CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO
ATO Nº 127/CSJT.GP.SG, DE 23 DE MAIO DE 2012
Aprova o cronograma das atividades
relacionadas à implantação do
Processo Judicial Eletrônico da
Justiça do Trabalho – PJe/JT,
módulos de 1º e 2° graus, no
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO
TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,
Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça
do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2° graus, no Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região, a realizar-se no período de 3 de agosto a 12 de setembro de 2012;
Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações
relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1° É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à
implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT,
módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos
termos do anexo a este Ato.
Art. 2° Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art.
1°, ficam autorizados os deslocamentos dos magistrados e servidores integrantes
das equipes de implantação do PJe/JT.
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 985, 24 maio 2012. Caderno Jurídico do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 2.
Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 20, 25 maio 2012, p. 4.

ANEXOS
ANEXO DO ATO.CSJT.GP.SG.Nº 127/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
1
Adaptação dos planos de continuidade e backup
Duração

1 dia

Início

3/8/12

Término

3/8/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Servidor de TI - Especialidade Segurança

Local

Secretaria de Tecnologia da Informação

Meio de Atuação do CSJT

Email

Descrição

Recursos Humanos do Regional

Prérequisitos

Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup
fornecidos pela equipe do CSJT para a realidade de cada regional.
Deve se aplicar para as instalações de 1o e 2o graus. Também deve
contemplar os testes para verificar a efetividade das contingências,
inclusive restauração de backup.
Representante da equipe de Implantação;
Equipe de infraestrutura;
Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).

Recursos Materiais

Ferramenta de backup utilizada pelo Regional;
Plano de backup pré-existente.

Produtos

Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do
Regional;
Evidências dos testes relativos aos procedimentos contingenciais;
Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
2
Montagem da infraestrutura de TI para o Pje/JT
Duração

4 dias

Início

6/8/12

Término

9/8/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura

Local

Secretaria de Tecnologia da Informação

Meio de Atuação do CSJT

Presencial

Descrição

Recursos Humanos do Regional

Prérequisitos

Configurar os ambientes do PJe de produção, homologação e
treinamento no Regional. Devem ser instaladas todos os recursos
necessários para que o PJe/JT opere no 1o e 2o graus. Notadamente
devem ser configuradas as máquinas virtuais relativas aos servidores
de aplicação e da web, além do Banco de Dados.
Criar mecanismo de acesso remoto que permita que a equipe de
suporte de 3o nível do PJe, localizada no CSJT, possa acessar o
ambiente do PJe com acesso somente leitura para o ambiente de
produção.
Criação do ambiente de banco de dados denominado "bugfix" onde,
quando necessário, os dados de produção serão copiados para que a
equipe de suporte de 3o nível possa reproduzir e testar as correções de
eventuais problemas. O acesso concedido à equipe de suporte de 3o
nível para este ambiente deve ser irrestrito.
Alteração das senhas de administração do PJe no Regional.
Configurar rotina de backup conforme política de backup discutida
previamente.
Administradores da infraestrutura do Regional;
Arquitetos de sistemas;
Administrador do PJe Regional.

Recursos Materiais

Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe;
Sala de reuniões com datashow; Software que permita o acesso
remoto; Software que realize o backup - TSM;
Plano de backup configurado para o Regional.

Produtos

PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de treinamento,
homologação e produção do Regional;
Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer atualizações no
PJe em consonância com orientações do CSJT.
Acesso remoto somente leitura à Infraestrutura do PJe no Regional
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concedido para a equipe de suporte de 3o nível;
Senhas de administração do PJe alteradas pelo Regional.
Plano de backup do PJe Regional configurado na ferramenta de
backup;
Montagem do ambiente de "bugfix";
Alterações no plano de backup do Regional e no modelo Nacional.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
3
Treinamento administração e parametrização do Pje/JT

Prérequisitos

Duração

4 dias

Início

13/8/12

Término

17/8/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Servidor de TI - Administrador Pje e
Servidor de Negócio - Administrador Pje.

Local

Laboratório de Informática

Meio de Atuação do CSJT

Presencial

Descrição

Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na
parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na
parametrização do PJe/JT.

Recursos Humanos do Regional

Administrador do PJe Regional que idealmente devem incluir:
- Técnicos de TI com conhecimento da área fim;
- Pessoa de negócio com facilidade na área de informática;

Recursos Materiais

PJe/JT instalado com as configurações Nacionais;
Usuários administradores do sistema com certificado digital válido;
Sala com datashow.

Produtos

PJe configurado para ser utilizado no Regional;
Administradores regionais do PJe capacitados.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
4
Verificação final ambiente
Duração

2 dias

Início

16/8/12

Término

17/8/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.

Local

Secretaria de Tecnologia da Informação

Meio de Atuação do CSJT

Remotamente

Descrição

Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser
utilizado na cerimônia de inauguração do PJe.

