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1. Projetos Estratégicos acompanhados pelo EsPro 

Ampliação do 

Processo Eletrônico 

Judicial - PE 07 

Implantação dos processos judiciais 

eletrônicos, e tramitação eletrônica dos 

processos judiciais. 

Rafael dos 

Santos 

Alves 

DGTEC 
Em 

andamento 

Reestruturação e 

Unificação das 

Plataformas dos 

Sistemas - PE 24 

Reestruturação da plataforma e arquitetura 

de desenvolvimento de sistemas, 

contemplando camadas de banco de 

dados, servidor de aplicação, linguagem 

de programação, framework de 

apresentação e de controle. 

Angelica 

Hinkel 

Pessoa 

DGTEC 
Em 

andamento 

Criação do site de 

contingência - PE 22 

A criação de uma nova estrutura para 

abrigar todos os serviços existentes na 

Sala Cofre do TJ, inclusive backup de 

dados. 

Paulo Cesar 

Soares do 

Valle Júnior 

DGTEC 
Em 

andamento 

Criação de nova 

infraestrutura 

tecnológica para os 

processos eletrônicos 

administrativos - PE 

23 

Implantação de um sistema de gestão 

eletrônica, para controlar fluxo de 

expedientes e tramitação de processos 

administrativos. 

Júlio Monte 

Santo 
DGTEC 

Em 

andamento 

Atualização do parque 

tecnológico - PE 21 

O projeto compreende a substituição de 

cerca de 18.000 microcomputadores, 

4.500 impressoras e 898 scanners que 

estão fora de garantia; aquisição de novos 

switches e storages. 

Marcelo Pia 

de Oliveira 

Costa 

DGTEC 
Em 

andamento 
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2. Projetos prioritários acompanhados pelo EsPro  

Nome do Projeto Escopo 
Gerente de 

Projetos 
Demandante Status 

Aplicativo IOS e 

Android consulta 

WEB 

Desenvolvimento de aplicativo para 

plataformas móveis que faça consulta 

processual (processo por número, nome do 

advogado, nome da parte, por CPF/CNPJ 

e número da OAB), devendo funcionar 

nos sistemas operacionais Android e 

IOS(Apple). 

Natalie 

Mussi 

Tavares 

DGTEC 
Em 

andamento 

Aperfeiçoamento do 

Sistema de Sessão 

Eletrônica 

Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços que englobem todo o 

ciclo de vida de solução tecnológica 

voltada para o gerenciamento das votações 

realizadas no âmbito das Sessões do 

Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Daniel 

Maia 

Vermersch 

Presidência 
Em 

andamento 

Aquisição de Storages 

Compra de novos equipamentos para 

armazenamento de dados (storages) com o 

objetivo de substituir os atuais, que estão 

em fim de vida útil, além de aumentar a 

capacidade visando o crescimento do 

processo eletrônico. 

Paulo Cesar 

Soares do 

Valle Júnior 

DGTEC 
Em 

andamento 

Aquisição de switches 
Substituir os switches obsoletos (fora de 

garantia) do parque tecnológico do TJERJ. 

Alexandre 

José Pereira 

da Silva 

DGTEC 
Em 

andamento 

Aquisição de 

Tecnologia - Sistema 

de Gestão de 

Orçamento – 

Iniciativa 03B 

Aquisição de uma ferramenta de suporte 

integrado ao planejamento orçamentário 

(SOF), bem como ao controle das ações 

planejadas, quer no âmbito da execução 

orçamentária (i.e., das mutações do 

orçamento), quer no âmbito da execução 

financeira (acompanhamento da evolução 

das receitas e despesas), além de permitir 

a prospecção de cenários e integração do 

sistema de workflow para compras e o 

sistema da folha de pagamentos. 

Andre 

Ribeiro 
DGPCF 

Em 

andamento 

Aquisição de 

Tecnologia - Sistema 

de Gestão de Saúde – 

Iniciativa 05 

Aquisição de sistema que dê suporte a 

todas as atividades da gestão de saúde 

inerentes ao Departamento de Saúde 

(DESAU), incluindo aquelas que 

atualmente têm algum suporte em 

sistemas desenvolvidos pela Diretoria 

Geral de Tecnologia da Informação. 

Aline Viana 

Magalhães 
DGPES 

Em 

andamento 
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Aquisição de 

Tecnologia - Sistema 

de Workflow de Pré-

Compra – Iniciativa 

03A 

Aquisição de ferramenta de suporte 

integrado aos processos de solicitação, 

análise e aprovação de compras de bens e 

serviço, na fase de pré-compra do 

macroprocesso Gestão de Compras 

(gestão de orçamento, material, 

patrimonial e licitações). 

