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Iniciativa Descrição Órgão Unidade Pai Unidade Justificativa SETI Documento SEI Processo SEI/Objetivo
Determinação Legal 
ou Regulamentar 

Prioridada da 
Unidade

Objetivos Estratégicos

Determinaç
ão 

Legal/regul
amentar

Alinhamento 
Estratégico

Abrangência 
na 

instituição

Situação 
de 

Implement
ação

Alinhamen
to ao PJE

Prioridade GUT 
definida pela área

5 Video Splitter SJMS SADM SJMS SJMS

Solicitar para a secretaria administativa da SJMS justificativa. Questionar se a nova solução de viceoconferência não 
atende a esta demanda.

Necessário para audiências. Para apresentar o termo de audiência (documento do word) em 3 monitores (juiz, 
réu/depoente, digitador). Pode ser substituído por um cabo y desde que o micro da sala de audiêrncia tenha 3 saidas 
de monitor. O Gabriel vai verificar se a solução de videoconfer~encia supre esta necessidade. Irá retornar dia 17/01 

após a instalação e testes.
Gabriel informou que a solução atende a necessidade.

3198923
Assegurar a efetividade dos serviços de TI 

da JF
6 7 10 10 1 1 64

2 Chaveador KVM USB SJMS SADM SJMS SUIN
Há projeto em andamento nos termos do processo 0023249-21  para centralização dos equipamentos de TI da SJMS 

para o datacenter do TRF.
3198923

Assegurar a efetividade dos serviços de TI 
da JF

6

Desligamento automático dos micros após 
15 minutos de inatividade.

SJSP CEUNI CEUNI
A medida já foi implementada anteriormente porém gerou contratempos para algumas áreas, tais como Sessão de 

Julgamentos, Cursos, entre outros.
3188224 Redução dos gastos com energia elétrica 3

Atualização das Ilhas de Edição 
(plataforma Apple) (5)

SJSP NUCS NUCS
Não identificamos como sendo uma ação de TI. Principalmente por não envolver orçamento de TI. Embora o projeto  

possa contar com especificações e requisitos de TI, o projeto requer conhecimentos específicos de ilhas de edição em 
seu objetivo principal.

3170284

Realizar a atualização tecnológica para a 
continuidade dos trabalhos de áudio e 

vídeo, em virtude da obsolescência prevista 
para 2020

27

Suporte para serviço de streaming (1) SJSP NUCS NUCS
Informamos que o panorama geral do sistema de videoconferência da Justiça Federal da 3ª Região e o estágio atual 
de implantação está disponível no processo SEI 0035490-27.2017.4.03.8000, de acesso público. A solução prevê até 

duas transmissões simultâneas de video streaming.
3170284

Possibilitar o compartilhamento de 
conteúdos digitais por meio da web, para o 

público interno e externo
18

Atualização de software para 
gerenciamento de dados (Mac OS Server) 

(1)
SJSP NUCS NUCS

Não identificamos como sendo uma ação de TI. Principalmente por não envolver orçamento de TI. Embora o projeto  
possa contar com especificações e requisitos de TI, o projeto requer conhecimentos específicos de ilhas de edição em 

seu objetivo principal.
3170284

Possibilitar a atualização tecnológica para a 
continuidade da manutenção e 
armazenamento de conteúdos

18

Restabelecimento de plena conexão à 
rede durante todo o período diário de 

trabalho, sem oscilação, como acontece 
pelo menos duas vezes ao dia.

SJSP UAPA NUCA

Núcleo de 
Cálculos 

Judiciais - 
NUCA

O chamado já foi resolvido e encerrado. A conexão ficará em observação para certificar que a correção é definitiva. 3144281 Callcenter n.º 10112375 - 36

4 HAD SET - MONOAURICULAR COM 
CONEXAO USB

TRF3 OUVI Ouvi - DICA Trata-se de material de consumo não considerado como solução de TI. 3183797
DEVIDO AUMENTO NO NUMERO DE 

MESAS DE ATENDIMENTO E 
EQUIPAMENTOS DESGASTADOS

64

Outros
Sistema de Transmissão de arquivos 

(Nuvem própria do TRF)
SJSP SUBSECAO ANDR

37ª 
Subseção - 
Andradina

Justificativa apresentanda na reunião do CGER realizada em 06/04/2018, doc xxxxx:
projeto que pode ser implementado em conjunto com a solução open office;

isso talvez permitisse uma implementação mais fácil do sistema de cálculos da 3ª Região, muito parecida com o que 
existe hoje em Google Drive, mas provavelmente bem melhor;

melhoria a qualidade do trabalho na área fim: revisão de minutas, facilitação do trabalho colaborativo a distância;
serviria como piloto para eventuais soluções em nuvem, que parecem constituir uma tendência no serviço público 

(acórdão TCU + diretrizes MPG);
permitiria a criação de um espaço para criação de soluções mais simples, de extrema eficácia, que poderiam facilitar a 

integração entre os documentos e os sistemas da JF.

3201835
Permitir a disponibilização de arquivos no 

âmbito da 3ª Região de forma mais 
eficiente

12

Outros
Sistema de Transmissão de arquivos 

(Nuvem própria do TRF)
SJSP SUBSECAO BARRE Todas

Justificativa apresentanda na reunião do CGER realizada em 06/04/2018, doc xxxxx:
projeto que pode ser implementado em conjunto com a solução open office;

isso talvez permitisse uma implementação mais fácil do sistema de cálculos da 3ª Região, muito parecida com o que 
existe hoje em Google Drive, mas provavelmente bem melhor;

melhoria a qualidade do trabalho na área fim: revisão de minutas, facilitação do trabalho colaborativo a distância;
serviria como piloto para eventuais soluções em nuvem, que parecem constituir uma tendência no serviço público 

(acórdão TCU + diretrizes MPG);
permitiria a criação de um espaço para criação de soluções mais simples, de extrema eficácia, que poderiam facilitar a 

integração entre os documentos e os sistemas da JF.