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Equipe de replicadores de 1o e 2o graus;
Administrador do PJe Regional;
Equipe de administração da infraestrutura de TI;
Advogados que irão protocolar as ações durante a cerimônia de
inauguração;
Servidores de TI com conhecimento na área fim.

Recursos Materiais

Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de dados a ser
utilizada a partir da inauguração.
Processo a ser utilizado durante a inauguração;
Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital válido.

Produtos

Processos a serem protocolados durante a inauguração com simulação
realizada.
Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
5
Treinamento Servidores Vara/Replicadores e Apresentação para Operadores de Direito
Duração

5 dias

Início

20/8/12

Término

24/8/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Servidor de Negócio 1o Grau e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.

Local

Laboratório de Informática

Meio de Atuação do CSJT

Presencial

Descrição

Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de replicadores
do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local.

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Equipe de servidores replicadores de 1o grau;
Equipe de servidores da(s) vara(s).

Recursos Materiais

Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras
de certificado digital instaladas;
Datashow;
Servidores com certificado digital válido.

Produtos

Servidores dos Regionais capacitados para o uso do PJe parametrizado
para a realidade local;
Melhorias no treinamento.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
6
Treinamento Juízes da Vara
Duração

2 dias

Início

22/8/12

Término

23/8/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Juiz e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.

Local

Laboratório de Informática

Meio de Atuação do CSJT

Presencial

Descrição

Capacitação dos juízes e assessores da vara piloto e da equipe de
replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a
realidade local.

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Equipe de juízes replicadores do TRT;
Equipe de juízes da(s) vara(s).

Recursos Materiais

Laboratórios de informática com um computador por juíz e seu
assessor e leitoras de certificado digital instaladas;
Datashow;
Juízes e assessores com certificado digital válido.

Produtos

Juízes e assessores dos Regionais capacitados para o uso do PJe
parametrizado para a realidade local;
Melhorias no treinamento.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
7
Simulação funcionamento Vara
Duração
Início
Término

4 dias
27/8/12
30/8/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Servidor de Negócio 1o Grau e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.

Local

Vara do Trabalho

Meio de Atuação do CSJT
Descrição

Prérequisitos

Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de
produção PJe parametrizada para a realidade local.

Recursos Humanos do Regional

Equipe de replicadores dos TRTs;
Administrador do PJe Regional;
Servidores de TI com conhecimento na área fim;
Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o
PJe/JT.

Recursos Materiais

Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao
PJe Regional;
Datashow;
Servidores da vara com certificado digital válido;
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.

Produtos

Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento da vara
piloto com o PJe;
Ajustes nas configurações do PJe Regional;
Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
8
Treinamento e Simulação de funcionamento do Tribunal para Servidores de Gabinetes, Turmas e Replicadores
Duração

4 dias

Início

27/8/12

Término

30/8/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Servidor de Negócio 2o Grau e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.

Local

Laboratório de Informática

Meio de Atuação do CSJT

Presencial

Descrição

Recursos Humanos do Regional

Prérequisitos

Capacitação dos servidores da Turma piloto e da equipe de
replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a
realidade local. Este treinamento será dividido em módulos: para
Gabinetes e Secretarias.
Equipe de servidores replicadores de 2o grau;
Equipe de servidores dos gabinetes e secretarias onde o Pje será
instalado.

Recursos Materiais

Laboratórios de informática com um computador por servidor e
leitoras de certificado digital instaladas;
Dois datashows;
Servidores com certificado digital válido.

Produtos

Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado
para a realidade local;
Melhorias no treinamento.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
9
Visita à Turma Piloto para apresentação do plano de implantação.
Duração

0,5 dia

Início

28/8/12

Término

28/8/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Desembargador

Local

Turma ou Pleno

Meio de Atuação do CSJT

Presencial

Descrição

Exposição para a Turma Piloto da estratégia de implantação do Pje/JT
no 2o Grau.

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Desembargadores
Equipe de implantação do 2o Grau

Recursos Materiais

Datashow;

Produtos

Turma piloto ciente da estratégia de implantação.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
10
Treinamento Desembargadores
Duração

2 dias

Início

29/8/12

Término

30/8/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Desembargador e
Servidor de Negócio 2o Grau e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.

Local

Laboratório de Informática ou Gabinetes

Meio de Atuação do CSJT

Presencial
Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto e da equipe
de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a
realidade local. Este treinamento será dividido em três módulos: para
Gabinetes, Secretarias e Magistrados.

Descrição

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Equipe de replicadores dos TRTs;
Equipe das varas.

Recursos Materiais

Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras
de certificado digital instaladas;
Gabinetes dos desembargadores adaptados para uso do Pje, ou seja,
com dois monitores e leitoras de certificados;
Dois datashows;
Servidores e Magistrados com certificado digital válido.

