Programas, Projetos e Ações em andamento
Programa Governança
Orçamentária

Melhorar a gestão e a governança orçamentária, por meio da otimização de processos de trabalho
envolvendo o orçamento, as contratações e a gestão de riscos, com a disponibilização de informações
precisas e úteis para a tomada de decisão e melhor uso dos recursos orçamentários disponíveis.

Iniciativa

Objetivo

Portfólio

Relatórios gerenciais
execução orçamentária

de

Implantação do Sistema
Vetor para Contratações

Revisão da Política das
Diárias

Revisão dos Contratos de
Serviços Terceirizados

Automatizar os relatórios de execução
orçamentária
para
melhorar
o
acompanhamento da execução orçamentária.
Implantar sistema para o registro e
acompanhamento das contratações, que
possibilite melhorar a análise efetuada dos
processos, bem como a disponibilização de
Painel gerencial.
Revisar a política das diárias para otimização
das
viagens
realizadas
pela
área
administrativa
Considerando o cenário atual de restrição
orçamentária, e que as contas de serviços
terceirizados possuem um valor considerável
em relação ao orçamento total do Tribunal,
viu-se a oportunidade de realizar um trabalho
sobre os contratos de serviços terceirizados,
para analisar a viabilidade de redução de seus
custos.

Início

Fim
Previsto

Custo
Estimado

Situação

Institucional

02/05/2020

31/01/2021

-

Em execução

Institucional

02/05/2020

31/03/2021

-

Em execução

Institucional

07/12/2020

28/02/2021

-

Em execução

Institucional

05/03/2020

30/06/2021

-

Em execução

Estudo
sobre
o
Departamento
de
Transportes
Programa de Gestão das
Contas de Água e Luz

Programa de Gestão de
Papel e Tonner

Implantar
Central
de
monitoramento de alarmes
Criar política de Diagnóstico
Imobiliário

Estudo e implantação de Alternativas para as
demandas de transporte do Tribunal
Aprimorar a gestão das contas de água e luz
do Tribunal para economia no consumo pelas
unidades.
Realizar estudo do consumo dos insumos de
papel e tonner, estabelecer meta por unidade
e realizar campanha junto as unidades, a fim
de gerar economia destes itens para o
Regional.
Estudar soluções para implantação de central
de monitoramento de alarmes.
Elaborar política para definição dos critérios
para o diagnóstico imobiliário e definição do
plano de obras do Regional

Institucional

30/04/2020

30/06/21

-

Em execução

Institucional

02/05/2020

30/11/2021

-

Em execução

Institucional

02/05/2020

30/11/2021

-

Em execução

Institucional

19/03/2020

15/03/2021

-

Em execução

Institucional

09/11/2020

31/01/2021

-

Em execução

Programa Estoque Zero

Sanear o estoque existente no Cajuru, e a melhoria nos processos de compra de materiais, considerando a
descentralização do estoque e um melhor controle do estoque e do consumo dos materiais pelas unidades.

Portfólio
Iniciativa
Distribuição do Material em
Estoque
Implantar
Controle
de
Estoque nas Regionais e
Unidades

Compra Inteligente

Início

Objetivo
Distribuição de material estocado na Divisão
de Material e Patrimônio, adquiridos por
outros setores do Tribunal.
Implantar
sistema
descentralizado
de
estoque, com controle de estoque nas
Regionais e controle do consumo pelas
unidades
Mudar a sistemática de compra de materiais
que possam ter suprimento imediato, evitando
a compra de materiais em grande volume e a
necessidade de armazenamento em estoque
por período prolongado.

Fim
Previsto

Custo
Estimado

Situação

Institucional

18/05/20

30/04/21

-

Em execução

Institucional

18/08/20

30/06/21

-

Em execução

Institucional

18/08/20

30/06/21

-

Em execução

Programa Riscos e Compliance

Implantar ferramentas, processos e cultura organizacional para identificar, analisar e tratar os riscos
corporativos, de forma a auxiliar o cumprimento das metas e objetivos estratégicos do TRT-PR e da
Justiça do Trabalho.

Portfólio
Iniciativa

Objetivo

Regularização da Brigada
de Incêndio

Formação de novos brigadistas para
regularização da Brigada de Incêndio
Desenvolver e implantar um sistema
automatizado
de
Gestão
de
Riscos
Corporativos, para possibilitar o registro e
monitoramento dos riscos, aumentando a
eficácia e eficiência dos processos de trabalho
através da aplicação de controles adequados e
proativos em cada fase do processo.
Implantar o uso da ferramenta GeDDaE para o
registro e acompanhamento dos contratos, a
fim de possibilitar a apropriação das despesas
por centro de custo, além de registrar todas as
ocorrências durante toda a vigência do
contrato
Regularizar o fornecimento de energia
estabilizada nas unidades judiciárias de forma
a garantir a continuidade dos trabalhos críticos
para a prestação jurisdicional em caso de
quedas inesperadas de energia elétrica.