Paulo 

Henrique 
DGLOG 

Em 

andamento 

Auditoria nos 

sistemas de 

distribuição dos 

sistemas judiciais 

Realização do TR para contratação de 

empresa com especialização técnica para a 

prestação de serviços de avaliação de 

segurança no sistema informatizado de 

distribuição (1º e 2º graus). 

IVAN 

LINDENB

ERG JR 

Presidência 
Em 

andamento 

DCP - Alvará de 

Soltura Eletrônico 

Implementação de ferramenta de alvará de 

soltura eletrônico no DCP para celeridade 

e uniformização do processamento 

judicial. 

William da 

Luz Telles 
CGJ 

Em 

andamento 

Desenvolvimento de 

relatórios e 

indicadores na nova 

ferramenta de BI 

Ferramenta IBM que disponibilizará 

informações gerenciais (relatórios, 

gráficos e painéis) do DM Judicial de 

primeira instância e demais data marts. 

Danusa 

Coelho 

Figueira 

DGJUR 
Em 

andamento 

E-JUD - Alvará de 

Soltura Eletrônico 

Implementação de ferramenta de alvará de 

soltura eletrônico noeJUD para celeridade 

e uniformização do processamento 

judicial. 

Daniel 

Maia 

Vermersch 

CGJ 
Em 

andamento 

Ferramenta para 

Comunicação Interna 

entre Magistrados 

Implementação de duas ferramentas 

constituintes do pacote Office 365, o 

skype for business e o yammer no 

ambiente de trabalho dos Magistrados do 

TJEJ de forma a permitir a comunicação 

adequada e eficiente entre esses, de acordo 

com as suas necessidades atuais. 

Homero 

Octavio 

Guimarães 

Neto 

DGTEC 
Em 

andamento 

Fluxo Automatizado 

do Processo 

Eletrônico nos 

Juizados Cíveis 

Criar um workflow para a competência 

dos juizados cíveis, automatizando o 

processamento e dispensando em muitos 

casos a intervenção manual para o 

andamento do processo gerando o 

aumento na celeridade processual e a 

economia de recursos humanos. 

André 

Amaral 

Gurgel 

Monteiro de 

Barros 

DGTEC 
Em 

andamento 

Fluxo da dívida ativa 

estadual 

Automatização de grande parte do 

processo de trabalho nas Varas de 

Fazenda, que atendem a Dívida Ativa 

Estadual alterando e criando 

funcionalidades no sistema DCP. 

Aprimorar comunicação entre a serventia 

e a Procuradoria do Estado através de 

webservice e do Portal do TJERJ. 

Natalie 

Mussi 

Tavares 

DGTEC 
Em 

andamento 

Implantação do 

Sistema de 

Manutenção 

Patrimonial 

Contratação de Solução de Tecnologia da 

Informação destinada à Gestão da 

Manutenção do Patrimônio do PJERJ, 

compreendendo: o fornecimento de 

licença de software e serviços de 

implantação, treinamento e suporte 

técnico. 

Marcus 

Vinicius de 

Freitas 

Vieira 

DGENG 
Em 

andamento 
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Implementação do 

novo sistema GPES 

Aquisição de sistema que dê suporte às 

gestões de Conhecimento, Ambiente 

Organizacional, Competências e 

Desenvolvimento de Pessoas. Visa 

também à formação e capacitação 

profissional, à avaliação de desempenho; à 

identificação das necessidades de cursos e 

treinamentos; à redução da subjetividade 

na seleção e avaliação de pessoas, dentre 

outras finalidades. 

Aline Viana 

Magalhães 
DGPES 

Em 

andamento 

Integração com os 

Correios para emissão 

das e-cartas 

Integrar a impressão de cartas para os 

Correios. 

O Correio tem um produto chamado e-

cartas que oferece o serviço de recepção 

de arquivos do TJERJ, mediante layout de 

arquivo a combinar, e retorno da resposta 

dos Ar’s digitalizados em arquivo 

também. 

Angelica 

Hinkel 

Pessoa 

DGTEC 
Em 

andamento 

Integração PGE com 

sistema SATI - 

DARJs 

Desenvolvimento de nova funcionalidade 

que será vinculada ao sistema SATI para 

possibilitar a importação AUTOMÁTICA 

por FTP das informações que serão 

encaminhadas pela PGE, referente aos 

DARJs compartilhados PAGOS, onde 

deverão constar: os valores 

individualizados por tipo de receita, a data 

de pagamento, número do DARJ e número 

do processo judicial de dívida ativa. 

Paulo 

Sergio 

Lopes 

Lessa 

DGPCF 
Em 

andamento 

Migração dos 

sistemas escritos em 

Mumps da DIADD 

A partir das necessidades explicitadas pela 

alta administração sobre o ambiente 

legado, alto custo e dificuldade de 

manutenção, o projeto visa migrar o 

ambiente que utiliza a tecnologia caché 

para a nova plataforma tecnológica. 

