
Tipo: TAP Prioridade: Média 

Solicitante: Magda Vargas Roque Responsável: TRT02 Gerente Projeto 

Resolução: Concluído Votos: 0 

Rótulos: Nenhum 

Tempo Restante: Desconhecido 

Tempo Gasto: Desconhecido 

Tempo Estimado: Desconhecido 

Gerente do 
Projeto:

Lucileide Caiana Leite 

Órgão do Gerente: TRT 2ª Região 

Telefone do 
Gerente:

(11) 3150-2000 ramal 2987 

E-mail do Gerente: projetos-ti@trtsp.jus.br 

Gerente 
Substituto:

Júlio Cézar Ribeiro Rocha 

Telefone Gerente 
Substituto:

(11) 3150-2000 ramal 2987 

Email do Gerente 
Substituto:

cezar.ribeiro@trtsp.jus.br 

Executores: Magda Vargas Roque 

Justificativa:      Atualmente o procedimento de envio e recebimento de cartas precatórias é 

realizado de forma manual, via malote digital, entre os Tribunais, gerando 

desperdício de trabalho, uma vez que todas as informações necessárias para o 



peticionamento da carta precatória no TRT de destino já se encontram disponíveis no

processo que origina a carta precatória.

Objetivo:      O objetivo deste projeto é criar o fluxo e as funcionalidades no PJe 2.5 que 

permitam o envio de cartas precatórias entre os TRT's e o recebimento do resultado 

de forma automatizada, por meio do módulo de MNI (Modelo Nacional de 

Interoperabilidade) ou de algum outro mecanismo de comunicação entre as 

instâncias de PJe de diferentes TRT's, eliminando a necessidade do envio por malote 

digital e dos procedimentos atualmente realizados fora do PJe nos Tribunais de 

origem e de destino.

Escopo:      A solução consiste em um serviço de comunicação entre as instâncias de PJe de 

diferentes TRT’s, prevendo:  

    - Um webservice liberado pelo Regional do juízo deprecado para recebimento e 

distribuição da carta precatória expedida, com informações de classe, assunto, 

jurisdição de destino, e demais dados estruturados, além dos documentos extraídos 

do expediente produzido pelo juízo deprecante;

    - Um webservice liberado pelo Regional do juízo deprecante para que o juízo 

deprecado devolva a carta precatória, atualizando os documentos gerados no destino 

para a origem, bem como o lançamento do movimento de juntada/baixa.

Não-Escopo:      Não será criada tarefa no fluxo para o envio da carta ao deprecado, pois a 

funcionalidade, prevista para o PJe 2.5, automatizará o envio da carta precatória ao 

juízo deprecado no ato da assinatura do expediente pelo juízo deprecante, com 

informações extraídas do expediente produzido no PEC. 

     A definição da jurisdição de destino consta do escopo do PEC e os assuntos da 

carta precatória distribuída no juízo deprecado serão equivalentes às opções 

selecionadas no PEC:

PEC Assunto

Oitiva de 

testemunha
11784

Executória 11786

Citação 11783

Intimação 11782

Diligências 11785

Premissas: 1. Disponibilidade da equipe técnica do Regional; 

2. Disponibilidade do padrinho técnico e da equipe negocial do CSJT; 

3. Disponibilidade de equipe do CSJT para revisão de código; 

4. A homologação das entregas ocorrerá à medida que elas forem sendo 

realizadas; 

5. Existência de dados estruturados de jurisdição e tipo de carta precatória, 

cadastrados no módulo PEC. 

Restrições: 1. A programação do sistema Carta Precatória 2.0 ocorrerá somente após a 

conclusão do sistema Perito 2.0, pois a equipe de desenvolvimento dos dois 

sistemas é a mesma. A previsão de conclusão do sistema Perito é última 

semana de março de 2019. 



2. Os manuais de implantação, configuração e utilização do sistema serão 

elaborados de forma evolutiva a cada entregável. 

Cronograma de 
Marcos:

 

Marcos Entregável Previsão

Plano de Gerenciamento do 

Projeto entregue

Plano de Gerenciamento do Projeto 

(PGP)

 07/12/201

8

Pacote 1 de requisitos validado 

pelo GNN (histórias em 

backlog)

Issues do tipo "História de usuário"
 21/01/201

9

Documento de Arquitetura de 

Software entregue

Documento de Arquitetura de 

Software (DAS)

31/01/201

9

Pacote 2 de requisitos validado 

pelo GNN (histórias em 

backlog)

Issues do tipo "História de usuário"
 08/02/201

9

Pacote 3 de requisitos validado 

pelo GNN (histórias em 

backlog)

Issues do tipo "História de usuário"
 01/03/201

9

Entregável 1 fechado
Webservice contendo o envio de carta 

precatória

26/04/201

9

Entregável 2 fechado
Webservice para Regional de destino 

receber carta precatória 

31/05/201

9

Entregável 3 fechado

Webservice para Regional de origem 

receber resposta do envio de carta 

precatória

12/07/201

9

Principais 
Envolvidos no 
Projeto 
(Stakeholders):

Nome Área Papel
Telefone(

s)
E-mail

Dr. 

Fabiano 

Pfeilsticke

r

Coordenador

Nacional do 

PJe

Coordenador 

Nacional do 

PJe

 -  fabiano.abreu@gmail.com

Ana 

Letícia 

Moura 

Vilela

EGP-CSJT
Escritório de 

Projetos

 (61) 

3043-

7747

 ana.leticia@tst.jus.br

Dra. 