Sistema Automatizado de
Gestão
de
Riscos
Corporativos

Implantar
sistema
de
registro e acompanhamento
de contratos

Gestão
de
energia
estabilizada
nos
equipamentos de TIC

Início

Fim
Custo
Previsto Estimado
17/12/21

Situação

Institucional

27/05/20

TIC

02/05/20

Em
definição
-

TIC

02/05/20

-

Sobrestado

TIC

06/07/20

-

Em execução

30/06/21

Em execução
Sobrestado

Programa Aprimoramento da
Governança

Aprimorar a estrutura e processos relacionados à Governança Corporativa, buscando um melhor resultado
nos índices de Governança e outros questionários de órgãos superiores.

Portfólio
Iniciativa

Reestruturação do Site

Avaliação de performance
de servidores
Aprimorar o resultado do
iGovPessoas
Aprimorar o resultado do
iGovTI
Aprimorar o resultado do
iGov
Aprimorar
a
disponibilização
das
informações
do
Item
Transparência
Aprimorar as informações
do
Prêmio
CNJ
da
Qualidade
Implantar
Gestão
da
Qualidade dos Serviços
Terceirizados

Início

Objetivo

Fim
Custo
Previsto Estimado

Situação

Reorganizar as informações para oferecer
melhor experiência ao usuário. Alterar links e
nomenclatura de alguns menus para torna-los
mais intuitivos.
Implantar ciclo trimestral de avaliação por
performance das equipes, a fim de avaliar a
capacidade e responsabilidade sobre as
atividades da função atribuída.
Ações para aprimorar e atender os itens do
iGovPessoas

Institucional

13/07/20

30/11/21

-

Em execução

Institucional

03/07/20

30/11/21

-

Em execução

Institucional

14/07/20

30/06/21

-

Em execução

Ações para aprimorar e atender os itens do
iGovTI
Ações para aprimorar e atender os itens do
iGovTI

TIC

06/07/20

30/04/21

Institucional

31/08/20

30/06/21

-

Em execução

Institucional

09/09/20

30/04/21

-

Em execução

Institucional

14/12/20

31/08/20

-

Em execução

Institucional

27/07/20

30/04/21

-

Em execução

-

Em execução

Resolver os itens não atendidos no resultado
do Ranking da Transparência 2020.
Resolver os itens que não pontuaram no
Prêmio CNJ da Qualidade 2020.
Aprimorar a Gestão da Qualidade dos serviços
terceirizados

Programa Aceleração Digital

Iniciativa

MAGUS - Assistente de
Gabinete com IA

Juízo 100% Digital

Portfólio

Início

TIC

02/09/20

Objetivo

Projeto Vetor

Revisão do Catálogo
Serviços da STI

Reconhecer o TRT-PR como um tribunal digital, com a melhoria das condições de trabalho de magistrados e
servidores, bem como a ampliação dos serviços digitais para cidadãos e advogados, através do uso de
inteligência artificial, soluções automatizadas, gestão de dados e inovação.

de

Desenvolver um sistema baseado no
preenchimento de formulários dinâmicos
(com gestão de documentos e dados
estruturados) que permita a solicitação,
autorização e conferência de pedidos de
serviços administrativos digitais disponível
para todo o TRT9. A Implantação do sistema
pretende a migração de processos já
existentes para a ferramenta, bem como a
digitalização de processos ainda não
digitalizados
Revisar o catálogo de serviços, para
desativação de sistemas que não são mais
utilizados ou que podem ser migrados para
o sistema Vetor.
Desenvolvimento de solução tecnológica
que viabilize o uso de ferramentas de
inteligência artificial para triagem de
processos, identificação de jurisprudência
aplicável e alertas.
Atender a Resolução CNJ Nº 345 de
09/10/2020 que dispõe sobre o Juízo 100%
Digital.