Júlio Monte 

Santo 
DGTEC 

Em 

andamento 

Migração dos 

sistemas escritos em 

Mumps do SARHF 

A partir das necessidades explicitadas pela 

alta administração sobre o ambiente 

legado, alto custo e dificuldade de 

manutenção, o projeto visa migrar o 

ambiente que utiliza a tecnologia caché 

para a nova plataforma tecnológica. 

Carlos 

André Silva 

dos Santos 

DGTEC 
Em 

andamento 

Migração dos 

sistemas escritos em 

Mumps do SEHAC 

A partir das necessidades explicitadas pela 

alta administração sobre o ambiente 

legado, alto custo e dificuldade de 

manutenção, o projeto visa migrar o 

ambiente que utiliza a tecnologia caché 

para a nova plataforma tecnológica. 

André Luís 

Faruolo 

França 

DGTEC 
Em 

andamento 

Migração Office 365 - 

Parque Tecnológico 

Distribuição de 5000 licenças de software 

para atualização das soluções integradas 

de armazenamento, aplicativos de 

escritório e mensageria (comunicação, 

correio eletrônico, calendário, agenda 

corporativa e tarefas), baseadas em 

ambiente na nuvem. 

Homero 

Octavio 

Guimarães 

Neto 

DGTEC 
Em 

andamento 

PROJUDI - Alvará de 

Soltura Eletrônico 

Implementação de ferramenta de alvará de 

soltura eletrônico no PROJUDI para 

celeridade e uniformização do 

processamento judicial 

Simone de 

Almeida 

Araújo 

CGJ 
Em 

andamento 
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Protesto no Sistema 

de Cobrança 

Implementar a troca de informações entre 

o DEGAR e as Serventias de Protesto. 

Rodrigo 

Meireles 

Soares 

DGPCF 
Em 

andamento 

Racionalização 

Acervo Arquivístico 

Gestão documental do processo judicial 

eletrônico utilizando o Código de 

Classificação de Documentos (CCD) e da 

Tabela de Temporalidade de Documentos 

(TTD) nos sistemas informatizados de 

primeira e segunda instância. 

Marcio 

Ronaldo 

Leitão 

Teixeira 

DGCOM 
Em 

andamento 

Reformulação do 

Visualizador do 

Processo Eletrônico 

do PJERJ 

Reformulação do visualizador do processo 

eletrônico. 

Marco 

Monteiro 
DGTEC 

Em 

andamento 

SISGET- Sistema de 

Gerenciamento das 

Equipes Técnicas 

Desenvolvimento de um sistema próprio 

para o adequado funcionamento da 

Divisão de Apoio Técnico Interdisciplinar 

- DIATI, órgão Administrativo da 

Corregedoria Geral da Justiça. 

Marcelo 

Antunes 

Cardoso 

NUJAC 
Em 

andamento 

Substituição do SHS 

pelo SCOL 

Prover sistema que permita o cadastro de 

órgãos e serventias judiciais do PJERJ, 

sua data de instalação, localização física, 

endereçamento postal, metragem, 

atribuições, histórico de alterações e 

vinculações entre eles. Migração dos 

dados hoje presentes no sistema SHS e 

parte do sistema PROT desenvolvidos na 

tecnologia MUMPS / CACHE para o 

sistema SCOLWEB. 

Carlos 

André Silva 

dos Santos 

DGTEC 
Em 

andamento 

Teste de Invasão para 

avaliar a segurança de 

ataques externos 

Testar os serviços e sistemas eletrônicos 

disponibilizados pelo TJERJ via internet, 

visando simular um ataque, gerando 

relatórios de vulnerabilidades e de 

inconformidades em relação às melhores 

práticas de segurança de informações. 

Felipe 

Afonso 

Esposito 

DGTEC 
Em 

andamento 

Vinculação da 

GRERJ no momento 

do Pagamento 

Alterar os sistemas informatizados para 

que as Guias de Recolhimento do Estado 

do Rio de Janeiro (GRERJ’s), que tenham 

sido cadastradas com um número de 

processo judicial, mudem seu status para 

utilizadas no momento em que o banco 

enviar a informação que as mesmas foram 

pagas ao Tribunal de Justiça. 

Simone de 

Almeida 

Araújo 

DGPCF 
Em 

andamento 

Virtualização dos 

Procedimentos da 

CEVIJ 

Virtualização dos procedimentos da 

CEVIJ. 