3188025
Permitir a disponibilização de arquivos no 

âmbito da 3ª Região de forma mais 
eficiente

Criar um sistema recycle para as pastas 
de rede

SJSP SUBSECAO ANDR
37ª 

Subseção - 
Andradina

O sistema de reciclagem para os arquivos acidentalmente apagados já está disponível aos usuários. Orientações de 
como recuperar um arquivo estão disponíveis na base de conhecimento sob o nº 10004744, ou pelo link 

http://callcenterotrs.trf3.jus.br/otrs/customer.pl?Action=CustomerFAQZoom;ItemID=4744
3201835

Prevenir que arquivos e documentos sejam 
apagados acidentalmente e de modo 

irrecuperável
48

Sistema de procura, aos funcionários 
instantaneamente encontrar arquivos, 

emails, anexos e muitos outros tipos de 
contéudo armazenado em qualquer lugar 

da rede.

SJSP SUBSECAO MARILIA
Sugerimos o uso de ferramenta do próprio sistema operacional Windows para a busca desejada. Orientações para 

pesquisa avançada estão disponíveis na base de conhecimento sob o nº 10004744, ou pelo link 
http://callcenterotrs.trf3.jus.br/otrs/customer.pl?Action=CustomerFAQZoom;ItemID=4744

3158558
Viabilizar e dar celeridade aos trabalho da 

área fim
16

Digitalização da rede SJSP SUBSECAO RIBPRETO 2ª Vara

Solicitar detalhamento desta demanda. Se for problema técnico recorrente, solicitar o número do chamado ou abrir 
chamado CallCenter.

Solicitei mais informações para a Liziane Alves, Diretora do NUAR de Ribeirão (16)3603-1601 em 10/01/2018. Em 
10/01, Liziane informou que o problema se refere a gravação do arquivo digitalizado pela rede. Aberto chamado mas 

somente a servidora Ligia (16) 3603-1628 sabe o no do chamado. Retornará de férias em 22/01.

3167680 Falha muito frequentemente.

Sistema automatizado de geração de 
estatísticas de números de impressão, fax, 

cópia e digitalização de todas as 
multifuncionais e impressoras contratadas 

por esta JFSP. 

SJSP UAPA NUSD
NUSD/SUC3 

/JFSP
Incluir como requisito no projeto de terceirização de impressão. O edital do TRF3 já contempla esta previsão. 3145319

Otimizar tempo dos servidores. 
Proporcionar maior fidedignidade dos 

dados.
24
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Grupo: Sistemas 

1) Criação de sistema de assinatura digital através de token, que permita a verificação de 
assinatura. Proporcionar aos servidores a emissão guias de remessa eletrônicas e outros 
documentos e o Magistrado possa, inclusive, assinar ofícios, sentenças, etc, visando a 
diminuição de utilização de papel 

ID da necessidade: 183 e 305 

Solicitante: Barretos e Andradina  Referência: 3201835 

Avaliação: existe impossibilidade técnica de implementação de assinatura por digital através 
de token no sistema de 1º grau. Além disso, considerando o estágio de implantação e uso do 
sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE, entende-se que os esforços de desenvolvimento 
destinados ao sistema de processos físicos deva restringir-se às correções de erros que 
inviabilizem a execução dos trabalhos. 

2) MV-TV: NÃO REGISTRAR O CANCELAMENTO DE FASE QUE APARECE NO SISTEMA MV-MC 

Id da necessidade: 297 

Solicitante: 12ª Vara de Execuções Fiscais  Referência: 3187968 

Avaliação: A rotina MV-TV permite o cancelamento da fase (última) e na rotina MV-MC 
aparece a informação "Cancelada". O histórico de cancelamento precisa ser mantido para 
garantir a confiabilidade do sistema. A exclusão da informação afeta todos os usuários e, 
portanto, deve ser submetida à avaliação do comitê gestor. 

3) Criação do campo PASSAPORTE no cadastro das partes da rotina AR-DPl. (Pendente o 
Callcenter 181.941) - Correta identificação dos réus, especialmente os estrangeiros.  AR-DP  - 
cadastro da parte - conter o  nome social - implementar a rotina  de cadastro de processo AR-
DP para atender o decreto 8.727 de 28/04/2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o 
reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no ambito da 
adm. pública federal direta, autarquia e fundacional. 

Id da necessidade: 279 e 280 

Solicitante: NUAJ/SP-SUGD  Referência: 3155853 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 
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Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

4) Sistema de gestão de Documental - não existe sistema nem rotina no SIAPRIWEB que 
atenda essa demanda na SJMS.  Aperfeiçoamento de banco de dados de uso interno da 
unidade para consulta do "status" do documento analisado pela gestão documental: se 
eliminado ou remetido para guarda intermediária/permanente. Aperfeiçoamento do aplicativo 
MUSEU, pertencente ao sistema MUMPS, visando inserir campos que contemplem os 
elementos obrigatórios especificados na Norma Brasileira de Descrição Arquivística - NOBRADE 
(código de referência, título, data(s), nível de descrição, dimensão e suporte, nome(s) do(s) 
produtor(es)), com possiblidade de emissão de relatórios relativos aos dados inseridos. 
Possibilidade de inserção de novos processos no aplicativo, bem como visualização dos 
processos via web. 

Id da necessidade: 277, 278 e 309 

Solicitante: NUAR Dourados, NUGE/SUCM  Referência: 3175762 e 3173380 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

5) Sistema de Controle de Bens Apreendidos (Depósito Judicial). Melhoria no sistema SISDEP 
com o desenvolvimento de relatórios mais específicos e ferramentas de controle de inventário. 
- Melhorar o controle de mercadorias, gerando relatórios para os juízos de origem, 
principalmente quanto à depreciação dos bens acautelados no Depósito Judicial. Sistema de 
gestão de depósito Judicial - não existe sistema nem rotina no SIAPRIWEB que atenda essa 
demanda na SJMS. Os itens dos depósitos de Dourados são geridos pela unidade 
administrativa local (SUDL), não é terceirizado como SJSP. A gestão é realizada de forma 
manual com auxílio do Access. 

