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Número de Varas no Brasil 

 

1.455 
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Os Números do PJe no Brasil 

Varas do Trabalho com PJe 

36% 
Instaladas 

524 
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Total 
1455 
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Servidores 
15 mil 

Magistrados 
1º Grau 
1,6 mil 

Processos  
280 mil 

Advogados 
102 mil 

Os Números do PJe no Brasil 
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Magistrados 
2º Grau 

1 mil 
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Nº VT 
Nº com 

PJe 
% 

TRT 23ª 

Região 
38 38 100% 

TRT 20ª 

Região 
15 15 100% 

TRT 11ª 

Região 
32 23 71% 

TRT 1ª 

Região 
136 102 69% 

TRT 7ª 

Região 
33 23 69% 

TRT 18ª 

Região 
46 29 63% 
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Os números do PJe no Brasil 

Implantação do PJe-Números Relativos 
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Nº VT 
Nº com 

PJe 
% 

TRT 1ª 

Região 
146 110 72,6% 

TRT 2ª 

Região 
172 49 28% 

TRT 23ª 

Região 
38 38 100% 

TRT 18ª 

Região 
46 29 63% 

TRT 6ª 

Região 
66 26 39% 
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Os números do PJe no Brasil 

Implantação do PJe-Números Absolutos 
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Implantar o 

Processo Judicial 

Eletrônico (PJe) em 

pelo menos 40% 

das Varas do 

Trabalho de cada 

tribunal em 2013. 

Meta 12 
CNJ 

720 Varas 

17/05/2013  

Os números do PJe no Brasil 

± 1 Milhão de  

Processos 
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Principais Desafios 

http://www.csjt.jus.br/pje-jt 



Principais desafios 

Melhoria da Qualidade do Sistema 

Melhoria da Infraestrutura 

Equipe de Desenvolvimento 

Central de Atendimento 

Demandas por novas funcionalidades 

Governança de TI 
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Demandas por novas 

funcionalidades 
PJe é um sistema em construção 

 Diversas melhoras precisam ser incorporadas 

 Necessidade de estabilização prévia 

 Necessidade de “seduzir” o usuário 
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Ações Estruturantes 
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Diretrizes da Gestão 2013-2015 

Qualidade nos sistemas  

 Segurança 

 Estabilidade 

 Usabilidade 

 Interoperabilidade  

 Desempenho 
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Qualidade nos sistemas  

Segurança 

 Aquisição de soluções para monitoramento e 

incremento da segurança na infraestrutura e no 

banco de dados;  

 Alteração na configuração da infraestrutura; 

 Alterações na própria aplicação de forma a 

atender às melhores práticas e às normas 

internacionais de segurança. 
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Segurança 
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Alteração na configuração da infraestrutura 

 Verificação de Vírus (inclusive em PDF) 

 Verificar rotineiramente a integridade dos 

sistemas 

 Reavaliar permissões nos sistemas operacionais 

 Implementar criptografia na conexão com o 

Banco 



Estabilidade 
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Bugs Bloqueantes retirados na versão 

 1.4.7.1-140 

• Remessa para o 2º Grau 

• Melhoria no tratamento de agendamentos 

 

 1.4.7.2-60 até o momento  

• Retorno do 2º Grau 

• Retificação de autuação 

• Desempenho no painel do usuário 



Estabilidade 
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Atualização automática de versões 

 Os fluxos e o aplicativo propriamente ditos serão 

implantados sem intervenção humana 

 

 



Usabilidade 

Navegação 

 Otimização de fluxos 

 Mais funcionalidades em Lotes 

 Menos cliques 
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Usabilidade 

 

Acessibilidade 

 CSJT e o MPOG – 25/10/12 – Acordo de 

Cooperação Técnica 

• Codificação 

• Desenho e redação web, conforme o Modelo de 

Acessibilidade em Governo Eletrônico – e-MAG. 
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Interoperabilidade 