Rafael dos 

Santos 

Alves 

CGJ 
Em 

andamento 

Webservice PGM - 

DARM compartilhado 

Banco do Brasil 

Integração ao WebService da PGMRJ. 

Importação dos dados das guias que são 

emitidas pela Prefeitura do RJ e dos 

arquivos do Banco do Brasil. Geração de 

guia virtual. Criação de rotinas para 

geração de declarações de pagamento e 

ressarcimento referente ao documento do 

Banco do Brasil. Emissão de declaração 

de ressarcimento de custas, referentes aos 

boletos de depósito do Banco do Brasil. 

Paulo 

Sergio 

Lopes 

Lessa 

DGPCF 
Em 

andamento 
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DNA WEB 

Atualização do sistema DNA para vb.NET  

Necessidade de reformulação do sistema 

atual no sentido de aprimorar, corrigir e 

dar mais agilidade no processo realização 

dos exames de DNA solicitados pelas 

serventias. O novo sistema irá 

proporcionar maior integração entre as 

partes envolvidas (DIPEJ, Serventias, 

Laboratório), transformando 

procedimentos controlados de forma 

manual (processos administrativos) em 

procedimentos eletrônicos, além de 

promover a atualização tecnológica do 

sistema atual 

Marcelo 

Antunes 

Cardoso 

DGJUR 
Em 

andamento 

Pericias Judiciais 

Alterações no sistema de perícias para 

atender o Novo Código de Processo Civil, 

principalmente, no que tange ao item 

Cadastro de Peritos. 

Substituir o uso da tabela manual de 

Peritos em Excel, usada na intranet para 

que todas as serventias do TJERJ tenham 

acesso, a listagem contendo Nome, 

Especialidade, Localidade e  e-mail dos 

Peritos que estão disponíveis para 

nomeação pelos diversos Juízos. 

Marcelo 

Antunes 

Cardoso 

DGJUR 
Em 

andamento 

3. Distribuição dos projetos por classe 

 

 

Legenda 

Estratégico (PE): É aquele que está relacionado a um tema 

ou a um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico 

do PJERJ e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. 

Como os recursos (financeiros e humanos) são sempre 

escassos, estes deverão ter prioridade de execução. 

Prioritários (PP): É aquele que está relacionado a um dos 

objetivos estratégicos da DGTEC e que tenha sido 

formalmente priorizado pelo diretor da DGTEC. 
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4. Distribuição dos projetos por departamento 

 

 

 

Situação atual dos projetos do DESIS 

 PP - 30199 - Fluxo do Processo Eletrônico: André Gurgel informou que o levantamento foi feito em 

2015 e que houve divergência entre o que foi aprovado e o que resta a ser realizado. Debora, da FSW, 

informou que apresentará o cronograma, com as 97 regras já levantadas. 

 PP - 30220 - Relatórios e indicadores de BI: A GP repriorizou os relatórios de acordo com o nível de 

complexidade para o desenvolvimento: AutosConclusos + 30 dias, COJES por entrância e Audiências 

finalizados (revistos). REQ2015.0033691: Produtividade dos Juízes (Mês a Mês), em produção, previsão 

para validação: 03/17; REQ2015.0078372: Produtividade Juizes (Site), em produção, previsão para 

validação: 03/17;REQ2015.0074173:  Produtividade Serventia (Site), em produção, previsão para 

validação: 03/17. 

 PP - 30229 - Substituição do SHS pelo SCOL: O GP recebeu o cronograma na FSW e o prazo previsto 

para o término do projeto é junho de 2017. Projeto teve os requisitos da primeira de três etapas aprovados 

e encaminhados para a FSW. Entretanto, a analista de requisitos se desligou da Capgemini sem que fosse 

designado outro profissional para assumir a modelagem. Solicitou informações ao Renato Silvado em 

11/01/2017 e ainda houve resposta sobre o andamento do projeto. 

 PE - 30259 - Processo Eletrônico Administrativo: Os artefatos foram disponibilizados para a DGLOG 

que aprovou a análise de risco e está finalizando a avaliação da TR e ainda existem 4 pontos a serem 

concluídos. Após a conclusão o TR prosseguirá para ajustes necessários, nos setores responsáveis da 

DGLOG, com previsão para ser concluído em fevereiro/2017. O DG em exercício, Renato Warwar, 

sugeriu que o tema seja levado ao CGTI para reavaliação pela nova Administração, uma vez que o projeto 

não tem patrocinador e está fadado a ser descontinuado por falta de interesse. 

 PP - 30278 - Aquisição - Workflow de Pré-Compra: O projeto será atendido juntamente com a 

execução do projeto 30259 - Criação de Nova Infraestrutura tecnológica para os processos 

administrativos (PE 23). DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que projeto seja levado ao CGTI 

para reavaliar sua continuação.  
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 PP - 30279 - Aquisição - Gestão de Orçamento: Elaboração do documento de Estudos Preliminares e 

o Agendamento para o dia 01/12/16 referente a apresentação do ERP implantado pela SAP no MPES. 