Id da necessidade: 15 a 18 
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Solicitante: Catanduva, Mogi das Cruzes, NUDJ e Dourados 

Referência: 3179093, 3187900, 3173380 e 3175762 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

6) Implementar a rotina de bens penhorados para recuperação dos dados quando tratar-se de 
cadastro de reavaliações;  melhorar a rotina para cadastro dos bens, bem como liberar a 
consulta da rotina AR-BP, relativa a bens penhorados, às Secretarias de Varas. (Uma parte da 
necessidade aguardao o atendimento do Call Center nº 17263, de outubro de 2008) 

Id da necessidade: 19 

Solicitante: NUAJ/SURC  Referência: 3155853 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 
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7) Sistema de controle de mandados - em substituição à rotina CE-GM que nunca funcionou 
corretamente na SJMS. A gestão dos mandados é realizada de forma manual com auxilio do 
Access.(solicitação idêntica feita pela CEUNI). Sistema de controle de mandados - em 
substituição à rotina CE-GM que nunca funcionou corretamente na CEUNI. A gestão dos 
mandados é realizada de forma artesanal com auxilio do Access, word e excel. Sistema de 
controle de mandados mais eficiente e completo que o atual (ou melhoria no atual). 
REATIVAÇÃO DO PROGRAMA “MANDADOS – NOVA CENTRAL 2”. 

Id da necessidade: 273 a 276 

Solicitante: Dourados, Franca, CEUNI, Execução Fiscal 

Referência: 3175762, 3188224, 3183272 e 3187968 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

8) Sistema de Prevenção Processual para a Vara passe a ser a nível Nacional 

Id da necessidade: 207 e 208 

Solicitante: Guaratinguetá 

Referência: 3189833 

Avaliação: Necessário que a iniciativa seja incluída no Planejamento Estratégico Nacional. O 
plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de TI do órgão 
de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no Planejamento 
Estratégico de TI. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

9) Alteração de rotina MV-TU - Conseguir fixar o evento e atributo quando houver vários 
lançamentos, mas com a necessidade de individualização de informações (p.ex.: lançamento 
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de protocolo de petição e nº de processo - 14 - 1). ROTINA MV-TU - JUNTADA (14): OPÇÃO DE 
FIXAR OS NÍVEIS  (EVENTO/ATRIBUTO, ETC) PARA EVITAR TRABALHOS REPETITIVOS. ROTINA 
MV-TU - JUNTADA (14): 1. INICIAR PELO NÚMERO DO PROCESSO. 2. APÓS, APARECERIA A 
RELAÇÃO DE PROTOCOLO DE PETIÇÕES PENDENTES DE JUNTADA. 3. SELEÇÃO DO PROTOCOLO 
DA PETIÇÃO COM UM "CLIQUE". 4. OPÇÃO DE ABERTURA DE CJ. 5 OPÇÃO DE ALTERAÇÃO DE 
LC NA MESMA TELA. ROTINA MV-TU - JUNTADA (14). 1. INCLUIR OPAÇÃO DE JUNTADA DE 
MINUTA DE BACENJUD, RENAJUD, INDISPONIBILIDADE E ETC. 2. CAMPO POSITIVO OU 
NEGATIVO. 3. VALOR E /  OU BEM CONSTRITO (SE POSITIVO) Sistema de Acompanhamento 
Processual 1º Grau (MUMPS-Caché) - SIAPRIWEB - Criação, no Sistema de Protocolo Geral e 
Integrado, da Situação 5 - Petição Juntada ao Processo para que quando for realizada a juntada 
pela rotina MV-TU  seja visualizada a informação no sistema de protocolo.   Implementar 
também aviso de petição pendente de juntada na rotina MV-TU. 

Id da necessidade: 292 a 296 

Solicitante: Execução Fiscal e NUAJ Referência: 3187968 e 3155853 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

10) Aproveitam.de dados inseridos (Resultado de julgamento)  p/  TRF,STJ,STF junto ao Sistema 
SIAPRIWEB 

Id da necessidade: 302 

Solicitante: Criminal Referência: 3187196 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 
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"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

11) EXCLUIR PERGUNTA "INCLUIR PROC. SEM ADVOGADO" NO MVCJ. INCLUSÃO MVTV NA 
ROTINA MVCX DO MUMP'S. EXCLUIR PERGUNTA "SEGREDO DE JUSTIÇA" NO 
PROCESSAMENTO DO MVCX. Alteração de rotina MV-CX - Possibilitar o uso dos lotes e de 
criação de novos lotes simultaneamente por mais de um servidor. Correção de Rotina MV-CX 
nº15 (TU) - No lançamento nº 9 (recebimento) - 2 (cumprimento) está travando o sistema, 
sendo necessário reiniciar o mesmo para reativar, ou, então, sair da rotina CX e entrar 
novamente para os demais lançamentos. Alteração da rotina MV-CX - Possibilitar o 
lançamento de processos com conclusão aberta em lotes, especialmente para lançamento 
como intimação (AI), localização (LC) e impressão de despacho (FE/FD). Alteração de rotina 
MV-TA - Possibilitar o uso simultâneo por mais de um servidor, impedindo o travamento do 
mesmo. 

Id da necessidade: 284 a 291, 304 

Solicitante: Execução Fiscal, NUAJ-SP Referência: 3187968, 3155853 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

12) LC-BA  - criar o tipo de baixa exclusão por erro (mumps) - manter o histórico do processo 
sem excluir registro 

Id da necessidade: 282 
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Solicitante: NUAJ/SUGD Referência: 3155853 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

13) SIAPRO - ADEQUAR O FORMULÁRIO "CONSULTA GUIA" ÀS NECESSIDADES DE 
CONFERENCIA DO PROCESSO NO ARQUIVO. 

Id da necessidade: 250 

Solicitante: DAGE Referência: 3180568 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

14) Unificação das rotinas de Protocolo Inicial no Sistema de Protocolo Geral e Integrado, para 
que seja utilizado um único sistema para a execução das duas atividades. SIAPRIWEB (Sistema 
de Acompanhamento Processual) - Agilizar o recebimento do prot. Integrado (para q todas as 
informações estejam disponíveis a partir da leitura do protocolo, sem necessidade de informar 
previamente "Destino" e "Nº da Guia", eliminando esses campos 
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Id da necessidade: 298 e 299 

Solicitante: NUAJ-SP e NUSD Referência: 3155853 e 3145319 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

15) Possibilitar aos servidores das secretarias fazer algumas alterações cadastrais no processo, 
como nome das partes, nº da CDAs, valor da causa. 

