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1. Documento: 20026-2015-2
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 20026/2015  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Comunicação Interna - CI  
Assunto: Planejamento estratégico - Metas  
Unidade Protocoladora: SES - Secretaria de Saude  
Data de Entrada: 10/07/2015  
Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos  
Cadastrado pelo usuário: RAQUELAF  
Data de Inclusão: 10/07/2015 19:04   
Descrição: envia TAP dos projetos da Secretaria de Saúde: PJe com Saúde; Saúde em
Movimento; Saudavelmente e Clínica do Trabalho. 
 
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 20026-2015-2  
Nome: TAP PJe com Saúde.pdf  
Incluído Por: Secretaria de Saude  
Cadastrado pelo Usuário: RAQUELAF  
Data de Inclusão: 10/07/2015 18:21  
Descrição: TAP PJe com Saúde 
 
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador Tipo Data

Raquel Aguiar Ferreira Login e Senha 10/07/2015 18:21



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO
Nome do Projeto: Projeto PJe com Saúde

Controle de Versões

Autor da Solicitação: Seção de Saúde Ocupacional

Email: sso@trt3.jus.br

Ramal: 3238-7884/7887

Versã
o

Data Notas da Revisão

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA

O Processo  Judicial  Eletrônico  vem sendo  implementado  no  TRT da  3ª  Região 
desde 2012, e a expectativa é que alcance 100% das unidades até o final de 2015. 
A sua introdução traz preocupações concernentes a  possíveis  impactos sobre  a 
saúde dos magistrados e servidores. Maior uso de computadores, permanência por 
tempo  maior  em posturas  estáticas,  cansaço  visual  e  mental,  são  algumas das 
questões  cotidianamente  debatidas  entre  colegas  e  também  questionadas  à 
Administração.  Tanto que para o ano de 2015 o tema escolhido para debate do 
SERVIDOR EM PAUTA do TRT da 3ª Região foi o "Impacto das novas tecnologias 
no  cotidiano  e  na  saúde  do  trabalhador  -  PJe,  teletrabalho  e  normatização". 
Acreditamos  ser  de  grande  importância  mergulharmos  sobre  o  tema  de  forma 
estruturada e valendo-se de fundamentos técnicos para  dar respostas acuradas a 
essa nova realidade.  

O  Projeto  “Pje  e  Saúde”  é  uma  das  iniciativas  da  Secretaria  de  Saúde  nesse 
caminho.

OBJETIVO DO PROJETO

Avaliar,  de forma quantitativa, qualitativa e cientificamente validada os efeitos da 
implementação  do  Pje  na  saúde  de  magistrados  e  servidores  deste  Regional, 
propondo melhorias de caráter preventivo ao adoecimento.  

São focos do projeto:

• Analisar em profundidade o estágio atual do PJE quanto aos dois aspectos 
fundamentais: produtividade com conforto

• Analisar em profundidade com o pessoal  técnico  responsável  pelo PJE a 
previsão de futuras melhorias na forma atual do PJE, avaliando especialmente a 
previsão de melhorias relacionadas às condições ergonômicas.

• Comparar indicadores fisiológicos e psicofísicos de carga de trabalho nos 
dois  grupos  analisados  (usuários  do  PJE  comparados  com  o  grupo  controle: 
processo físico).
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• Propor  melhorias  no  sistema  PJE,  contemplando  melhorias  tecnológicas, 
melhorias  de  organização  do  trabalho  e  melhorias  na  capacitação  de  pessoas 
visando atender aos objetivos de produtividade e conforto.

ESCOPO DO PROJETO E REQUISITOS DE ACEITE

Resultado final – o projeto deverá entregar  um estudo comparativo entre Varas 
do Trabalho que utilizam o PJe e Varas predominantemente manuais, com 
levantamento de indicadores fisiológicos e psicofísicos de carga de trabalho, 
e propostas de solução.

Entrega 1:

Apresentação  do  Relatório  Parcial:  Vivência  nas  varas  com  PJE  e  principais 
questões de organização do trabalho apuradas pelas entrevistas semiestruturadas.

Entrega 2:

Apresentação  do  Relatório  Parcial:  Vivência  nas  varas  com processo  manual  e 
principais  questões  de  organização  do  trabalho  apuradas  pelas  entrevistas 
semiestruturadas

Apresentação  das  tabelas  de  dados  quantitativos  apurados  nas  varas  onde  há 
trâmite de processo físico.