Elaborar e enviar um roteiro a Microsoft para que esta prepare uma demonstração do seu ERP, nos 

moldes das necessidades da equipe da DGPCF. Flávio informou que recebeu o processo para análise. 

DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que projeto seja levado ao CGTI para reavaliar sua 

continuação.  

 PP - 30280 - Novo sistema GPES: 1ª Onda: Auxílio Locomoção: Casos de Uso finalizados, ainda em 

análise pelo usuário. A fábrica estima concluir esta funcionalidade até março/2017 (100 PF). Multa 

Moratória, Seguro Delegatório e Controle de Previdência de não oficializado: A requisição ainda não foi 

aberta pelos usuários.                                                                                                                                                                             

2ª onda: Foram realizadas reuniões com os usuários para definir que funcionalidade seria desenvolvida 

inicialmente (ficou acordado que iniciaremos o desenvolvimento da movimentação / lotação dos 

servidores). Estamos aguardando os usuários encaminharem a requisição.                                                                           

Onda autônoma – UNIV: Todos os requisitos da primeira fase foram aprovados pelo usuário 

(Indicação, Transferência e Desligamento de Estagiário, Controle de Vagas e Relatórios). A fábrica já 

iniciou o desenvolvimento, e estimam concluir esta primeira fase até fevereiro/2017 (340 PF). 

 PP - 30281 - Aquisição - Gestão de Saúde: Em 10/11/2016 a DGLOG aprovou o TR (fez pequenas 

observações, que já foram resolvidas) e devolveu o processo administrativo para a DGTEC. Em 

21/11/2016 a GP encaminhou e-mail para diversas empresas dando início a fase de  pesquisa de mercado. 

Algumas já fizeram contato (SMARAPD, SOC, NEXO CS, SoftExpert) mas ainda não foi obtido 

nenhum orçamento. DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que projeto seja levado ao CGTI para 

reavaliar sua continuação.  

 PE - 30264 - Reestruturação e Unificação das Plataformas dos Sistemas: 1ªinstância: 

REQ2016.0068104 A requisição foi priorizada, porém aguarda criação do schema na base de 

homologação. (REQ2016.0140348 criada para o DIBDA). 2ª instância: As requisições do portal foram 

adiadas para jan/17 e são pré-requisitos para homologação da aplicação. REQ 2016.0098329 - Migração 

do EJB do SEGWEB para o JBoss EAP - Priorizada para Janeiro/2017; REQ 2016.0098332 - Migração 

do EJB do GED para o JBoss EAP - Priorizada para Janeiro /2017. O DG em exercício, Renato Warwar, 

solicitou verificar com Moises para saber o andamento atual, referente ao portal.  

 PP - 30369 - Visualizador do PJERJ: O produto já se encontra em produção disponibilizado as 

seguintes serventias judiciais consideradas como piloto de teste conforme determinação do Dr. João: 

CAPITAL 4 VARA CIVEL, CAPITAL 13 VARA CIVEL, CAPITAL 13 VARA FAZ PUBLICA, 

CAPITAL II JUI ESP CIV, CAPITAL IV JUI ESP CIV, CAPITAL 10 VARA FAZ PUBLICAO produto 

faz a indexação prioritária dos processos conclusos ao juiz a fim de agilizar a consulta a estes processos, 

e, caso o usuário solicite a consulta de outro processo não concluso submete a fila para indexação. 

Estima-se que demora cerca de 10 minutos para indexação de cada 150 folhas de um processo. As 

serventias piloto acima ainda não foram contatadas para efetuar os testes no uso cotidiano do visualizador 

pelo DEATE. Será o proximo passo. Entretanto cabe avaliar os pontos de atenção e o posicionamento do 

DEATE com relação ao usabilidade do visualizador antes de prosseguir a implantação. DG em exercício, 

Renato Warwar, determinou o encerramento do projeto, uma vez que já foi implantado o piloto. 

Acrescentou que, se necessário, poderá ser aberto outro projeto visando a expansão do visualizador do 

Processo eletrônico. Para encerramento do projeto é necessário Termo de Encerramento. 

 PP - 30372 - Integração PGE com sistema SATI - DARJs: De acordo com o DESIS (Cláudio Blanco), 

a situação deste projeto não teve mudança desde a última reunião em 27/10/2016. Foi informado pela 

CAPGEMINI, na reunião do 21/09/2016, que seria necessário efetuar a correção do webservice da PGM 

para continuidade do projeto.  Como a webservice da PGM ainda não entrou em produção o projeto se 

encontra paralisado. A FSW (Renato Silvado) informou que o problema da webservice não é do TJERJ 

e já sinalizou à PGM. Está aguardando retorno. 

