
 
PODER JUDICIÁRIO  

JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO  

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP) 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
Nome do projeto: Digitalização Processos Físicos  

Nº do projeto: CPGP 01/2019  

Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT  

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino de Moraes (Desembargadora Vice-Presidente 

Administrativa) Gerente do projeto: Eduardo dos Santos Rocha (CGD)  

Data de início: 04/03/2019 Data de término: 30/07/2021  

 

2. MOTIVO DO ENCERRAMENTO 

 
( x ) Concluído ( ) Concluído parcialmente ( ) Cancelado ( ) Integrado ao projeto 

Justificativa: O projeto foi encerrado, considerando que foram atingidos os seguintes objetivos principais:  

(a) virtualização de mais de 420.000 processos físicos em tramitação nas Varas, Turmas, Gabinetes e Secretarias 

Especializadas, iniciativa que permitiu que o TRT-2 se tornasse 100% PJe em 1º e 2º grau;  

(b) digitalização integral de mais de 215.000 processos recolhidos nas unidades judiciárias de 1º e 2º grau, com exceção 

dos autos do arquivo provisório, a serem digitalizados em projeto específico;  

(c) análise e regularização da situação de processos ativos no SAP-1, SAP-2 e SAP-G, ação realizada junto às Secretarias 

das Varas e Turmas, e que ensejou a desativação dos referidos sistemas.  

 

3. RELAÇÃO DAS ENTREGAS 

 
 

Entregas  Data 
Planejada 

Data 
Realizada  

Observações 

Seleção dos processos da etapa de Conhecimento  Abr/19  Mar/19  

Conversão dos processos da etapa de Conhecimento  Set/19  Ago/19  

Seleção dos processos da etapa de Liquidação e 

Execução  

Set/19  Set/19  

Conversão dos processos da etapa de Liquidação e 

Execução  

Fev/20  Fev/20  

Suporte e atendimento às Secretarias Judiciárias em  

consultas diárias acerca da situação de processos 

virtualizados durante o projeto 

Jan/20  Jul/21 Marco criado a partir da 

necessidade durante a 

execução do projeto 

Conclusão do módulo administrativo auxiliar  Abr/21  Jun/21 Marco criado a partir da 

necessidade durante a 

execução do projeto 



Entregas  Data 
Planejada 

Data 
Realizada  

Observações 

Conclusão da verificação das inconsistências de 

processos digitalizados no PJe  

Fev/20  Jul/21 Marco criado a partir da 

necessidade durante a 

execução do projeto 

Levantamento estatístico  Mar/20  Jul/21  

 

4. RESULTADOS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL 

 
∙ Redução do custo de armazenamento;  

∙ Rapidez na tramitação dos autos processuais;  

∙ Maior efetividade e transparência para a sociedade;  

∙ Melhoria da comunicação e agilidade na localização das informações;  

∙ Economia de papel, preservação do meio ambiente e diminuição de recursos públicos; 

 ∙ Rápida adequação ao período de pandemia de Covid-19. 

 
  

5. PROBLEMAS 

 
∙ Problemas na logística de retirada dos processos para digitalização, principalmente em comarcas fora da capital, 

com dias e horários de coleta de processos que não atendam à demanda do projeto;  

∙ Dificuldade na tramitação do processo de contratação de empresa terceirizada;  

∙ Velocidade insuficiente de conversão dos processos no PJe em relação ao volume digitalizado;  

∙ Impossibilidade de acesso aos autos físicos, por conta da suspensão das atividades presenciais de servidores e 

colaboradores nas Unidades devido à pandemia provocada pela Covid-19;  

∙ Disponibilidade das equipes de trabalho para realizar os encaminhamentos das ações pendentes.  

 

6. LIÇÕES APRENDIDAS 

 
∙ A realização de reuniões periódicas com o gerente de projetos e os principais envolvidos da equipe, e o 

preenchimento mensal do Relatório de Avaliação de Projeto (RAP) foram importantes para manter a SGEP in - 

formada sobre o andamento do projeto e a necessidade de correção de possíveis desvios de prazo;  

∙ Avaliar a possibilidade de encerrar projetos quando houver tratamento de pequenas pendências frente ao escopo 

já executado;  

∙ Possibilidade de utilização da ferramenta Assyst nos atendimentos em geral.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O projeto se destaca pelo seu caráter providencial, uma vez que permitiu que mais de 420.000 processos 

físicos, uma vez efetivamente migrados ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), pudessem ter o prosseguimento normal 

de sua tramitação, a despeito das condições adversas impostas pela pandemia do Sars-Cov-2, o que certamente não 

seria possível caso não tivessem sido virtualizados pelo TRT-2 no âmbito do CPGP nº 01/2019.  

 

8. VALIDAÇÃO DO(A) PATROCINADOR(A) 

 
TEP aceito? Sim ( x ) Não ( )  

Comentários: 

  

 

 

 



9. APROVAÇÃO DA PARTE INTERESSADA COMPETENTE 

 
TEP aceito? Sim ( x ) Sim com ressalvas ( ) Não ( )  

Comentários:  

Data da decisão:  

___________________________________  

DRA. TANIA BIZARRO QUIRINO DE MORAES  

DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA 
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