TIC

03/07/20

Fim
Custo
Previsto Estimado

17/12/21

30/06/21

-

-

Situação

Em execução

Em execução

TIC

20/01/20

31/01/21

-

Em execução

TIC

10/11/20

17/12/21

-

Em execução

Demais Projetos
Iniciativa
PJe Binários –
Armazenamento em
Sistema de Arquivos

Implantação do SIGEP-JT
no TRT-PR
PJe – eCarta Nacional
PJe – Reestruturação do
MNI

Banco Regional de
Jurisprudência

Objetivo
Projeto nacional, para permitir que o PJe
armazene
seus
arquivos
binários
(documentos eletrônicos) em sistema de
arquivos (file system) com alto desempenho
e segurança.
Implantar o Sistema Nacional SIGEP-JT, a
fim de promover melhoria na gestão de dados
das pessoas e possibilitando integração
nacional.
Projeto nacional, para integração do sistema
PJe 2.0 com o sistema eCarta dos Correios
por meio do módulo PJe_Integração.
Projeto nacional para desacoplar o MNI do
PJe, com o objetivo de melhorar a arquitetura
do sistema e permitir a escalabilidade sem
comprometimento da performance.
Disponibilização de ferramenta única para
cadastro e pesquisa de informações sobre
precedentes, sobretudo com impacto na
jurisprudência trabalhista Paranaense, para
apoio na produção das decisões de 1o e 2o
graus.

Portfólio

Início

Fim
Previsto

Custo
Estimado

Situação

TIC

08/02/18

21/02/21

-

Em execução

Institucional

17/05/18

28/05/21

R$ 21.096,00

Em execução

TIC

01/10/18

22/08/21

-

Sobrestado

TIC

11/07/18

25/02/21

-

Em execução

TIC

28/11/18

21/05/20

-

Sobrestado

Planejar licitação para a
contratação de uma nova
Central de Serviços de TI
em 2020

Planejar e executar as fases internas e
externas de uma licitação para a contratação
de uma nova Central de Serviços de TIC.

TIC

16/01/19

09/10/20

-

Em
encerramento

PJE – e-REC Internalização

Projeto nacional para internalizar no PJe 2.0
o sistema e-Rec como um nó ou
funcionalidade de elaboração de despacho
de
admissibilidade,
eliminando-se
a

TIC

25/03/19

26/02/21

-

Em execução

necessidade de acesso a um sistema externo
para este fim.
Saldo em contas judiciais
de processos arquivados
definitivamente (Projeto
Garimpo)

Painéis da Presidência

Micro SUAP

SINCC - Sistema de
Controle de Conformidade
Projeto D.A.V.I.
Sistema de apoio para
elaboração do Relatório
Integrado de Gestão

Solução para Gravação de
Sessões de Julgamento

Revisão do Plano de
Logística Sustentável (PLSTRT/PR 2020-2023)

Resgatar valores vinculados a processos
arquivados
definitivamente,
dando-lhes
adequada destinação.
Desenvolver painéis para as áreas de
negócio
administrativas
e
judiciárias,
permitindo a visualização das demandas e
utilização dos recursos do TRT/PR, para
apoio na tomada de decisão e maior
transparência das informações.
Desenvolvimento de telas, sem o uso do
framework "forms e reports", que permitam a
migração de processos arquivados no SUAP
para o PJe, o novo arquivamento, a consulta
de autos e a expedição de guias de retirada.
Desenvolver sistema para aperfeiçoar os
mecanismos de controle de conformidade.
Reduzir a taxa de congestionamento das
Varas.
Construção de sistema para aprimoramento
do processo de elaboração do Relatório
Integrado de Gestão,
permitindo o
preenchimento colaborativo das informações
pelas áreas responsáveis.
Desenvolvimento de solução para gravação
de sessões de julgamento, permitindo
demarcação dos atos processuais e
permitindo
operação
pelos
próprios
organizadores das sessões de julgamento.
Revisão do Plano de Logística Sustentável
para o período 2020-2023, para promover a
eficiência e a racionalização do gasto público,
a redução dos impactos socioambientais

Institucional

01/04/19

30/11/21

-

Em execução

TIC

16/01/20

18/12/20

-

Em execução

TIC

10/02/20

04/12/20

-

Em execução

TIC

18/02/20

30/11/20

-

Em execução

Institucional

03/02/20

10/12/21

-

Em execução

Institucional

15/05/20

30/11/20

-

Em execução

TIC

11/05/20

19/01/21

R$ 17.000,00

Em execução

Institucional

15/06/20

31/01/21

-

Em execução

Implantar sistema de
Gestão Eletrônica de
Precatórios (GPREC)

negativos e a sensibilização do corpo
funcional, considerando uma visão integrada
dos processos organizacionais.
Implantar o Sistema GPREC do PJe em
nosso Regional, migrando os dados do
sistema atual.