Modelo Nacional de Interoperabilidade-MNI 

 Acordo de Cooperação Técnica 58/2009  

• Padrão nacional de integração entre sistemas de 

Processo Eletrônico 

 Permitirá integração do PJe com Procuradorias 

Escritório de Advocacia 

 Tratamento semelhante às procuradorias para 

grandes empresas 
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Desempenho 

Estão sendo realizados diversos testes de carga 

 Melhoria de desempenho 

 Configuração padrão para o PJe 

Trabalho conjunto com o TSE 
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Aprimorar a atendimento da 

Central de Atendimentos 

Central Atual (0800) 

 Recebe cerca de 20 mil chamados mês 

• Apenas 4 mil são concluídos 

• Grande parte das soluções são de 

microinformática 

• Dúvidas às questões regionais são redirecionadas 
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Aprimorar o atendimento da 

Central de Atendimentos 

Proposta 

 Aumentar o número de atendimentos mês para 

45 mil 

 Estender o horário de atendimento das  09:00 às 

21:00 

 Criar centrais regionais 
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Planejar a entrega e expansão 

dos sistemas 

Novas Funcionalidades 

 Apenas duas versões anuais 

Correção de Bugs 

 A cada 3 semanas 
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Como Estamos 

Estabilizando o PJe 

1.4.8 

1.4.7.3 

1.4.7.2 

1.4.7.1 

Novas funcionalidades 

Outros bugs bloqueantes 

+60 bugs 

140 bugs 
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Divisão da força de Trabalho 

TRT´s CSJT/TST Convênios 

17/05/2013  27 

21 técnicos 19 técnicos 39 técnicos 

79 Servidores 



Aprimorar a Infraestrutura 

Definição de infraestrutura padronizada para 

o PJe 

Definição de modelo de monitoramento do 

PJe 

Expansão das soluções de armazenamento 

de dados (storages)  dos Tribunais 
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Aprimorar a Infraestrutura 

Atualização dos ativos de rede dos Tribunais 

do Trabalho 

Atualização do parque  

 Microcomputadores 

 Scanners 

 NoteBooks 
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Aprimorar a Infraestrutura 

Monitoramento 
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Próximos Passos 
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Próximos Passos 

Novas Funcionalidades 

Arquitetura 2.0 

Descentralização de Código Fonte 

Contratação de outra fábrica de software 

Treinamento e Manuais de Usuários 
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Novas Funcionalidades 

Integração com Bancos 

Nova Central de Mandados 

Banco de Penhoras 

Central de Expropriação 

Gerenciador de documentos 

Melhorias nas Sessões do 2º Grau 

Novo Visualizador de documentos  
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Descentralização do Código Fonte 

Convênio e  
Termo de Sigilo 

Ferramentas 
Metodologia 

Pilotos Normativos Capacitação 

17/05/2013  

5 Tribunais 

 Fase 1- Correção de Bugs 
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Descentralização do Código Fonte 
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 Fase 2- Outros Tribunais 

 Implementação de novas funcionalidades 



Treinamentos 

Treinamento e manuais para servidores 

 Unificação dos treinamento 

 EAD 

 Manuais constantemente atualizados e 

orientados ao negócio 
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Descentralizações aos TRTs 

Implantação da Nova Rede-JT 

Suporte e manutenção da solução de banco de 

dados (Oracle) 

Reforço de segurança física de datacenters  

Filtro de conteúdo de correio eletrônico 

(antispam) 

Atualização do parque de microcomputadores 
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Ações previstas 

Ampliação das soluções de armazenamento 

(storages) 

Subscrições EnterpriseDB 

Aquisição de Solução de Virtualização 

Contratação de Fábrica de Software 

Servidor de Aplicação JBoss 

 Subscrições 

 Treinamento 

 Mentoria 
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Ações previstas 

 

Aquisição de Ativos de Rede 

Aquisição de Otimizadores de rede WAN 

Atualização de Solução de Backup (TSM) 

Filtro de conteúdo Web 

Solução de Business Intelligence 

Atualização do parque de scanners 

Atualização do parque de impressoras 
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Ações previstas 

 

