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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Nome do Projeto: Digitalização de Processos Físicos Nº do Projeto: 01/2019 
Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora 
Vice-Presidente Administrativa) 

Origem: CPGP 

Gerente: Eduardo dos Santos Rocha (CGD) Início: Março/2019 Previsão de Término: Março/2020 
 
 
2. EQUIPE 

Perfil Nome 
02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Márcio Vinícius Gimenes Milan 

Filipe Gioielli Mafalda 
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental Eduardo dos Santos Rocha 
03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de 
Processos com Recursos aos Tribunais Superiores 

Rodrigo Rebouças dos Reis 
Carla Oliveira Machado 
Fabrício Monteiro de Almeida 

01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de 
Indicadores 

Gustavo Miranda da Silva 

01 servidor da Secretaria de Comunicação Social Aline Maria de Castro Silva Rossi 
02 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos 
Sistemas Judiciais Eletrônicos 

Marco Aurélio Lourenço de Abreu 
Francine Shiota Kobayashi 

Ao menos 02 servidores da Secretaria de Tecnologia de 
Informação e Comunicações 

Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): 
 Osvaldo José Costa da Silva Leme  
 Luiz Gonzaga de Castro Oliveira  
 Thiago Martins 

01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, 
Normativa e Documental 

Leila Dantas Pereira 

01 servidora da Diretoria Geral da Administração Neíze Silveira Sampaio 
15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer 
Service Ltda.  

- 

01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho - 
* Equipes Rotativas 
 
 

3. PROGRESSO 
Data do Relatório: 30/06/2020 
 

Tempo Decorrido

125%

Progresso

89%
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Detalhamento do Status: 
 

Suporte e orientação às Secretarias Judiciárias em consultas diárias acerca da situação de 1.500 processos 
virtualizados durante o projeto - média de 60 mensagens diárias de e-mail recebidas e respondidas. 
 
Atendimento às solicitações urgentes e excepcionais relacionadas à digitalização ou complemento da digitalização 
de processos físicos do projeto. 

 
Principais entregas do período: 
 

Análise dos resultados da listagem "Verificação para Conversão" - encaminhamentos enviados para providências 
adicionais da SETIC e estudo das ações pela equipe do projeto. 
 
Encaminhamento da listagem de processos autuados em 2010, para eventual desambiguação no PJe dos casos em 
que o protocolo possa ter sido feito com a numeração antiga, conforme capa dos autos. 
 
Verificação pela SETIC das inconsistências relacionadas à visualização dos processos digitalizados no PJe, com 
implantação das medidas corretivas. 

 
 

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 
Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 

Criação do módulo para 
reativação no PJe de processos 
arquivados em definitivo 

 Agosto/2020 Em realização SETIC 

Conclusão do trabalho de 
verificação das inconsistência de 
visualização dos arquivos já 
digitalizados no PJe 

 Agosto/2020 Em realização SETIC 

Finalização da Virtualização Dezembro/2019 Junho/2020 Em realização Eduardo dos Santos Rocha 
Levantamento estatístico - 
encerramento 

Dezembro/2019 Junho/2020 Aguardando 
conversão dos 
processos 

Eduardo dos Santos Rocha 

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 
Descrição do problema, 

pendência ou dificuldade 
Impacto Ação 

Responsá
vel 

Data 

Continuidade da suspensão 
das atividades presenciais nas 
unidades, condição que 
inviabiliza as análises e 
providências relacionadas aos 
autos físicos pendentes de 
digitalização 

Descontentamento de 
clientes internos e 
externos, ainda que sejam 
casos pontuais e que 
correspondam a 0,2% do 
volume total de processos 
virtualizados. 

Diligências pontuais de 
servidores na Unidade do 
Arquivo para casos de 
maior urgência. 
 

Eduardo 
dos Santos 
Rocha 

Até 
Agosto/2020 

Fidedignidade das 
informações obtidas pelos 
usuários internos e externos 
nos sistemas de tramitação 
processual 
 

Dificuldade na localização 
dos processos 
 

Verificação das 
inconsistências e aplicação 
de ações corretivas nos 
respectivos bancos de 
dados. 
 

Eduardo 
dos Santos 
Rocha 

Agosto/2020 

Inconsistências na 
virtualização dos autos 

Atraso no projeto Verificação e correção dos 
problemas ocorridos com a 
T.I. 

Eduardo 
dos Santos 
Rocha 

Agosto/2020 
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Indisponibilidade das equipes 
para realizar as novas ações e 
medidas pendentes, em 
razão das demandas diárias 
em outros projetos ou no 
suporte diário às unidades 
judiciárias, em suas dúvdas 
ou solicitações afetas ao 
projeto de virtualização. 

Atraso na finalização do 
projeto 

Identificação das situações 
mais urgentes, para que os 
esforços sejam 
concentrados em sua 
resolução. 

Eduardo 
dos Santos 
Rocha 

Nos meses de 
julho a agosto 
de 2020 

 
 
 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos 
ajustes da rotina de integração. 
 
Ante a finalização do escopo inicial do projeto e da disponibilidade da empresa contratada para digitalização por 
mais três meses optou-se pela digitalização dos processos físicos das seguintes áreas:  

 Juízo Auxiliar de Execução (JAE);  
 processos retornados da 2ª instância; 
 processos retornados do TST; 
 processos das Varas do Trabalho iniciando a execução. 

 
Replanejamento do projeto para incorporar o escopo do Projeto CPG nº 07/2019 – Digitalização dos Processos 
Físicos de Liquidação e Execução. 
 
O risco relacionado à velocidade de conversão dos processos no PJe foi solucionado com a otimização da rotina de 
migração.  
 
Para que seja viabilizada a finalização do projeto em tempo hábil, foi negociada junto à empresa de digitalização a 
inclusão de novos turnos de trabalho. 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO 

COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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