Institucional

09/10/20

09/02/21

-

Em execução

Programas, Projetos e Ações concluídos nos últimos 2 anos
Título
e-REC Melhorias solicitadas pelo
TST

Projeto Gestão de prazos no 2º
Grau de Jurisdição

Adequação das ferramentas de
gerenciamento de TI para aferição
de níveis de serviço
Inventário de Ativos de TI
Absorção dos Atendimentos aos
Sistemas Nacionais

Aperfeiçoamento da Gestão do
PLS

Acompanhamento de Sessão 3.0
Projeto de pesquisa de
Comunicação

Objetivo
Aprimorar o sistema e-Rec, armazenando o despacho
de admissibilidade de forma estruturada para ser
encaminhado ao TST.
Demandar a criação de relatórios analíticos, com
periodicidade trimestral, dos processos que tramitam
nos Gabinetes deste Tribunal, como ferramenta de
monitoramento/saneamento
de
inconsistências
existentes, visando à redução do prazo médio ou a
identificação de ações necessárias a essa redução.
Cumprir necessidade de medição dos indicadores
contratuais previstos durante a contratação de
Service Desk terceirizado.
Tratar achado de auditoria referente a "falhas no
processo de Gestão de Ativos de TI"
Avaliar o impacto e preparar a equipe para absorção
dos atendimentos de sistemas nacionais, que até
então era feito pelo CSJT.
Revisão do processo de trabalho do PLS-Plano de
Logística Sustentável, revisão da Portaria que
disciplina o funcionamento Subcomissão Permanente
Gestora do PLS e criação de instrumentos de apoio
para as reuniões da subcomissão.
Facilitar o trabalho das turmas, especialmente no póssessão, através da integração Acomps/PJe.
Estudo sobre as preferências de conteúdo, imagem,
efetividade de canais de comunicação e avaliação da
comunicação atualmente praticada no Regional.

Portfólio

Início

Fim

Custo

TIC

02/07/18

21/12/18

-

Institucional

07/05/18

31/12/18

-

TIC

21/05/18

17/01/19

-

TIC

28/05/18

18/01/19

-

TIC

30/07/18

01/02/19

-

Institucional

20/09/18

01/02/19

-

TIC

28/04/17

11/03/19

-

Institucional

08/02/18

09/04/19

-

Projeto Experimental Conciliação
em Recursos de Revista no Interior

Plano de Continuidade de TIC
Implantação de Repositório de
Documentos Administrativos
(DSPACE)

Criar Processo de Capacitação de
TI

Protesto Eletrônico de Títulos

Promoção da gestão participativa
na elaboração das metas nacionais
2019

Audiências por videoconferência
(oitiva de testemunhas)
Estudos e medidas para a redução
da taxa de congestionamento das
unidades de 1º grau

Realizar audiências de conciliação no interior em
processos com recurso de revista pendente, devido
às dificuldades de deslocamento dos reclamantes até
a sede do Tribunal em Curitiba. Aumentar o número
de pautas de audiências de conciliação em Recurso
de Revista.
Tratar achado de auditoria referente a "Falhas no
Sistema de Gestão de Segurança da Informação".
Implantação de repositório de Normas, Políticas e
Decisões da área administrativa, utilizando a
plataforma DSPACE, para atender demanda
integrante do Programa de Aperfeiçoamento da
Gestão.
Construir um processo para elaboração do Plano de
Capacitação a fim de atender recomendações
superiores e melhorar o nível de qualificação dos
recursos humanos de TIC.
Permitir a integração dos sistemas do TRT-PR com a
Central de Cartórios do Paraná por meio de
webservices para permitir que sejam realizados os
protestos das sentenças.
Promover processo participativo para formulação das
metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de
2019, no TRT da 9ª Região, compilação das
sugestões e envio do relatório final ao Subcomitê dos
Tribunais do Trabalho de Médio Porte.
Desenvolver solução que permita a realização de
audiências, por videoconferência, para oitiva de
testemunhas, reduzindo o tempo para audiências por
carta precatória.
Desenvolvimento de planos a ação em algumas
unidades, visando a redução da taxa de
congestionamento.

