PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO

CATÁLOGO DE APLICAÇÕES
ID

Família de
aplicações
1 ADME

Aplicação
ADMEletrônico

2 GAe

SIGEO

3 Portal Internet

Pedido de
preferência PJe

Objetivos
Possibilitar a tramitação totalmente eletrônica e segura dos processos
administrativos
Gestão do planejamento orçamentário e financeiro.

Estado no ciclo de vida

Área

Em operação

Diretoria-Geral

Administrativa

Em operação

Comitê Gestor Regional do
SIGEO
Comitê Gestor Regional do
PJE

Administrativa

Possibilitar que os advogados possam fazer pela internet o pedido de
preferência para sustentação oral de processos nas sessões de
processos eletrônicos.
Pedido de
Possibilitar que os advogados possam fazer pela internet o pedido de
preferência SAPWEB preferência para sustentação oral de processos nas sessões de
processos físicos.
Consulta processual Formulário de consulta processual ao SAPWEB.
(portlet)

Em operação

6 Portal Internet

Consulta processual Formulário de consulta processual ao SAPWEB.

7 Portal Internet

4 Portal Internet

Comitê ou Unidade Gestora

Judiciária

Em operação

Comitê de Monitoramento e Judiciária
Evolução do SAPWeb

Em operação

Comitê de Monitoramento e Judiciária
Evolução do SAPWeb

Em operação

Comitê de Monitoramento e Judiciária
Evolução do SAPWeb

Push

O sistema tem como objetivo o envio de informações via e-mail sobre a Em operação
movimentação de processos físicos e Boletins de Jurisprudência.

Comitê de Monitoramento e Judiciária
Evolução do SAPWeb

8 Portal Internet

Consulta Praça e
Leilão

Formulário de consulta às praças e leilões cadastrados no SAPWEB

Em operação

Comitê de Monitoramento e Judiciária
Evolução do SAPWeb

9 Portal Internet

1º Grau - Consulta Formulário de consulta às atas de audiência do SapWeb
pela Data da
Audiência
Consulta ata por
Formulário de consulta de atas de audiência pelo número do processo
número de processo SAPWEB.

Em operação

Comitê de Monitoramento e Judiciária
Evolução do SAPWeb

Em operação

Comitê de Monitoramento e Judiciária
Evolução do SAPWeb

5 Portal Internet

10 Portal Internet

11 Portal Internet

CDA - Conferência
de assinatura
eletrônica
13
APA Acompanhamento
de Pauta de
Audiência
14 Biblioteca Digital Biblioteca Digital

Este serviço permite a conferência de documentos juntados e assinados Em operação
nos processos administrativos eletrônicos do TRT da 1ª Região.

Diretoria-Geral

Administrativa

Prover a consulta aos advogados dos status das audiências de 1º grau
do SAPWEB e PJE. Permite que os secretários de audiência alterem a
situação das audiências aos quais estão vinculados.

Em operação

Secretaria-Geral Judiciária

Judiciária

Para o público interessado, equipe de publicadores e administradores,
a Biblioteca Digital é um sistema web com objetivo de disponibilizar e
gerenciar documentos e mídias de forma organizada e centralizada.

Em operação

Secretaria de Gestão do
Conhecimento

Judiciária e Administrativa

16

LimeSurvey

Solução para pesquisas feitas através de formulários.

Em operação

Secretaria de Soluções em
Tecnologia da Informação

Administrativa

17 e-Rec

e-Rec

Em operação

19

Moodle

Efetua remessas de recursos de revistas e agravo de instrumentos do
sistema SAPWEB para o TST.
Solução para ensino a distância.

21

SAP Administrativo

Sistema legado de acompanhamento de processos adminitrativos.

Em operação

Assessoria de Recurso de
Judiciária
Revista
Escola Judicial
Administrativa
e
Escola de Administração e
Capacitação de Sevidores do
TRT/RJ
Diretoria-Geral
Administrativa

22

e-Jus

Sistema de sessão

Em operação

Comitê de Monitoramento e Judiciária
Evolução do SAPWeb

23

e-Sec

Otimizar a tarefa de localização de processos físicos (SAPWEB) dentro
das Secretarias das Varas do Trabalho

Em operação

Comitê de Monitoramento e Judiciária
Evolução do SAPWeb

25 ARCHON

AGORA

Agora é o módulo de compras, gestão de materiais e patrimônio do
Archon GRP.

Em operação

Comitê Gestor do AGORA

Em operação

Secretaria de Administração Administrativa
de Pessoal

Em operação

Secretaria de Administração Administrativa
de Pessoal

Em operação

Administrativa

Executa o gerenciamento das atividades de contratação de serviços e
aquisição de materiais de consumo e de bens permanentes, além de
controlar o consumo, os estoques e o patrimônio. Utiliza as regras da
legislação específica, da administração pública brasileira.
26 ARCHON

ERGON

Sistema de gestão do capital humano para setor público que gera
automaticamente a folha de pagamento, incluindo os eventos
retroativos e a contagem de tempo. Permite, através de
parametrização, a abrangência de diversos regimes jurídicos para uma
mesma instituição. A consistência dos dados ocorre na sua
alimentação, possibilitando a descentralização da entrada de
informações e garantindo a qualidade dos dados.
Permite a consulta de informações do servidor bem como solicitação
de férias e alterações de dados básicos do servidor.

28 ARCHON

Ergon on Line

29 e-Gestão

e-Gestão 1º grau ETL Executa uma lista de comandos para efetuar a extração, transformação Em operação
(legado)
e carga (ETL em inglês) dos dados disponíveis no SAPWEB. Fornece os
dados em formato convencionado pelo TST.