Id da necessidade: 303 

Solicitante: Execução Fiscal Referência: 3188055 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

16) Sistema de Acompanhamento Processual 1º Grau  - Modulo Gestão de tabelas 

Id da necessidade: 306 
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Solicitante: NUAJ-SP/SUGD Referência: 3155853 

Avaliação: Quanto à eventuais melhorias no sistema de acompanhamento processual, trata-se 
de sistema considerado já em desativação, em que pese a quantidade de processos ainda ser 
grande. 

Ademais, manutenções evolutivas em sistemas legados tendem a contrariar a Resolução - CNJ 
nº 185/2013, que assim dispõe: 

"Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 
contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico diverso do 
PJe, ressalvadas a hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas e evolutivas necessárias ao 
funcionamento dos sistemas já implantados ou ao cumprimento de determinações do CNJ.". 

Desta forma, as demandas nos sistemas legados apenas estão sendo realizadas desde que 
consideradas essenciais a cumprimentos de normas legais. 

Não obstante, as sugestões que possam ser incorporadas ao sistema PJe serão encaminhadas 
ao Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal – Pje. 

 

Grupo: Software 

17) GROUPWISE > capacidade envio docs em arquivo único 

ID da necessidade:  8 

Solicitante: 2ª V.Criminal de São Paulo  Referência SEI: 3187196 

Avaliação: "Em relação à necessidade de fragmentação de arquivos digitalizados para envio 
por correio eletrônico, informamos que o serviço de Anexos de e-mail, divulgado através do 
comunicado SETI 98/2017 de 10/05/2017, disponível em 
http:/ / intranet.trf3.jus.br/seti/comunicados/ , supre a necessidade de envio de anexos 
superiores a 25MB, limite definido pela Res PRES 278/2012. 

O comunicado 98/2017 sobre anexos de email encontra-se anexo e no link de intranet, página 
da SETI, http:/ / intranet.trf3.jus.br/seti/comunicados/2017/  " 

18) Sistema de Sotware para PDF Xchange Viewer 

ID da necessidade:  10 

Solicitante: 4ª Vara de Ribeirão Preto  Referência SEI: 3167680 

Avaliação: O software PDF XChange Viewer já foi homologado e encontra-se disponível para 
utilização: menu iniciar, ZenWorks Application Windows. Na janela que surge, opção pdf e por 
fim, PDF-XChange. 

19) Aquisição de licença do aplicativo AnyConnect para uso em smartphones e tablets. 
Possibilitar o acesso à rede corporativa via smartphone; tal ferramenta possibilita o 
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atendimento emergencial nos casos em que os profissionais de TI estiverem fora do ambiente 
corporativo e necessitem de acesso a rede local. 

ID da necessidade:  12 

Solicitante: NUAD/SUTC Referência SEI: 3164041 

Avaliação: Os atendimentos de TI são realizados pelos servidores das áreas diversas da 
Secretaria de TI, sob demanda, quando necessário utilizando ferramentas que permitem a 
conectividade remota, observados os requisitos de segurança da informação, quais sejam 
requisitos técnicos e de autorização. Vislumbra-se a necessidade ser demanda específica da 
área de telefonia ao qual sugere-se seja melhor detalhado oportunamente. 

 

Grupo: Soluções 

20) 02 gravadores de Blue-Ray 

ID da necessidade:  14, 100 

Solicitante: UDOC/RAUD, Santos  Referência SEI: 3180568, 3184336 

Avaliação: A aquisição já foi realizada no exercício de 2017 estando em fase de finalização, 
processo SEI0039613-68.2017.4.03.8000. 

21) Aquisição de fones de ouvido 

ID da necessidade:  16, 17, 18, 19, 20 e 21 

Solicitantes: Andradina, Araraquara, Barretos, Bauru, Presidente Prudente, Santo André 

Referências SEI: 3201835, 3187029, 3188025, 3187381, 3183742 e 3158841 

Avaliação: Trata-se de aquisição de material de consumo. Não considerado como solução de 
TI. 

22) Aquisição de solução de CFTV, incluindo software para automatização da confecção de 
layout de crachás com foto, câmeras, switches, servidores de armazenamentos, software, 
sistema de alarme, visualizador de imagens, mesa controladora, workstation, monitor, entre 
outros. 

ID da necessidade: 15, 22 a 41, 163 

Solicitantes: SJSP/UAPA/NUSE, Andradina/NUAR, TRF3/SSEG 

Referências SEI: 3150947, 3201835, 3188131 

Avaliação: O plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de 
TI do órgão de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no 
Planejamento Estratégico de TI. Não se considera que a aquisição de uma solução de CFTV seja 
uma iniciativa de TI, pelos seguintes motivos: 
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- O planejamento e o gerenciamento da contratação será feito pela área demandante, e não 
pela TI, uma vez que a área demandante tem domínio e conhecimento  dos requisitos de 
negócio, embora a TI precise participar da especificação técnica naquilo que a solução de CFTV 
depender da infraestrutura de TI. 

- O orçamento para a contratação não envolve orçamento de TI. 

23) Aquisição de solução de Segurança incluindo gerador de ruído acústico, rastreador e 
detector de dispositivos clandestinos de escuta, analisador de linhas telefônicas, equipamento 
de inspeção visual, micro câmeras, softwares, fechadura eletromagnética, detector de metal , 
entre outros. 

ID da necessidade: 42 a 63 

Solicitante: TRF3/SSEG 

Referência SEI: 3188131 

Avaliação: O plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de 
TI do órgão de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no 
Planejamento Estratégico de TI. Não se considera que a aquisição de uma solução de 
segurança  seja uma iniciativa de TI, pelos seguintes motivos: 

- O planejamento e o gerenciamento da contratação será feito pela área demandante, e não 
pela TI, uma vez que a área demandante tem domínio e conhecimento  dos requisitos de 
negócio, embora a TI precise participar da especificação técnica naquilo que a solução 
depender da infraestrutura de TI. 

- O orçamento para a contratação não envolve orçamento de TI. 

24) Aquisição de solução de Treinamento incluindo microfones, lousa virtual e retroprojetor. 

ID da necessidade: 64 a 67 

Solicitantes:  SJSP/UGEP/NUES, TRF3/SEGE/DECO 

Referências SEI: 3187014 

Avaliação: Trata-se de material de consumo não considerado como solução de TI. 