Atualização do parque de notebooks 

Mapeamento de Processos – ITIL 

Aquisição de Ferramenta de Service Desk 

Capacitação em Gerenciamento de Projetos 

Solução de Gerenciamento de Riscos e 

Conformidade 

Implantação e operação assistida de Escritórios 

de Projetos 
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Distribuição das licitações 

Ação Tribunal Status/Previsão 

Microcomputadores - 2013 TST Ata vigente 

Microcomputadores - 2014 TST Out/2013 

Notebooks TST Ago/2013 

Fábrica de Software TST/CSJT Set/2013 

Capacitação em Gerenciamento de 

Projetos 

TST Set/2013 

Filtro de Conteúdo Web - I TST Jun/2013 

Filtro de Conteúdo Web – II TRT 2ª Região Set/2013 
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Distribuição das licitações 

Ação Tribunal Status/Previsão 

Ampliação das soluções de storage TRT 3ª Região Ago/2013 

Solução de Virtualização TRT 3ª Região Set/2013 

Subscrições EnterpriseDB TRT 4ª Região Ago/2013 

Otimizadores de Rede WAN TRT 4ª Região Ata vigente 

Scanners TRT 8ª Região Ago/2013 

Solução de BI TRT 8ª Região Set/2013 

Ferramenta Service Desk TRT 9ª Região Ago/2013 

Ativos de Rede TRT 10ª 

Região 

Ata vigente 
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Distribuição das licitações 

Ação Tribunal Status/Previsão 

Filtro de Correio Eletrônico (antispam) TRT 16ª Região Ata vigente 

Solução de Backup (TSM) TRT 18ª Região Ago/2013 

Treinamento e Mentoria Jboss TRT 18ª Região Ata vigente 

Impressoras e Multifuncionais TRT 23ª Região Ata vigente 

Mapeamento de processos – ITIL TRT 23ª Região Jun/2013 

Nova Rede-JT TRTs 5ª, 15ª, 23ª 

e TST  

Contratos firmados 

Solução de Gerenciamento de Riscos 

e Conformidade 

 

A definir Set/2013 

Implantação e operação assistida de 

Escritórios de Projetos 

 

A definir 

 

Set/2013 
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Projeto Implantação PJe 

 

A Implantação do sistema PJe envolve diversas 

partes interessadas (CSJT, TRT, OAB, MP), 

com diferentes expectativas, e deve ser tratado 

como um projeto institucional. 

 

O projeto deve ser gerenciado aplicando-se as 

boas práticas em gerenciamento de projetos. 
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Projeto Implantação PJe 

O que é um projeto? 
 

 Um projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. 

 A sua natureza temporária indica um início e um 

término definidos. 

 O término é alcançado quando os objetivos 

tiverem sido atingidos. 
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Fases do Projeto 

17/05/2013  

Implantar o sistema PJe-JT 1ª Instância 

   Gerenciamento do Projeto 

      Obter ativos de processos organizacionais 

      Iniciação 

      Planejamento 

      Execução 

      Monitoramento e Controle 

      Encerramento 



Projeto Implantação PJe - Fases 

Ativos de processos organizacionais 
 

 São processos e procedimentos da instituição 

que podem influenciar no sucesso do projeto 

 
• Normas, diretrizes, planos estratégicos, políticas, bases de 

conhecimento 

 

• Requisitos obrigatórios 

 

 

 http://www.csjt.jus.br/pje-jt 17/05/2013  



http://www.csjt.jus.br/pje-jt 

Obter ativos de processos organizacionais 

17/05/2013  

Nome da tarefa 

Implantar o sistema PJe-JT 1ª Instância 

   Gerenciamento do Projeto 

   Obter ativos de processos organizacionais 

         Obter requisitos de alto nível necessários para implantação do sistema PJe-JT 

         Obter normativos vigentes (CSJT, TRT, outros TRT's) 

         Obter objetivos estratégicos, metas e indicadores relacionados ao projeto (CNJ,CSJT, TRT) 

         Elaborar a "Declaração de Trabalho do Projeto" 

         Validar a "Declaração de Trabalho do Projeto" 

