

ficou replanejado o início da utilização do PJe na 1ª etapa para o dia 1º de março de 2017, 

sendo necessária a ampla divulgação e publicação do Ato Normativo e informações no site 

do TST com pelo menos 30 dias de antecedência (1º de fevereiro de 2017), em 

cumprimento à exigência da Resolução 185-CNJ. Cabe ressaltar que a Presidência do TST e 

demais envolvidos diretamente com o Projeto já estão cientes da reprogramação. 

• Durante a configuração dos fluxos e das parametrizações da Presidência do TST em 

ambiente de homologação do sistema PJe foram encontradas algumas incompatibilidades, 

exigindo que estes fluxos fossem revistos e redefinidos. Diante disso, as redefinições dos 

fluxos e parametrizações do PJe estão sendo feitas juntamente com a configuração do 

ambiente de homologação, necessitando-se um período maior que o previsto para 

conclusão destas tarefas.  

• As tarefas relativas à implantação do PJe na 1ª etapa ainda não concluídas serão 

reprogramadas e comunicadas aos responsáveis para providências, considerando o novo 

prazo de utilização do PJe na Presidência (1/3/2017). 

3. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DO PROJETO 

ITEM SIM NÃO INDICAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ 
JUSTIFICATIVAS 

EXISTEM PROBLEMAS DE 
QUALIDADE NOS 
ENTREGÁVEIS? x  

Houve necessidade de redefinição 
dos fluxos de trâmites no sistema, 
em virtude da limitação do sistema 
PJe, ficando diferente da definição 
planejada inicialmente. 
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A EQUIPE ENFRENTA 
PROBLEMAS PARA REALIZAR 
AS ATIVIDADES PROPOSTAS? 

 x 
 

EXISTEM PROBLEMAS NO 
GERENCIAMENTO DOS RISCOS? 

 x 
 

EXISTEM OUTRAS QUESTÕES 
CRÍTICAS? x  

Convênio do TST com a CEF para 
emissão de novos certificados 
digitais encontra-se expirado. 

 

4. OBSERVAÇÕES 

 Os servidores das unidades CCP, CCADP, SEGJUD possuem em sua grande maioria 
certificados digitais válidos. No gabinete da Presidência apenas o Chefe de Gabinete (Dr. Pedro 
Braga) e o Ministro Presidente possuem.  

 O Gerente do Projeto entrou em contato com as autoridades responsáveis pelo convênio 
de emissão de certificados digitais entre o TST e a CEF, e informaram que estão adotando as 
providências. 

 O Dr. Railton (SEGPES) informou que, enquanto o convênio não for concluído, poderá ser 
feita solicitação à CIF, a qual será encaminhada ao Diretor-Geral, para verificar a possibilidade de 
que seja providenciada, excepcionalmente, a emissão dos certificados junto à CEF. 

 

5. ASSINATURAS 

GERENTE DO PROJETO 

 

BRASÍLIA-DF, 09/12/2016. 

 

ASSINATURA: 

SUPERVISOR DO PROJETO (Substituto) BRASÍLIA-DF, 09/12/2016. 

ASSINATURA: 
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