25) Aquisição de Solução de Videoconferência 

ID da necessidade: 74 a 93 

Avaliação: A contratação da solução de videoconferência foi realizada no exercício de 2017, 
através do processo 0026484-30.2016.4.03.8000. O panorama geral do sistema de 
videoconferência da Justiça Federal da 3ª Região e o estágio atual de implantação está 
disponível no processo SEI 0035490-27.2017.4.03.8000, de acesso público. 

Grupo: Convênios 
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26) Acesso às Normas Técnicas da ABNT. Convênio ABNT 

ID da necessidade: 1 

Solicitantes: SJSP/UMIN 

Referências: 3155510 

Avaliação: O plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de 
TI do órgão de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no 
Planejamento Estratégico de TI. Não se considera que o acesso às normas técnicas da ABNT 
seja uma iniciativa de TI, pelos seguintes motivos: 

- O planejamento e o gerenciamento da contratação será feito pela área demandante, e não 
pela TI, uma vez que a área demandante tem domínio e conhecimento  dos requisitos de 
negócio, embora a TI precise participar da especificação técnica naquilo que a solução 
depender da infraestrutura de TI. 

- O orçamento para a contratação não envolve orçamento de TI. 

- O que está sendo provido é apenas o acesso à informação, não à tecnologia. 

27) CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA QUE AS OITIVAS DE REÚS PRESOS POSSAM SER FEITOS 
NOS PRÓPRIOS CDṔ S. Convênio CDP 

ID da necessidade: 2 

Solicitantes: Mogi das Cruzes 

Referências: 3187900 

Avaliação: O plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de 
TI do órgão de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no 
Planejamento Estratégico de TI. Embora o projeto possa contar com especificações e requisitos 
de TI, o projeto requer atuação da área responsável por convênios em conjunto com as áreas 
de negócios. 

28) Celebração de convênio entre a Justiça Federal da 3ª Região e o Instituto de Identificação 
“Ricardo G. Daunt”, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Convênio IIRGD 

ID da necessidade: 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

Solicitantes: Araçatuba, Campinas, Jales, Mogi das Cruzes, Sorocaba, Dourados, Ourinhos 

Referências: 3181435, 3184987, 3186801, 3187900, 3184861, 3175762, 3187916 

Avaliação: O plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de 
TI do órgão de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no 
Planejamento Estratégico de TI. Embora o projeto possa contar com especificações e requisitos 
de TI, o projeto requer atuação da área responsável por convênios em conjunto com as áreas 
de negócios. 
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29) Sistema de acesso aos dados dos cartórios de registro civil. Convênio SISOBI 

ID da necessidade: 5, 7, 10, 14, 15 

Solicitantes: Campinas, Jales, Ribeirão Preto, Ourinhos, Sorocaba 

Referências: 3184987, 3186801, 3167680, 3187916, 3184861 

Avaliação: Celebrado acordo de Cooperação Técnica - CJF-ADM-2015/00073 

End. Eletrônico http:/ /www.cjf.jus.br/cjf/ transparencia-publica-1/acordos-termos-e-
convenios/vigentes 

30) Obtenção do RENAVAM de veículos a partir da placa ou chassi fornecidos pelo RENAJUD 
(informação disponível pelo DENATRAN ou DETRAN/SP). Convênio RENAJUD e DETRAN/SP 

ID da necessidade: 16 e 17 

Solicitantes: Bauru, Santos 

Referências: 3186068, 3184336 

Avaliação: O plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de 
TI do órgão de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no 
Planejamento Estratégico de TI. Embora o projeto possa contar com especificações e requisitos 
de TI, o projeto requer atuação da área responsável por convênios em conjunto com as áreas 
de negócios. 

31) Acesso aos sistemas da Secretaria de Administração Penitenciária. Convênio SAP 

ID da necessidade: 18 a 21 

Solicitantes: Campinas, Jales, Limeira, Ribeirão Preto 

Referências: 3184987, 3186801, 3186854, 3167680 

Avaliação: O plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de 
TI do órgão de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no 
Planejamento Estratégico de TI. Embora o projeto possa contar com especificações e requisitos 
de TI, o projeto requer atuação da área responsável por convênios em conjunto com as áreas 
de negócios. 

32) Implementação do Sistema SERASAJUD 

ID da necessidade: 22 

Solicitantes: Guaratinguetá 

Referências: 3189833 

Avaliação: Conforme despacho no 1981970/2016 da DFJEF/GACO no PROCESSO SEI 0029739-
61.2014.4.03.8001, em setembro de 2015 o Tribunal assinou o Termo de Adesão de 
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Cooperação Técnica n.º 020/2014 firmado entre o CNJ e o SERASA. Ver vídeo do curso sobre 
utilização no link https:/ /www.youtube.com/watch?v=eddHERvailg , conforme comunicado 
conjunto Nº 001/2018–AGES/NUAJ    SERASAJUD – Processo SEI nº 0019652-
15.2015.4.03.8000 ou acessar o manual de uso na base de conhecimento do CallCenter BDC 
no. 10004664. 

 

Grupo: Links 

33) Manutenção de links em caso de falta de energia 

ID da necessidade: 15 

Solicitantes: São Bernardo do Campo 

Referências: 3160956 

Avaliação: Demanda a ser direcionada à área de engenharia da Seção Judiciária de São Paulo. 

34)  Aumentar a banda de dados para viabilizar a implantação da comunicação telefônica por 
VOIP em toda a Seção Judiciária de SP 

ID da necessidade: 18 

Solicitantes: SJSP/UAPA/NUSD 

Referências: 3145319 

Avaliação: Atendido no processo SEI 0063839-37.2017.4.03.8001 

35) Aumento de velocidade no acesso aos sistemas SIAFI e AJG/JF 

ID da necessidade: 20 

Solicitantes: SJSP/UPOF/NUFI 

Referências: 3152040 

Avaliação: Esta demanda será objeto de investigação para diagnóstico do problema de 
lentidão. Há também a necessidade de verificação se a lentidão ocorre somente com estes 
dois aplicativos. Desta forma, foi solicitado ao usuário anotar data/hora da ocorrência e, 
paralelamente, acessar outro site público da Internet e reportar o comportamento do mesmo 
através de chamado callcenter. 