Institucional

10/01/18

04/05/19

R$ 104.243
,62

TIC

21/05/18

10/06/19

-

TIC

06/11/18

11/06/19

-

TIC

18/03/19

03/07/19

-

TIC

13/06/17

21/08/19

-

Institucional

26/04/18

03/09/19

-

TIC

10/04/18

18/10/19

-

Institucional

16/04/18

18/10/19

R$ 31.200,
00

Projeto de Gestão de Riscos
Corporativos na DG
Atualização da Carta de Serviços
ao Usuário

Migração de Processos em 1o grau
do SUAP para o PJe

Programa de Aperfeiçoamento da
Gestão

Definir e implantar processo de
Pesquisa de Satisfação de TIC

Pacto Global no TRT-PR

Relatório Integrado de Gestão

Definir metodologia para a gestão de riscos
corporativos a ser aplicada em todas as atividades
formais da Diretoria Geral e suas unidades.
Apresentar os serviços oferecidos pelo TRT9 de forma
mais acessível, transparente e fidedigna. Criar
mecanismos que garantam a modernização e a
atualização da Carta de Serviços ao Usuário.
Migrar processos de primeiro grau do SUAP para o
PJe e acompanhar homologação de sistemas
satélites do PJe, relacionados à descontinuidade do
SUAP.
Consolidar diversos projetos e planos de ação
voltados à capacitação de gestores e servidores,
aplicação de metodologias de processos, projetos,
riscos, tomada de decisão, comunicação e
desenvolvimento do sentimento de pertencimento no
âmbito da Diretoria-Geral.
Definição e implantação do processo de pesquisa de
satisfação com os usuários de TIC e coleta dos
índices de satisfação dos usuários internos e externos
para 2019.
Implementar, mapear os procedimentos e gerir o
Pacto Global, que consiste numa iniciativa da Nações
Unidas para "mobilizar a comunidade empresarial
internacional para a adoção, em suas práticas de
negócios,
de
valores
fundamentais
e
internacionalmente aceitos nas áreas de direitos
humanos, relações de trabalho, meio ambiente e
combate à corrupção refletidos em 10 princípios."
(Promover ações que apoiam e respeitam os direitos
humanos e liberdade coletiva reconhecidos
internacionalmente).
Implantar o modelo determinado pelo TCU no formato
do Relato Integrado, o qual permitirá melhor gestão e
execução para a prestação anual de informações ao
Tribunal de Contas da União.

Institucional

14/01/19

29/11/19

-

Institucional

19/06/19

04/12/19

-

TIC

01/02/19

19/12/19

-

Institucional

01/09/18

19/12/19

-

TIC

10/06/19

10/01/20

-

Institucional

22/02/18

31/03/20

-

Institucional

07/01/19

22/04/20

-

Painéis de Metas Judiciárias e
Administrativas

Implantação do SISCONDJ

GeDDaE - Gestão de Documentos
e Dados Estruturados – Vetor 1.0
Melhorias no Sistema Distribuição
Revisor

Painel do Trabalho Seguro

Diagnóstico Imobiliário e Plano de
Obras 2021

Regulamentação do processo de
garantias contratuais

Construção de Painéis para acompanhamento dos
indicadores das metas nacionais, com informações
sintéticas e analíticas, que permitam apoio às varas
na verificação de processos pendentes para
cumprimento das metas
Interligação de sistemas corporativos de depósitos
judiciais, com base no Acordo de Cooperação Técnica
no 11/2017 celebrado entre o CSJT e o Banco do
Brasil.
Desenvolver sistema que auxilie na construção dos
documentos necessários à fase interna das
contratações do TRT-PR.
Atender à solicitação de melhorias no sistema de
distribuição do revisor conforme as sugestões da
comissão de acompanhamento da distribuição.
Construir Painel com informações de processos que
contenham os assuntos relacionados a Acidente de
Trabalho, incluindo 1o e 2o grau, casos novos,
julgados e pendentes, o quantitativo por varas e
gabinetes, por cidade e por ramo de atividade, como
parte do plano de ação da Meta 9 do CNJ
Realizar o diagnóstico imobiliário atualizado e
elaborar o Plano de Obras para 2021
Regulamentar o processo de trabalho de exigência,
aceite e acionamento de seguros e garantias para os
contratos firmados com o TRT-PR, de forma a
padronizar as ações internas das unidades
administrativas envolvidas de acordo com a legislação
vigente e com as necessidades deste Regional.

Institucional

02/03/20

22/06/20

-

Institucional

09/09/19

28/07/20

-

TIC

15/01/20

31/08/20

-

TIC

14/01/20

02/10/20

-

Institucional

24/08/20

14/09/20

-

01/06/20

30/10/20

-

22/06/20

09/12/20

-

Institucional

Institucional

Pesquisa de Satisfação com a TIC
– 2020

Pesquisa para medição do índice de satisfação de
usuários internos e externos com a qualidade de
serviços e sistemas fornecidos pela área de TIC.

TIC

01/06/20

18/12/20

As informações de Projetos e Ações de Obras encontram-se na página de Obras no Site Institucional do TRT-PR.
Seção de Projetos - Secretaria de Gestão Estratégica e Estatística
sge@trt9.jus.br – ramal 7768
Atualização: 18/12/2020

-