      Iniciação 

      Planejamento 

      Execução 

      Monitoramento e Controle 

      Encerramento 



Projeto Implantação PJe - Fases 

Iniciação 
 

 Fase em que o projeto é formalmente autorizado, 

as principais partes interessadas no projeto são 

identificadas e o coordenador e o gerente, são 

definidos 
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Iniciação 

17/05/2013  

Nome da tarefa 

Implantar o sistema PJe-JT 1ª Instância 

   Gerenciamento do Projeto 

      Obter ativos de processos organizacionais 

     Iniciação 

         Desenvolver o termo de abertura do projeto 

         Identificar as partes interessadas 

      Planejamento 

      Execução 

      Monitoramento e Controle 

      Encerramento 



Projeto Implantação PJe - Fases 

Planejamento 
 

 Fase em que são identificados os requisitos 

necessários para a implantação, e planejadas as 

atividades que serão executadas 
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Planejamento 

17/05/2013  

Implantar o sistema PJe-JT 1ª Instância 
   Gerenciamento do Projeto 

      Obter ativos de processos organizacionais 

      Iniciação 

    Planejamento 
         Reunir a equipe do projeto e as partes interessadas (kick-off) 

         Desenvolver o "Plano de Gerenciamento do Projeto" 

            Elaborar o "Plano de Gerenciamento do Projeto" 

            Planejar a emissão de certificados digitais 

            Planejar o gerenciamento dos riscos 

            Planejar o gerenciamento das comunicações 

            Planejar as inaugurações 

            Planejar a adequação de normativos 

            Planejar a adequação da estrutura organizacional 

            Planejar a capacitação da equipe técnica 

            Planejar a capacitação de magistrados 

            Planejar a capacitação de servidores 

            Planejar a capacitação de partes interessadas externas (multiplicadores OAB, MP) 

            Planejar a adequação da infraestrutura de TIC que suportará o sistema PJe-JT 

            Planejar a adequação das unidades (Varas, Centrais, Atendimento, Laboratórios) 

            Planejar a operação assistida das unidades (Varas, Centrais, Atendimento) 

            Planejar as aquisições 

         Reunir a equipe do projeto e as partes interessadas para validar o "Plano de Gerenciamento do Projeto" 

      Execução 

      Monitoramento e Controle 

      Encerramento 



Projeto Implantação PJe - Fases 

Execução 
 

 Fase em que as atividades que foram 

identificadas e planejadas são executadas, 

conforme sua ordem de precedência.  
 Exemplo: Para se executar  o “Plano de Adequação das 

Unidades” que prevê a adequação da infraestrutura física 

(pontos de rede elétrica e lógica adicionais) e a adequação da 

infraestrutura de TI (substituição/acréscimo de estações de 

trabalho, substituição/acréscimo de monitores, etc.) é 

necessário que o “Plano de Aquisições” já tenha sido realizado. 
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Execução 

17/05/2013  

Nome da tarefa 

Implantar o sistema PJe-JT 1ª Instância 
   Gerenciamento do Projeto 

      Obter ativos de processos organizacionais 

      Iniciação 

      Planejamento 

      Execução 
         Executar o "Plano de Gerenciamento das Aquisições" 

         Executar o "Plano de Adequação dos Normativos" 

         Executar o "Plano de Capacitação de Magistrados" 

         Executar o "Plano de Capacitação da Equipe Técnica" 

         Executar o "Plano de Capacitação de Servidores" 

         Executar o "Plano de Capacitação de Partes Interessadas Externas (multiplicadores OAB,MP)" 

         Executar o "Plano de Adequação da Estrutura Organizacional" 

         Executar o "Plano de Emissão de Certificados Digitais" 

         Executar o "Plano de Gerenciamento das Comunicações" 

         Executar o "Plano de Adequação da Infraestrutura de TIC que Suportará o Sistema PJe-JT" 

         Executar o "Plano de Adequação das Unidades" 

         Executar o "Plano de Inauguração das Unidades" 

         Executar o "Plano de Operação Assistida das Unidades" 
      Monitoramento e Controle 