 PP - 30374 - Sistema de Manutenção Patrimonial: Estão sendo realizadas reuniões para sanar os 

problemas (quantidade de licenças insuficiente). Aguardando nova administração para avaliação do 

contrato.   

 PP - 30399 - Webservice PGM - DARM compartilhado Banco do Brasil: De acordo com o DESIS 

(Cláudio Blanco), a situação deste projeto não teve mudança desde a última reunião (em 27/10/2016). 

Conforme informado pelo DESIS houve avanço no desenvolvimento do webservice, que se encontra em 

homologação, mas sem previsão de ser colocado em produção. 

 PP - 30406 – Consulta Web IOS e Android: 17/02/16 - O aplicativo para Android e iOS, realizando 

consulta por número de processo usando webservice do MNI foi disponibilizado na internet para 

download gratuito (versão 1.0.1).  REQ2015.0078380 trata do aprimoramento do aplicativo para 

englobar outras formas de consulta processual e webservice próprio. 



 

 
 

10 
Portfólio de Projetos. 

Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC 
Escritório de Projetos - EsPro 

 
 PP - 30426 - Fluxo da dívida ativa estadual: O projeto continua na fase de levantamento, atualmente 

com 30% desta fase concluída. A alteração da Distribuição pelo Portal foi entregue em novembro/16.Em 

23/11/16 houve nova reunião de levantamento entre DEATE, DESIS e Capgemini.A entrega de todo o 

fluxo que estava prevista para outubro/17, mas ainda não encerrou a fase de levantamento, tanto as 

alterações no DCP como as alterações do Portal. A parte do Portal está priorizada para fev/17 e a parte 

do DCP até o momento não tem previsão de entrega. 

PP - 30837 - Integração com os Correios: Não houve progresso na fase de análise de viabilidade e o 

projeto continua sem data definida para encerramento da fase de análise e continuidade. André Gurgel 

informou que existe impacto financeiro no projeto (2 tipos de AR: Registrado com AR – mais caro e 

Remessa local – mais barato) e será levado ao CGTI para reavaliação, conforme sugerido pelo DG em 

exercício, Renato Warwar. 

 PP - 31033 - Migração dos sistemas do DIADD: PROT: Foi solicitada a inclusão da Classificação de 

Personagem no EPROT, pois houve a necessidade de liberação de um acesso para Presidência. As 

funcionalidades de arquivamento são necessárias para bloqueio do acesso ao PROT pelos protocolos e 

setores com funções similares. CPI (CONTROLE DE PROCESSOS DE INQUERITO)Foi encaminhado 

à fábrica a requisição para desenvolvimento das rotinas pertinentes ao CPI no EPROT. No Projeto de 

aquisição de nova ferramenta para controle do processo administrativo eletrônico que substituirá os 

sistemas PROT, EPROT e CPI, estas funcionalidades deverão estar disponíveis ARQGER (ARQUIVO 

GERAL): Convertido (Flávio), conforme global ZIN; ARQGER (ARQUIVO DE RIO BONITO): 

Convertido (Flávio), conforme global ZIN; MUSEU (MUSEU DA JUSTIÇA): Aguardando 

DEATE/DEINF para encaminhar para fábrica a mudança do acesso no site do TJERJ. Liberação do 

acesso da consulta do MUSEU pelo Sophia na página Web do TJ. DG em exercício, Renato Warwar, 

solicitou ao GP verificar a migração da consulta WEB (PROT) por nome e matricula. 

O GP informou que ARQGER não teve priorização para migração e falta liberação da máquina para testes 

do MUSEU. 

 PP - 31034 - Migração dos sistemas do SEHAC: Os seguintes sistemas já foram migrados: SABIA 

(Biblioteca), CON (Cons. Mag.), JUD (ACOMP PROC TJ SEGUNDA INSTANCIA), consulta a 

Processos de Inconstitucionalidade (MIGRADO), FALECONOUVID. Sistemas que serão migrados e 

suas respectivas previsões de migração: SOU (Ouvidoria) - Migração em andamento, fase atual: 

Desenvolvimento das funcionalidades – Previsão da migração: DEZ/16. JAC (Juris TACIV) - Migração 

em andamento, fase atual: Implantação – Previsão da migração: NOV/16. JCR (Juris TACRIM) - 

Migração em andamento, fase atual: Implantação – Previsão da migração: NOV/16. LED (Legislação e 

Decisões) - Migração em andamento, fase atual: Requisitos - Previsão de migração: DEZ/16. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA (Lançamento e Consulta ACP) - Migração em andamento, fase atual: Requisitos - 

Previsão de migração: DEZ/16. Banco do conhecimento DGCOM: Banco de sentenças - Fase atual: 

Homologação, previsão: DEZ/16. Pesquisas - Fase atual: Homologação, previsão: DEZ/16. Banco de 

ações cíveis públicas - Fase atual: Requisitos, previsão: DEZ/16. Banco de pareceres e decisões - Fase 

atual: Requisitos, previsão: JAN/16. 