Roberta 

Carolina 

de Novaes 

e Souza 

 TRT2 

CGRPJe

 Membro do 

CGRPJe

 -  roberta.souza@trtsp.jus.br



Dantas

Michele 

Vieira 

Campos

 TRT2 

CGRPJe

 Membro do 

CGRPJe
 -  michele.campos@trtsp.jus.br

Conrado 

Augusto 

Pires

 TRT2 

CGRPJe

 Membro do 

CGRPJe
 -  conrado.pires@trtsp.jus.br

Marcio 

Nisi 

Gonçalves

TRT2 

SETIC

Diretor da 

Secretaria de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações

(11) 

3150- 

2072

diretoria-ti@trtsp.jus.br

Oswaldo 

José Costa 

da Silva 

Leme

TRT2

SETIC-CDS

Diretor da 

Coordenadoria 

Desenvolvimen

to de Sistemas

(11) 

3150-

2076

desenvolvimento-

ti@trtsp.jus.br

Equipe Técnica do 
Projeto:

 

Nome Papel Telefone(s) E-mail

Lucileide Caiana 

Leite
Gerente de projeto

(11) 3150-

2000 ramal 

2987

projetos-ti@trtsp.jus.br

Júlio Cézar 

Ribeiro Rocha

Gerente de projeto 

substituto

(11) 3150-

2000 ramal 

2987

 cezar.ribeiro@trtsp.jus.br

Alexandre Aguena

Arakaki

Equipe de 

desenvolvimento

(11) 3150-

2000 ramal 

2724

 pje-ti@trtsp.jus.br

Carlos Romel 

Pereira da Silva

Equipe de 

desenvolvimento

(11) 3150-

2000 ramal 

2724

 carlos.romel@trtsp.jus.br

Bruno Leonardo 

Morais Freitas 

Gonçalves

Equipe de 

desenvolvimento

(11) 3150-

2000 ramal 

2724

bruno.goncalves@trtsp.jus.b

r

Previsão Início: 05/nov/18 

Previsão Fim: 02/ago/19 

Área Responsável 
(Executora):

TRT02-Desenvolvimento 

Status da solução: Manutenção evolutiva 



Público-alvo: Usuário interno 1º grau, Magistrados de 1º grau 

Custo Técnico: 1 

Riscos previamente
identificados: Nº

Risco
Encontrado

Probabilidad
e

Impacto
Grau

do
Risco

Ação de
Contingência

Responsável
pela ação de
contingência

1
Equipe técnica 

reduzida
4 4 16

Renegociar 

prazos; ou

incluir 

membros na 

equipe

Diretor da 

Secretária de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações 

(SETIC) do 

TRT2, CGRPJe

e gerente de 

projeto

2 

Conflito de 

projetos com 

recursos 

reduzidos 

(EGPJE-130)

5 5 25

Alterar a 

versão alvo do

projeto

Gerente de 

projeto e 

CTPJe

3

Retrabalho 

devido a 

alteração dos 

requisitos de 

negócio

4 4 16 
Renegociar 

prazos

Gerente de 

projeto, GNN e

EGP

4

Dificuldades 

técnicas pelo 

uso das 

tecnologias da 

nova arquitetura

3 4 12

Buscar auxílio

junto à equipe 

técnica do 

CSJT e 

renegociar os 

prazos

Gerente de 

projeto e 

equipe técnica 

do CSJT

5

Indisponibilidad

e ou baixa 

disponibilidade 

dos padrinhos 

técnico e 

negocial

2 4 8

Solicitar 

intervenção do

EGP junto aos

padrinhos

Gerente de 

projeto e EGP

6

Demora na 

validação de 

requisito pelo 

GNN

2 4 8

Solicitar 

intervenção do

padrinho 

negocial

Gerente de 

projeto e 

padrinho 

negocial

7

Demora na 

revisão do 

código para 

integração da 

solução

3 3 9

Buscar apoio 

do EGP e do 

padrinho 

técnico

Gerente de 

projeto e 

equipe técnica 

do CSJT



8

Alteração da 

arquitetura 

utilizada para o 

desenvolviment

o da versão KZ

3 4 12

Buscar apoio 

do EGP e do 

padrinho 

negocial; 

renegociar o 

prazo após 

análise de 

impacto.

Gerente de 

projeto, EGP, 

GNN e equipe 

técnica do 

CSJT

9

Módulo PEC 

não gerar os 

dados jurisdição 

e tipo de carta 

precatória

3 5 15

Buscar apoio 

do EGP e do 

padrinho 

negocial

Gerente de 

projeto e GNN

Referências: DOD EGPJE-66

 Descrição   

     Criar funcionalidade no PJe 2.5 que permita, de forma automatizada, o envio de cartas precatórias 

entre os TRT’s, bem como o recebimento da carta devolvida, por meio do módulo de MNI ou de algum 

outro mecanismo de comunicação entre as instâncias de PJe de diferentes TRT's, para, assim, eliminar a 

necessidade de envio por malote digital e demais procedimentos, atualmente realizados “fora” do PJe nos

Tribunais de origem e de destino.

     Detalhes nas issues DOD EGPJE-66 e projeto EGPJE-222


