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FICHA DE PROJETO 
 

Projeto 01/2019 DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS FÍSICOS - FASE DE CONHECIMENTO 

 

1. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

Objetivo PEI 
3. Garantia de Infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas 
9. Garantia da atuação com responsabilidade social 

Ação PEI 
6. Prover infraestrutura adequada para o funcionamento das unidades judiciais e administrativas 
9. Adotar práticas voltadas à responsabilidade socioambiental 

Indicadores 24. Índice de Atendimento das Metas do PLS 

Normativos 

Determinação do Ministro Presidente do CSJT para que todos os autos sejam convertidos até fevereiro de 2020; 
Resolução CSJT nº 185/2017 - Ratifica a instituição do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) instalado na Justiça do Trabalho como 
sistema informatizado único para a tramitação de processos judiciais, estabelecendo os parâmetros para sua governança, infraestrutura, 
gestão e prática eletrônica de atos processuais. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Objetivo  Converter 100% dos processos físicos em digitais. 

Premissas Bloqueio do envio de processos ao 2º Grau sem que estejam digitalizados; 
Correto dimensionamento da capacidade de produção da digitalização e inserção de autos na CLE; 
Suspensão de retirada dos processos de baixa para o Arquivo durante o período de execução do projeto. 

Restrições Prazo determinado pelo CSJT para conclusão do projeto. 

Benefícios almejados Cumprir a determinação do CSJT; 
Liberar os acervos físicos otimizando os espaços das áreas fins; 
Permitir a mobilidade do servidor na atuação nos processos (atuação à distância); 
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Otimizar a mão de obra e uniformizar os processos do trabalho. 

Riscos preliminares Recursos humanos limitados; 
Eventuais problemas nos equipamentos; 
Problemas na logística de retirada dos processos para digitalização. 

Área Responsável  Secretaria de Gestão Estratégica e 
Projetos. 

Partes interessadas Varas do Trabalho; 
Turmas e Gabinetes; 
Jurisdicionados; 
Coordenadoria de Gestão Documental; 
Coordenadoria de Apoio à Utilização 
dos Sistemas Judiciais Eletrônicos; 
Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação; 
Coordenadoria de Estatística e Gestão 
de Indicadores. 

 