 

Grupo: Equipamentos 

36) Substituição dos computadores sem garantia. Dentre eles, substituição de 2 computadores 
com melhores especificações técnicas e melhor desempenho para utilização nas salas de 
audiências e 1  computador com leitor digital e ponto de rede na sala de Depósito Judicial. 
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ID da necessidade: 14, 15 e 16 

Solicitantes: Andradina 

Referências: 3201835 

Avaliação: Foram enviados 43 equipamentos, sendo suas instalações realizadas em 15 e 18 de 
dezembro de 2017. Estes equipamentos já possuem especificações técnicas superiores.  Para o 
atendimento do Depósito Judicial, solicitamos verificar a possibilidade de remanejamento 
dentre os computadores existentes. 

37) Substituição de computadores sem garantia. 

ID da necessidade: 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 117 

Solicitantes: Araçatuba (99), Assis (49), Barretos (48), Bauru (144), Catanduva (51), Franca 
(128), Jales (54), Marília (101), Ourinhos (67), Presidente Prudente (156), São João da Boa Vista 
(40), Tupã (49) 

Referências: 3181435, 3186243, 3188025, 3186068, 3179093, 3183272, 3186801, 3158558, 
3187916, 3183742, 3123321, 3179513 

Avaliação: Foram enviadas as quantidades de equipamentos informadas acima, sendo suas 
instalações realizadas em dezembro de 2017. 

38) Computador/Monitor para Ouvidoria 

ID da necessidade: 40, 171 

Solicitantes: Gabinete da Ouvidoria 

Referências: 3183797 

Avaliação: Foram enviados 8 equipamentos com monitor à Ouvidoria em dezembro de 2017. 

39) Upgrade dos microcomputadores atuais, com a instalação de placa de vídeo off board e 
aumento de memória RAM, uma vez que os processadores (intel i5) já são suficientes nas 
atividades diárias 

ID da necessidade: 42 

Solicitantes: Divisão de Editoração e Divulgação 

Referências: 3180568 

Avaliação: Foram enviados 15 equipamentos à Divisão de Editoração e Divulgação em 
dezembro de 2017. 

40) Aquisição de equipamento com  Datashow com 1 tela de projeção para auxiliar nas 
reuniões e treinamentos por videoconferência 

ID da necessidade: 44 
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Solicitantes: Catanduva 

Referências: 3179093 

Avaliação: A contratação da solução de videoconferência foi realizada no exercício de 2017, 
através do processo 0026484-30.2016.4.03.8000, contemplando um equipamento de projeção 
ou TV. O panorama geral do sistema de videoconferência da Justiça Federal da 3ª Região e o 
estágio atual de implantação está disponível no processo SEI 0035490-27.2017.4.03.8000, de 
acesso público. 

41) Aquisição de impressoras multifuncionais  novas ou substituição 

ID da necessidade: 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 
74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 97 a 100, 103, 104, 105, 108 a 116, 120, 
121, 123 a 127 

Solicitantes: SJMS/SADM, Dourados, SJSP/CRI/PREV, SJSP/Exec Fisc, SJSP/Pedro Lessa,  
Andradina, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Bauru 2ª vara, Bragança Paulista, 
Campinas, Catanduva, Franca, Jales, Jaú, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi, Ourinhos, 
Piracicaba/Central Mandados, Piracicaba/Secretaria, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
Ribeirão Preto (2ª/4ª/7ª  vara), Santos, São Carlos, SJSP/SJCP/NUAR, SJSP/SJCP, Sorocaba, São 
Vicente, SJSP/UGEP/NUCP, SJSP/UPOF/NUFI, TRF3/SADI/DICO, TRF3/UDOC/DAGE, 
SJSP/CRI/PREV, Assis, Jundiaí, São Bernardo do Campo 

Referências: 3198923, 3175762, 3187196, 3188055 e 3187968, 3184119, 3201835, 3181435, 
3187029, 3188025, 3187381, 3186068, 3196975, 3184987, 3179093, 3183272, 3186801, 
3163183, 3185025, 3186854, 3158558, 3187900, 3187916, 3179989, 3185311, 3183742, 
3182847, 3167680, 3184336, 3183289, 3156624, 3196904, 3184861, 3145204, 3187014, 
3152040, 3166764, 3180568, 3187196, 3186243, 3185025, 3160956   

Avaliação: Demandas futuras serão atendidas através da implantação do outsourcing em 
condução pelo NUSD 

42) Aquisição de impressoras Brother  

ID da necessidade: 122 

Solicitantes: Divisão de Comunicação do TRF3 

Referências: 3166764 

Avaliação: Com a implementação do novo Sicom, incorporando as funcionalidades do sistema 
Sedex, não será necessário o uso de impressoras específicas (brother). Os dados de contrato 
podem ser impressos na mesma etiqueta de endereçamento, sendo que a informação de peso 
do objeto postal pode ser apenas armazenada no sistema para fins de atesto da fatura de 
prestação de serviços. Um exemplo de impressão de etiqueta de endereçamento pode ser 
visto na página 36 do documento disponível no endereço 
http:/ /www.corporativo.correios.com.br/encomendas/sigepweb/doc/Manual_do_Usuario_Sig
epWeb.pdf 
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43) 10 Mesas Digitalizadoras para atender JEFs e JEVAs 

ID da necessidade: 154 

Solicitantes: SJMS/SADM 

Referências: 3198923 

Avaliação:  No exercício de 2017 a SJMS adquiriu 32 unidades através do processo 0004203-
40.2017.4.03.8002. 

44) Aquisição de mesas digitalizadoras 

ID da necessidade: 155, 156, 157, 158 

Solicitantes: Bragança Paulista, Limeira, São Bernardo do Campo, UAPA/NUAC 

Referências: 3196975, 3186854, 3160956, 3188091 

Avaliação: No exercício de 2017 a SJSP adquiriu 225 unidades através do processo 0040204-
30.2017.4.03.8000 distribuídos conforme Informação DATE 3474000. 

45) Aquisição de monitores adicionais para uso do PJe 

ID da necessidade: 161, 162 

Solicitantes: SJSP/Exec Fisc 

Referências: 3187968 

Avaliação: Em consulta ao fórum, não foi necessário encaminhar monitores, pois o mesmo 
possui no estoque quantidade suficiente para todos os micros ficarem com dois monitores. 
Alguns usuários não manifestaram interesse pela instalação, porém está no estoque do fórum 
disponível. 