 PP - 31035 - Migração dos sistemas do SARHF: Projeto está  com ambientes migrados para o dialeto 

zero desde 07/01 e 08/01/17. As iniciativas são dependentes do projeto da DGPES: SHM - Incluído no 

PE da DGPES de evolução do GPES; SHF - Incluído no PE da DGPES de evolução do GPES; 

FOLHA CRIME, CONSULTA FOLHA DO T.A. CIVIL, FOLHA CIVIL, Folha de Pensão do INSS, 

FOLHA FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTO: Todos os namespaces da folha estão desativados. 

Necessário realizar o backup dos dados e guardar para futuros questionamentos da administração; 

SHFTJ - Mantido pela MPS. Poderá entrar na lista de demandas a serem migradas para o GPES, porém 

ainda não foi priorizado; SIS - Um dos últimos namespaces a ser desativado; UNIV - Incluído no PE da 

DGPES de evolução do GPES. 

 

 

4.1. Situação atual dos projetos do DEINF 

 PE – 30266 - Criação do site de contingência: Processo encontra-se na DGTEC-DEINF-DISER  desde 

14/12/2016, para ciência e adoção de medidas necessárias. Após irá retornar à DGLOG para republicação 
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do edital, previsto para 02/2017. O DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que o tema seja levado ao 

CGTI para análise pela nova Administração, inclusive quanto à modificação do escopo. 

 PP - 30401 - Aquisição de switches: Processo ainda encontra-se na DGLOG desde o dia 07/02/2017. 

 PP - 30402 - Aquisição de Storages: Licitação ainda pendente . 

 PP - 30404 - Teste de Invasão: Foi elaborada uma planilha de controle das correções necessárias em 

decorrência do relatório de vulnerabilidades e foram abertas as requisições e incidentes correspondentes. 

As correções devem ser feitas até março/17 a fim de que seja feito o re-teste.  Devem ser feitas correções 

por outras diretorias, como a DGSEI por exemplo, para o sucesso do projeto. 

 

4.2. Situação atual dos projetos do DEATE 

 PP - 30185 - Vinculação da GRERJ no momento do Pagamento: Em reunião, a GP informou que o 

projeto continua sem avanços, aguardando a FSW. O DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que o 

tema seja levado ao CGTI para reavaliação pela nova Administração. 

 PE - 30260 - Ampliação do Processo Eletrônico Judicial: Total serventias: 769 Eletrônica/hibrida: 548 

(71,3%) Física: 221 (28,74%) Número de serventias implantadas no biênio 2015/2016 - 573. 

Implantações: Registros Públicos:14/11, Dívida Ativa Estadual: 15/12; Justiça Itinerante: em estudo; 

Auditoria Militar: em estudo; Varas Criminais: em estudo. Aguardando publicação do ato para a 

implantação do processo eletrônico criminal na Vara piloto nas Varas Criminais do Fórum Regional de 

Jacarepaguá. 

 PP - 30261 - Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica: Processo está em andamento para 

avaliar a solução do MP ou a contratação de um software. Prazo estimado: Junho/2017. O DG em 

exercício, Renato Warwar, sugeriu que o tema seja levado ao CGTI para reavaliação pela nova 

Administração. 

 PE - 30231 - Atualização do parque tecnológico: Foram substituídos 19.977 equipamentos até o 

momento, correspondendo cerca de 84% de todo o Projeto, compreendendo a instalação de 15.947 

microcomputadores (em andamento), 3.115 impressoras (em andamento) e 915 scanners (concluído). 

Para o mês de fevereiro: previsão de término em Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu. Pretensão 

para encerramento da distribuição de equipamentos em abril/17. 

 PP - 30393 - Protesto no sistema de Cobrança: Não houve alteração no andamento das entregas 

previstas para dez/16 e consta no de Controle de Demandas da FSW o status abaixo: REQ2015.0004472 

está com 85% de  desenvolvimento.REQ2016.0040144 (antiga SS2014.0689245): GRERJ remanescente 

– não iniciado o desenvolvimento 

 PP - 30549 - Comunicação Magistrados: SKYPE: Aguardando termo de aceite pelo demandante para 

finalizar o projeto. Projeto Finalizado com algumas particularidades: 1- Todos usuários perderão os seus 

contatos e grupos criados na interface do Communicator. 2 - Os grupos de usuários do Skype possuirão 

limitações quantos aos recursos do programa (inicialmente todos estarão nesse grupo com a exceção da 

DGTEC), 3 - Para funcionamento adequado do Skype utilização somente equipamentos homologados. 4 

- Tecnicamente o Skype só funciona de forma adequada com o uso de headsets. YAMMER: Projeto 

Finalizado. 