Grupo Gestor Regional do
Sistema e-Gestão

Judiciária e Administrativa

30 e-Gestão

e-Gestão 2º grau ETL Executa uma lista de comandos para efetuar a extração, transformação Em operação
(legado)
e carga (ETL em inglês) dos dados disponíveis no SAPWEB. Fornece os
dados em formato convencionado pelo TST.

Grupo Gestor Regional do
Sistema e-Gestão

Judiciária e Administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO

CATÁLOGO DE APLICAÇÕES
ID

Família de
aplicações
31 e-Gestão

Aplicação

Objetivos

Estado no ciclo de vida

Comitê ou Unidade Gestora

Área

Extrator e-Gestão
PJe

Aplicação para efetuar a extração, transformação e carga (ETL em
inglês) dos dados disponíveis no Pje. Esta aplicação é forneciada pelo
TST e disponibiliza os dados em formato convencionado pelo TST. Este
processo trabalha com os dados de processos de 1º e 2º graus.

Em operação

Grupo Gestor Regional do
Sistema e-Gestão

Judiciária e Administrativa

32 e-Gestão

e-Gestão
(Relatórios)

O Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e
Em operação
Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão) é uma ferramenta que tem
como objetivo fornecer à Justiça do Trabalho, em todos os níveis,
informações atualizadas sobre a estrutura administrativa e a atividade
judicante de primeiro e segundo graus.

Grupo Gestor Regional do
Sistema e-Gestão

Judiciária e Administrativa

33 PJe

PJe 1º grau

Em operação

56

Tramitação e acompanhamento dos processos judiciários eletrônicos
(http://www.tst.jus.br/web/pje-jt/apresentacao)
PJe 2º grau
Tramitação e acompanhamento dos processos judiciários eletrônicos
(http://www.tst.jus.br/web/pje-jt/apresentacao)
SAPWEB
Acompanhar o andamento de procedimentos dos processos judiciários
físicos disponibilizando o conteúdo para ser publicado no Diário Oficial
e na WEB
AUD
Sistema que visa a diminuição do tempo de audiência com otimização
da elaboração de ata e simplificação dos procedimentos de importação
e exportação de dados.
Certidão Nacional de Certidão Nacional de Débito Trabalhista. Exporta dados do SAPWEB
Débito Trabalhista - referente a devedores, mantendo o sincronismo com o sistema
CNDT
SAPWEB.
PROAD
Sistema de apoio a Gestão Eletrônica de Processos Administrativos

63

Juriscalc

Em operação

64
71

Consulta
Jurisprudencial
Lime Survey-NCAGE Cadastro de peritos e especialistas.

82

Malote Digital

O Sistema Malote Digital é utilizado para o envio de correspondências em operação
oficiais, como ofícios e memorandos, entre orgãos do Poder Judiciário.

83

PJE-Calc

Ferramenta para elaboração de cálculos trabalhistas no PJE

Em operação

84

Portal Internet

Portal internet do TRT/RJ

Em operação

85

Portal de Intranet – Portal intranet do TRT/RJ (legado)
Oracle Portal
Sicond
Sistema para geração de relatórios estatísticos

Em operação

34 PJe
35 SAPWEB

36 PJe

52

92

95

e-CAGE Nomeação
de Especialistas

96 Sistema de
Inteligência

SIMOS

97

PMED

100

JTE

Em operação
Em operação

Comitê Gestor Regional do Judiciária
PJE
Comitê Gestor Regional do Judiciária
PJE
Comitê de Monitoramento e Judiciária
Evolução do SAPWeb

Em operação

Comitê Gestor Regional do
PJE

Judiciária

Em operação

Secretaria-Geral Judiciária

Judiciária

Em operação

Comitê Gestor Regional do
Sistema de Processo
Administrativo Virtual –
PROAD
Secretaria-Geral Judiciária

Administrativa

Secretaria de Gestão do
Conhecimento
Secretaria-Geral Judiciária

Administrativa

Seção de Cadastramento e
de Apoio à Certificação
Digital
Comitê Gestor Regional do
PJE
Secretaria de Gestão do
Conhecimento
Secretaria de Gestão do
Conhecimento
Secretaria de Soluções em
Tecnologia da Informação

Administrativa

Para permitir as varas realizarem a nomeação de seus especialistas
Em operação
ativos informando os seus processos, data de nomeação e valores dos
honorários.
Aplicação integrada ao PJe (e SAPWEB) que permite registro e consulta Em operação
de ocorrências de segurança a fim de reduzir riscos à segurança dos
oficiais de justiça no cumprimento de suas diligências, permitindo-lhes
antecipar que tipos de situação poderiam confrontar tanto ao
encontrar o destinatário quanto durante o trajeto ao local.
Obs: Esta entrada diz respeito especificamente ao módulo de
ocorrências de segurança.

Secretaria-Geral Judiciária

Judiciária

Secretaria-Geral Judiciária

Judiciária

Prontuário Médido Eletrônico . Permitir o cadastro de informações
Em operação
médicas
Justiça do Trabalho Eletrônica (JTE) é um aplicativo mobile que traz
Em operação
inúmeras facilidades aos usuários, tais como: consulta à movimentação
de processos e decisões, acompanhamento de notícias, jurisprudências,
pautas de audiências e sessões, além da emissão de boletos para
pagamentos, entre outras funções.

Coordenadoria de Saúde

Administrativa

Comitê Gestor Regional do
PJE

Judiciária

Criar uma uniformidade de interpretação de valores e métodos e
facilitar o acompanhamento da fase de liquidação pelas partes e
advogados.
Integrado à biblioteca digital.

Em operação
Em operação

Em operação

Judiciária

Administrativa

Judiciária
Judiciária e Administrativa
Judiciária e Administrativa
Judiciária e Administrativa

