
O QUE 

(Ação)

POR QUE

(Motivo)

COMO

(Forma de fazer)

QUEM

(Responsáveis)

ONDE

(Local)

QUANDO

(data inicial e final)

QUANTO

(Custo)

1 -Mapear a situação 

existente;                                   

Secin/Trf e Nutec/ 

Seções

2 - Elaborar proposta de 

ajuste;

3 -Aprovar CGTI-TRF

4 - Implementar as 

alterações necessárias

1 -Mapeamento da 

situação;                                   

Secretaria de 

Informática

2 - Proposta de ajuste;

3 -Aprovação CGTI-TRF

4 - Implementação das 

alterações necessárias

3. Implantar os JEFs virtuais e PJe 

nas Subseções.

Para propiciar 

condições adequadas 

de funcionamento

Secretaria de 

Informática

4. Aprimorar o sistema do JEF 

Virtual com implantação da 

"rolagem única".

Para propiciar 

condições adequadas 

de funcionamento

Secretaria de 

Informática

2. Nivelar a infraestrutura de TI.
Para assegurar política 

de nivelamento de TI

PLANO DE AÇÃO TRF 1ª REGIÃO
Priorização do primeiro Grau de Jurisdição

Linha de atuação: Infraestrutura e tecnologia: prover infraestrutura e tecnologia apropriadas ao funcionamento dos serviços judiciários. (art. 2º, IV)

Para propiciar 

condições adequadas 

de funcionamento

1. Dotar todas as unidades 

jurisdicionais - Seccionais e 

Subseções - de estrutura de 

comunicação de dados com 

capacidade mínima de 

transmissão suficientes para 

suportar a plataforma PJe, JEF-

Vitural e Sei.



O QUE 

(Ação)

POR QUE

(Motivo)

COMO

(Forma de fazer)

QUEM

(Responsáveis)

ONDE

(Local)

QUANDO

(data inicial e final)

QUANTO

(Custo)

PLANO DE AÇÃO TRF 1ª REGIÃO
Priorização do primeiro Grau de Jurisdição

Linha de atuação: Infraestrutura e tecnologia: prover infraestrutura e tecnologia apropriadas ao funcionamento dos serviços judiciários. (art. 2º, IV)

1 -Mapear a situação;                                   
Secin/nutec/CTO 

local e Regional

 Na unidade de 

trabalho
Até julho/2015

Não há custo 

associado

2-Definir a estrutura 

mínima para Seções e 

Subseções

Secin/Dieng/Nutec/C

TO

 Na unidade de 

trabalho
Até agosto/2015

Não há custo 

associado

3 - Priorização de 

atendimento
Secin/Secor

 Na unidade de 

trabalho
Até setembro/2015

Não há custo 

associado

3 - Contratar os projetos 

e a fiscalização 

Empresas 

contratadas/Secad

 Na unidade de 

trabalho
Até junho/2016 a definir

4 - Contratar a execução 

e fiscalização dos serviços 

Empresas 

contratadas/Secad

 Na unidade de 

trabalho
Até junho/2017 a definir

1 -Mapear a situação dos 

imóveis ;                                   
CTO local 

 Na unidade de 

trabalho
Até maio/2016

Não há custo 

associado

2 -Consolidar as 

demandas
CTO Regional

 Na unidade de 

trabalho
Até agosto/2016

Não há custo 

associado

3-Definir a estrutura 

mínima para Seções e 

Subseções

CTO local e regional
 Na unidade de 

trabalho
Até dezembro/2016

Não há custo 

associado

5.Nivelar a estrutura física dos 

data-centers (rede lógica, 

climatização, rede elétrica, 

nobreaks, etc.).

Para propiciar 

condições adequadas 

de funcionamento

6. Dotar as Seções e Subseções de 

instalações físicas adequadas

Para assegurar as 

mesmas condições de 

trabalho nas diversas 



O QUE 

(Ação)

POR QUE

(Motivo)

COMO

(Forma de fazer)

QUEM

(Responsáveis)

ONDE

(Local)

QUANDO

(data inicial e final)

QUANTO

(Custo)

PLANO DE AÇÃO TRF 1ª REGIÃO
Priorização do primeiro Grau de Jurisdição

Linha de atuação: Infraestrutura e tecnologia: prover infraestrutura e tecnologia apropriadas ao funcionamento dos serviços judiciários. (art. 2º, IV)

4 - Priorização de 

atendimento
CTO Regional/Secor

 Na unidade de 

trabalho
Até abril/2017

Não há custo 

associado

5 - contratar projeto e 

fiscalização

Empresas 

contratadas/Secad

 Na unidade de 

trabalho
Até março/2018 a definir

6 - Contratar os serviços e 

a fiscalização

Empresas 

contratadas/Secad

 Na unidade de 

trabalho
Até outubro/2018 a definir

1 -Mapear a situação dos 

imóveis ;                                   
CTO local 

 Na unidade de 

trabalho
Até maio/2016

Não há custo 

associado

2 - consolidar as 

demandas
CTO Regional

 Na unidade de 

trabalho
Até agosto/2016

Não há custo 

associado

3-Definir a estrutura 

mínima para Seções e 

Subseções

CTO local e regional
 Na unidade de 

trabalho
Até dezembro/2016

Não há custo 

associado

4 - Priorização de 

atendimento
CTO Regional/Secor

 Na unidade de 

trabalho
Até abril/2017

Não há custo 

associado

5 - contratar projeto e 

fiscalização

Empresas 

contratadas/Secad

 Na unidade de 

trabalho
Até março/2018 a definir

6 - Contratar os serviços e 

a fiscalização

Empresas 

contratadas/Secad

 Na unidade de 

trabalho
Até outubro/2018 a definir

7. Adequar as estruturas físicas 

aos padrões de acessibilidade.

Para assegurar 

cumprimento de 

legislação específica e 

acesso adequado

instalações físicas adequadas trabalho nas diversas 

localidades