46) Substituição do 2º monitor 

ID da necessidade: 164, 165, 166, 167, 168, 169 

Solicitantes: Catanduva (51), Marília(101), Ourinhos(67) 

Referências: 3179093, 3158558, 3187916 

Avaliação: Foram enviadas, nas quantidades informadas para cada localidade, computadores 
completos, inclusive monitores, sendo suas instalações programadas para dezembro 2017. 

47) Monitor ou estações para atividades de conciliação 

ID da necessidade: 170, 174, 176, 178, 180 

Solicitantes: SJSP/UAPA/NUAC, Bragança/CECON, Jales/NUAR, Ourinhos/CECON, Santos/SEAM 

Referências: 3188091, 3196975, 3186801, 3187916, 3184336 
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Avaliação: Serão encaminhados notebooks para esta finalidade. Viatura programada para 
março de 2018 

48) Aquisição de scanners  novos ou substituição 

ID da necessidade: 186 a 216, 218 a 220 

Solicitantes:  SJMS/SADM, SJSP/Exec Fisc, Araraquara, Barretos, Bauru, Bauru  varas,  
Campinas, Catanduva,  Jales, Jaú, Marília, Ourinhos, Piracicaba/Secretaria, Piracicaba/NUAR-
VARA, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (2ª/4ª/7ª  vara/Central de 
mandatos/CECON), São Carlos, SJSP/UGEP/NUCP, SJSP/UPOF/NUFI, TRF3-SEJU 

Referências: 3198923, 3187968, 3187029, 3188025, 3187381, 3186068, 3184987, 3179093, 
3186801, 3163183, 3158558, 3187916, 3185311, 3170021, 3183742, 3182847, 3167680, 
3183289, 3187014, 3152040, 3168305 

Avaliação: Demandas futuras serão atendidas através da implantação do outsourcing em 
condução pelo NUSD. Em relação às áreas do TRF já existe à disposição equipamentos 
multifuncionais à disposição das unidades, bem como contrato de digitalização gerido pela 
SADI/DGRA. 

49) Aquisição de switches para contemplar a quantidade de conexões 

ID da necessidade: 224 

Solicitantes: Jales (1ª vara e NUAR) 

Referências: 3186801 

Avaliação: Após avaliação dos switches da unidade, verificamos que o switch não se encontra 
saturado, conforme informação abaixo.  
A unidade possui 3 switches com 73 portas em uso e 47 livres 
1 -> 17 em uso - 07 livres 
2 -> 30 em uso - 18 livres 
3 -> 26 em uso - 22 livres 
 

Grupo: Serviços 

50) Tornar como default a impressão em frente-verso em todas as impressoras da sala dos 
oficiais 

Solicitante: SJSP/CEUNI  

Referência: 3188224 

Avaliação: O plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de 
TI do órgão de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no 
Planejamento Estratégico de TI. No caso em questão, basta configurar a opção frente e verso 
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na impressora padrão do computador. Caso necessário, pode-se proceder a abertura de um 
chamado no CallCenter solicitando a providência. 

51) Maior atenção e agilidade por parte da informática no atendimento de chamados técnicos 
a respeito de softwares e Institucionalização de canal simples, rápido e desburocratizado de 
comunicação entre usuários e desenvolvedores do PJe para encaminhamento de necessidades 
e sugestões de desenvolvimento ou apontamento de oportunidades de aprimoramento. 

ID da necessidade: 3 e 4 

Solicitante: SJSP/CEUNI, Bauru/2ª vara 

Referência: 3188224, 3186068 

Avaliação: Pedidos de melhorias de software devem ser encaminhados nos termos da IN 37-
04, que regulamenta o processo de desenvolvimento de software corporativo no âmbito da 
Justiça Federal da 3ª Região. 

Grupo: Consumo 

52) HD Externo para Juízes para armazenamento portátil de arquivos. O Magistrado Substituto 
necessita deste meio de armazenamento portátil para transportar arquivos que julga 
necessário ao ser designado por um determinado período para substituições de outros juízes 
em outras Subseções. 

ID da necessidade: 1, 2 

Solicitantes: Catanduva, Jales (1ª vara) 

Referências: 3179093, 3186801 

Avaliação: Para armazenamento de arquivos em caso de designação para atuação em mais de 
um fórum/vara, o magistrado deverá solicitar, por meio de chamado callcenter, acesso ao 
drive de rede do fórum/vara ao qual foi designado pelo período da substituição, podendo 
manter os demais acessos simultaneamente. 

53) HD Externo para aumento da capacidade de armazenamento de arquivos. 

ID da necessidade: 3, 4 

Solicitantes: SJSP/UMIN/NUAP, SJSP/EXEC FISC 

Referências: 3159943, 3187968 (Portaria 3/2017 – Cópia de CDs) 

Avaliação: A  SJSP-ADM-NUAP possui 20GB (atualmente 2.2GB livres). A SETI aumentará 5 GB 
na área total. A utilização de discos externos não é recomendável para armazenar 
documentos, pois são suscetíveis a falhas e desprotegidos por backup. 

Sobre a portaria 3/2017, recomendamos a gravação e armazenamento em CD semelhante ao 
procedimento adotado nos processos eletrônicos dos Juizados Especiais Federais. A utilização 
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de discos externos não é recomendável, pois são suscetíveis a falhas e desprotegidos por 
backup. 

 

Grupo: Outros 

54) Aquisição de 5 Video Splitter 

ID da necessidade: 1, 2 

Solicitante: SJMS/SADM 

Referência: 3198923 

Avaliação: Sobre o Video splitter, após a instalação da nova solução de videoconferência, 
verificou-se que a mesma atende a necessidade. 

Sobre o chaveador, há projeto em andamento nos termos do processo 0023249-
21.2017.4.03.8000 para centralização dos serviços de TI da SJMS para o datacenter do TRF o, 
que elimina esta necessidade. 

55) Configuração das estações de trabalho para desligamento automático após 15 minutos de 
inatividade. 

ID da necessidade: 3 

Solicitante: SJSP/CEUNI 

Referência: 3188224 

Avaliação: A medida já foi implementada anteriormente, porém gerou contratempos para 
algumas áreas, tais como Sessão de Julgamentos, Cursos, entre outros. 