Entrega 3:

Relatório Parcial: comparação de dados quantitativos entre as varas manuais e as 
varas de processo judicial  eletrônico:  questionário  bipolar  de fadiga,  NASA TLX, 
estresse, MAPA, frequência cardíaca, frequência de fusão de estímulos ópticos e 
número de poros e taxa de ocupação

Entrega 4:

Entrega e apresentação do relatório final.

NÃO ESCOPO DO PROJETO

Não é escopo do projeto a implementação das recomendações feitas quando da 
entrega do relatório final.

PREMISSAS 

É  fundamental  que  a  Alta  Administração  esteja  disponível  para  receber  as 
conclusões do projeto e participar do debate. Além disso, é necessária a abertura 
das unidades escolhidas para o estudo para colaborar com os pesquisadores

RESTRIÇÕES 
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O trabalho deverá ser realizado por equipe qualificada e experiente em pesquisas de 
caráter científico e na área de estudo de esforços.

CRONOGRAMA DE MARCOS

As datas aqui colocadas estão em função do início dos trabalhos, uma vez que até o 
momento não foi realizada a contratação:

Marco
Previsão  de 
Encerramento

Apresentação do Relatório Parcial: Vivência nas varas com PJE 
e principais questões de organização do trabalho apuradas pelas 
entrevistas semiestruturadas

Semana 4

Apresentação do Relatório Parcial: Vivência nas varas com 
processo manual e principais questões de organização do 
trabalho apuradas pelas entrevistas semiestruturadas

Apresentação das tabelas de dados quantitativos apurados nas 
Varas onde há trâmite de processo físico.

Semana 8

Relatório Parcial: comparação de dados quantitativos entre as 
varas manuais e as varas de processo judicial eletrônico: 
questionário bipolar de fadiga, NASA TLX, estresse, MAPA, 
frequência cardíaca, frequência de fusão de estímulos ópticos e 
número de poros e taxa de ocupação

Semana 18

Entrega do relatório final
Semana 18

PARTES INTERESSADAS

Nome
Instituição  ou 
setor

Função  no 
projeto

Contato (email/telefone)

Toda a área judiciária

Alta Administração

Secretaria  de  Saúde – 
Seção  de  Saúde 
Ocupacional

SES Coordenador
a  e 
demandante

3238-7887

saso@trt3.jus.br
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ORÇAMENTO

Item de despesa Custo estimado (R$)
Há  previsão 
orçamentária
?

Contratação de empresa para prestação de serviços 
de  pesquisa ergonômica sobre o sistema de processo 
judicial eletrônico, conforme condições contidas neste 
Termo e proposta de trabalho anexa, compreendendo 
os seguintes objetivos específicos:

• Analisar em profundidade o estágio atual  do 
PJE quanto aos dois aspectos fundamentais: 
produtividade com conforto

• Analisar  em  profundidade  com  o  pessoal 
técnico responsável  pelo PJE a previsão de 
futuras  melhorias  na  forma  atual  do  PJE, 
avaliando  especialmente  a  previsão  de 
melhorias  relacionadas  às  condições 
ergonômicas.

• Comparar  indicadores  fisiológicos  e 
psicofísicos  de  carga  de  trabalho  nos  dois 
grupos  analisados  (usuários  do  PJE 
comparados com o grupo controle: processo 
físico).

Propor  melhorias  no  sistema  PJE,  contemplando 
melhorias tecnológicas, melhorias de organização do 
trabalho  e  melhorias  na  capacitação  de  pessoas 
visando  atender  aos  objetivos  de  produtividade  e 
conforto

R$ 185.052,00 Sim

Nota: Este  documento  deve  ser  assinado  digitalmente  pelo  Gerente  do 
Projeto  e  enviado  via  e-pad para  a  o  Escritório  de  Projetos.  Não  é 
necessário o envio no formato impresso.



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO
Nome do Projeto: Projeto PJe com Saúde

Aprovações

Função Nome Assinatura Data
Gerente  de 
Projeto

Gustavo Henrique Mendes Gabriel da 
Silva

Patrocinador Diretor-Geral

Escritório  de 
Projetos
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