      Encerramento 
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Execução 

17/05/2013  

Implantar o sistema PJe-JT 1ª Instância 

   Gerenciamento do Projeto 

      Execução 

         Executar o "Plano de Adequação das Unidades" 

            1ª Vara de "Algum lugar" 

               Adequar a infraestrutura física 

                  Instalar x pontos de rede lógica nas Salas de Audiência 

                  Instalar x pontos de rede elétrica nas Salas de Audiência 

                  Adequar mesas de Sala de Audiência 

                  Transportar xx? estações de trabalho e XX? monitores da STI para local de instalação 

                  Transportar xx? estações de trabalho substituidas, do local de instalação para a STI 

                  Homologar a adequação da infraestrutura física 

               Adequar a infraestrutura de TIC 

                  Ampliar o link de dados 

                  Parametrizar o sistema 

                  Ativar x pontos de rede adicionais (Salas de Audiência e Quiosques) 

                  Instalar e configurar x quiosques de autoatendimento (computador e scanner) 

                  Instalar x máquinas adicionais para magistrados e partes em Salas de Audiência 

                  Instalar segundo monitor em x estações de trabalho 

                  Configurar x máquinas de secretários de Audiência (AUD) 

                  Substituir x estações de trabalho 

                  Configurar leitora de smart card em x estações de trabalho 

                  Instalar navegador de internet Mozilla 9.1 em x estações de trabalho 

                  Homologar a adequação da infraestrutura de TIC 



Projeto Implantação PJe - Fases 

Monitoramento e Controle 
 

 Fase que ocorre durante todo o ciclo de vida do 

projeto 

 

• Monitora a execução e o desempenho do projeto 

 

• Distribui informações para as partes interessadas 
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Monitoramento e Controle 

17/05/2013  

Nome da tarefa 

Implantar o sistema PJe-JT 1ª Instância 

   Gerenciamento do Projeto 

      Obter ativos de processos organizacionais 

      Iniciação 

      Planejamento 

      Execução 

      Monitoramento e Controle 

         Monitorar e controlar o trabalho do projeto 

         Realizar o controle integrado de mudanças 

         Reportar o desempenho 

         Monitorar e controlar os riscos 

         Administrar as aquisições 

      Encerramento 



Projeto Implantação PJe - Fases 

Encerramento 
 

 Fase em que o projeto é formalmente encerrado 

e as principais lições aprendidas com sua 

execução são discutidas e documentadas. 
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Encerramento 

17/05/2013  

Nome da tarefa 

Implantar o sistema PJe-JT 1ª Instância 

   Gerenciamento do Projeto 

      Obter ativos de processos organizacionais 

      Iniciação 

      Planejamento 

      Execução 

      Monitoramento e Controle 

      Encerramento 

         Encerrar o projeto ou fase 

         Encerrar as aquisições 



Gestão de Mudanças 

A Gestão da Mudança tem como objetivo 

disseminar conhecimentos e boas práticas para 

melhor lidar com o lado humano das mudanças 

organizacionais 

 

.  
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Gestão da mudança  

 

A mudança abrange aspectos: 

a) Físicos;  

b) Técnicos;   

c) De procedimentos de trabalho;  

d) Comportamental;  

e) Psicológica.  

http://www.csjt.jus.br/pje-jt 17/05/2013  



Resultados esperados 

Acelerar a mudança por meio de aceitação;  

Redução dos impactos durante a 

implementação do movo modelo produtivo;  

Apresentação concreta dos resultados e 

benefícios;  

Assegurar a continuidade do negócio;  

Valorização da pessoa humana;  

Racionalização dos gastos e investimentos.  

Aumento do grau de utilização da mudança  

Aumento do grau de proficiência/competência.  
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Gestão da mudança – Projeto 

CSJT 

Desenvolvimento do modelo nacional 

(metodologia, técnicas e ferramentas);  

Aplicação em unidades pilotos;  

Aperfeiçoamento do modelo nacional;  

Realização de evento de sensibilização;  

Treinamento para aplicação da metodologia;  

Normatização do método estruturado para 

gestão das mudanças organizacionais.  

Início das atividades nos Regionais 

(Janeiro/2014).  
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