56) Atualização das Ilhas de Edição (plataforma Apple) e Atualização de software para 
gerenciamento de dados (Mac OS Server) 

ID da necessidade: 4 e 6 

Solicitante: SJSP/NUCS 

Referência: 3170284 

Avaliação: O plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de 
TI do órgão de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no 
Planejamento Estratégico de TI. Não se considera que equipamentos para ilha de edição seja 
uma iniciativa de TI, pelos seguintes motivos: 

- O planejamento e o gerenciamento da contratação será feito pela área demandante, e não 
pela TI, uma vez que a área demandante tem domínio e conhecimento  dos requisitos de 
negócio, embora a TI precise participar da especificação técnica naquilo que a solução 
depender da infraestrutura de TI. 
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- O orçamento para a contratação não envolve orçamento de TI. 

57) Suporte para serviço de streaming 

ID da necessidade: 5 

Solicitante: SJSP/NUCS 

Referência: 3170284 

Avaliação: A contratação da solução de videoconferência foi realizada no exercício de 2017, 
através do processo 0026484-30.2016.4.03.8000. O panorama geral do sistema de 
videoconferência da Justiça Federal da 3ª Região e o estágio atual de implantação está 
disponível no processo SEI 0035490-27.2017.4.03.8000, de acesso público. A solução prevê até 
duas transmissões simultâneas de vídeo streaming. 

58) Restabelecimento de plena conexão à rede durante todo o período diário de trabalho, sem 
oscilação, como acontece pelo menos duas vezes ao dia. 

ID da necessidade: 7 

Solicitante: SJSP/UAPA/NUCA 

Referência: 3144281 

Avaliação: O chamado Callcenter nº 10112375 já foi resolvido e encerrado. A conexão ficará 
em observação para certificar que a correção é definitiva. 

59) Aquisição de 4 HAD SET - MONOAURICULAR COM CONEXAO USB 

ID da necessidade: 8 

Solicitante: TRF3/OUVI 

Referência: 3183797 

Avaliação: Trata-se de material de consumo não considerado como bem ou serviço de TI. Deve 
ser solicitado à área responsável. 

60) Criar um sistema recycle para as pastas de rede 

ID da necessidade: 11 

Solicitantes: Andradina 

Referência: 3201835 

Avaliação: O sistema de reciclagem para os arquivos acidentalmente apagados já está 
disponível aos usuários. Orientações de como recuperar um arquivo estão disponíveis na base 
de conhecimento sob o nº 10004744, ou pelo link 
http:/ /callcenterotrs.trf3.jus.br/otrs/customer.pl?Action=CustomerFAQZoom;ItemID=4744 
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61) Sistema de procura, aos funcionários instantaneamente encontrar arquivos, emails, anexos 
e muitos outros tipos de conteúdo armazenado em qualquer lugar da rede. 

ID da necessidade: 12 

Solicitante: Marília 

Referência: 3158558 

Avaliação: Sugerimos o uso de ferramenta do próprio sistema operacional Windows para a 
busca desejada. Orientações para pesquisa avançada estão disponíveis na base de 
conhecimento sob o nº 10004744, ou pelo link 
http:/ /callcenterotrs.trf3.jus.br/otrs/customer.pl?Action=CustomerFAQZoom;ItemID=4744 

62) Digitalização da rede. Falha muito frequente 

ID da necessidade: 13 

Solicitante: Ribeirão Preto 

Referência: 3167680 

Avaliação: Em contato com a usuária, a mesma informou que era um problema de cabo que foi 
resolvido. 

63) Sistema automatizado de geração de estatísticas de números de impressão, fax, cópia e 
digitalização de todas as multifuncionais e impressoras contratadas por esta JFSP. 

ID da necessidade: 14 

Solicitante: SJSP/UAPA/NUSD 

Referência: 3145319 

Avaliação: Esta solicitação deverá ser Incluída como requisito no projeto de terceirização de 
impressão da SJSP. O edital do TRF3 já contempla o requisito. 

Grupo: Cursos 

64) Criação/Disponibilização de tutoriais sobre reparos em equipamentos de informática (CPUs 
e Periféricos) 

ID da necessidade: 1, 2, 3, 4 

Solicitantes: SJSP/CEUNI, Assis, Marília, Piracicaba 

Referências: 3188224, 3186243, 3158558, 3170021 

Avaliação: De acordo com a Resolução CJF-RES-2015/00355 de 12 de agosto de 2015, art 3º, 
temos: 
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“Art. 3º Será adquirida anualmente a quantidade correspondente de equipamentos cujas 
garantias estejam previstas para findar” 

Ainda que houvesse conhecimento técnico suficiente para todas as tecnologias e 
equipamentos atualmente em uso, reparar equipamentos exige peças e materiais de 
reposição. 

65) Disponibilização de cursos básicos de Windows e word em caráter obrigatório aos oficiais 
de justiça 

ID da necessidade: 5, 9, 10 

Solicitantes: SJSP/CEUNI, SJSP/UAPA, SJSP/NUSD 

Referências: 3188224, 3145319, 3150947 

Avaliação: Por se tratar de necessidade de treinamento básico na operação do sistema 
Windows e pacote Office, sugerimos que a demanda seja encaminhada à área responsável por 
treinamento e capacitação. 

66) Cursos para operação do sistema SEI  e PJe (todos servidores) 

ID da necessidade: 6 e 7 

Solicitante: Santos 

Referência: 3184336 

Avaliação: Por se tratar de necessidade de treinamento básico na operação do sistema SEI! e 
PJe, sugerimos que a demanda seja encaminhada à  área responsável por treinamento e 
capacitação que por sua vez poderá organizar eventuais treinamentos em conjunto com os 
gestores dos respectivos sistemas, nos termos das Portarias Nº 310, de 26/11/12 e Nº 92, de 
15/03/2016, respectivamente. 

 

Grupo: Outras áreas 

ID da necessidade: 1 a 37 

67) Aquisições de materiais diversos. 

Avaliação: O plano Diretor de TI deve ser composto por iniciativas que direcionem as ações de 
TI do órgão de forma a alcançar as metas definidas no Planejamento Estratégico e no 
Planejamento Estratégico de TI. As necessidades apontadas não dizem respeito a iniciativas de 
TI, estando sob responsabilidade de outras áreas da administração. 
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