Produtos

Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado
para a realidade local;
Melhorias no treinamento.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
11
Apresentação para Operadores de Direito
Duração
Início
Término

0,5 dia
a ser agendado pelo Regional concomitantemente à atividade
"Treinamento Desembargadores"
a ser agendado pelo Regional concomitantemente à atividade
"Treinamento Desembargadores"

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Desembargador

Local

Auditório

Meio de Atuação do CSJT

Presencial

Descrição

Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional
com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais
características do PJe e dos plano de evolução continuada.

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Representantes da equipe de replicadores dos TRTs;
Representante da administração do Regional;
Representante da OAB.

Recursos Materiais

Auditório com capacidade adequado para o público alvo
Computador com leitora de certificado digital;
Dois datashows;

Produtos

Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do
Pje

Boletim Interno n.º 20, de 25/5/2012 .

37

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
12
Inauguração do Pje no 1o e 2o graus
Duração

1 dia

Início

5/9/12

Término

5/9/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Autoridades CSJT

Local

A definir pelo Cerimonial

Meio de Atuação do CSJT

Presencial

Descrição

Cerimônia de inauguração do 1o e 2o graus, incluindo o protocólo de
processos.

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Autoridades TRT;
Advogados que irão protocolar as ações durante a cerimônia de
inauguração;
Administradores do Pje.

Recursos Materiais

Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de dados a ser
utilizada a partir da inauguração.
Processo a ser utilizado durante a inauguração;
Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital válido.

Produtos

Inauguração realizada;
Processos protocolados.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
13
Operação assistida para Vara
Duração

4 dias

Início

6/9/12

Término

12/9/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Servidor de Negócio 1o Grau e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.

Local

Vara do Trabalho

Meio de Atuação do CSJT

Presencial

Descrição

Acompanhamento da primeira semana de operação do Pje na vara,
visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar
configurações do PJe.

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Equipe de replicadores de 1o grau e dos gabinetes e turmas vara
piloto;
Administradores do PJe Regional;

Recursos Materiais

Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao
PJe Regional;
Servidores da vara com certificado digital válido;
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.

Produtos

Vara operando com o Pje.

Boletim Interno n.º 20, de 25/5/2012 .

39

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
14
Operação assistida Gabinetes e Secretarias
Duração

0,5 dia

Início

12/9/12

Término

12/9/12

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Servidor de Negócio 2o Grau e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.
(vídeoconferência)

Local

Sala de vídeo-conferência

Meio de Atuação do CSJT

Vídeo-conferência

Descrição

Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando
dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do
PJe.

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e turmas vara
piloto;
Administradores do PJe Regional;

Recursos Materiais

Equipamento de vídeo-conferência.

Produtos

Secretaria de turmas e gabinetes operando com o Pje.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
15
Operação assistida Sessão
Duração

2 dias

Início

a ser agendado pelo Regional

Término

a ser agendado pelo Regional

Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Desembargador e
Servidor de Negócio 2o Grau e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.

Local

Turma / Pleno ou Sala de vídeo-conferência

Meio de Atuação do CSJT

Vídeo-conferência ou Presencial

Descrição

Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o PJe, visando
dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do
PJe.

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e turmas vara
piloto;
Administradores do PJe Regional.

Recursos Materiais

Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática
instalados e acesso ao PJe Regional;
Dois datashows;
Servidores e Magistrados com certificado digital válido;
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
Equipamento de vídeo-conferência.

Produtos

Turma operando com o Pje

Boletim Interno n.º 20, de 25/5/2012 .

41

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
16
Reunião de lições aprendidas na implantação
Duração

Local

0,5 dia
a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da
sessão
a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da
sessão
Desembargador e
Juíz e
Servidor de Negócio 2o Grau e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.
Sala de vídeo-conferência

Meio de Atuação do CSJT

Vídeo-conferência ou Presencial

Descrição

Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no
Regional.

Início
Término
Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Comitê de implantação do TRT;
Administrador do PJe Regional.

Recursos Materiais

Sala com computador com leitora de certificado digital e dois
datashows;;
Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no
Wiki;
Equipamento de vídeo-conferência.

Produtos

Documento de lições aprendidas consolidado.
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Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau
(Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3
17
Duração

Local

0,5 dia
a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da
sessão
a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da
sessão
Desembargador e
Juíz e
Servidor de Negócio 2o Grau e
Servidor de TI - Especialidade Sistemas.
Sala de vídeo-conferência

Meio de Atuação do CSJT

Vídeo-conferência ou Presencial

Descrição

Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a
implantação do piloto.

Início
Término
Nomes dos recursos do PJe/CSJT

Prérequisitos

Recursos Humanos do Regional

Comitê de implantação do TRT;
Administrador do PJe Regional.

Recursos Materiais

Sala com computador com leitora de certificado digital e dois
datashows;;
Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki;
Acesso ao PJe e aos sistemas locais;
Equipamento de vídeo-conferência.

Produtos

Boas práticas locais e nacionais consolidadas.
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