 PP - 30641 - Virtualização da CEVIJ: Aguardando fase de requisitos finalizar.  Projeto só terá 

continuidade após alteração no sistema DCP permitir a virtualização das Varas com Competência 

Infância e Juventude. DG em exercício, Renato Warwar, entende que o projeto deve ser encerrado porque 

o escopo deste já faz parte do projeto da implantação do processo eletrônico. O GP concordou. Para que 

seja encerrado é necessário Termo de Encerramento encaminhado ao EsPro.  

 PP - 30680 - Migração Office 365: Houve o entendimento que esta ação está fora do escopo do Projeto. 

Logo não será mais controlada. A finalização do Projeto está dependendo da análise dos últimos 1.000 

usuários com licença do tipo E3 que teriam direito a distribuição do Office 365. Estão sendo reavaliados 

os critérios de fornecimento de licenças, e verificando-se um a um destes mil usuários restante para se 

constatar a real necessidade do uso do pacote Office instalado. 

 PP - 30968 - DCP - Alvará de Soltura Eletrônico: Projeto encontra no aguardo do novo juiz auxiliar 

da corregedoria para avaliar os projetos e dar seu parecer. Levantamentos já foram iniciados. Solicitações 

abertas e priorizadas:  DCP - REQ2016.0100354; SCM - REQ2016.0100456; SEC - REQ2016.0101878. 

Projeto paralisado aguardando definições dos órgãos envolvidos (Polícia Estadual). 

 PP - 30969 - e-JUD - Alvará de Soltura Eletrônico: Projeto encontra-se em processo de definição junto 

a órgãos envolvidos. Projeto encontra-se priorizado para fev/17. Projeto paralisado aguardando 
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definições dos órgãos envolvidos (Polícia Estadual). No aguardo do novo Juiz Auxiliar da Corregedoria 

para avaliar e dar o parecer. 

 PP - 30970 - PROJUDI - Alvará de Soltura Eletrônico: Projeto encontra-se em processo de definição 

junto a órgãos envolvidos. Projeto encontra-se não priorizado. Projeto paralisado aguardando definições 

dos órgãos envolvidos (Polícia Estadual). No aguardo do novo Juiz Auxiliar da Corregedoria para avaliar 

e dar o parecer. 

 PP - 31135 - SISGET: Levantamentos já foram iniciados. Solicitações abertas aguardando aprovação e 

priorização: DCP - REQ2016.0100354; SCM - REQ2016.0100456; SEC - REQ2016.0101878.  O GP 

Marcelo Antunes informou que o projeto não entrou na priorização. No aguardo do novo Juiz Auxiliar 

da Corregedoria para avaliar e dar o parecer. 

 PP - 31480 – DNA WEB: Projeto  paralisado aguardando priorização por parte da Administração. O GP 

Marcelo Antunes informou que o processo é de 2013, e que já havia aprovação da Dra. Márcia Holanda, 

à época Juíza Auxiliar da Presidência, estando desde 2015 com a FSW, sem priorização. 
 PP - 31481 – Pericias Judiciais: Requisição encontra-se na Capgemini na etapa de desenvolvimento 

com um percentual de 40% e  não houve maiores progressos. 

4.3. Situação atual dos projetos do DIPRE 

 PP - 30403 - Auditoria dos sistemas judiciais: Certame realizado com sucesso e o processo encontra-

se na DGLOG/OJULI desde 03/01/17, em fase de homologação. Foi verificado que a Empresa Ernest & 

Young Assessoria Empresarial Ltda. atendeu aos requisitos técnicos exigidos no edital. Previsão para 

inicio da Auditoria em Fevereiro de 2017.  DG em exercício, Renato Warwar, entende que o projeto deve 

ser levado ao CGTI, para reavaliação. 

 

4.4. Situação atual dos projetos do DEGEA 

 PP - 30579 - Racionalização Acervo Arquivístico: O GP alterou o cronograma, contemplando apenas 

as entregas relativas ao descarte de processos físicos. As REQ 2015-0091425, 2016- 0012888 e 2016-

0034500, que tratam do descarte de processos eletrônicos de competências dos Juizados Especiais Cível, 

Cível e Execução Fiscal deverão ser retomadas no mês de dezembro. Priorizado o tratamento das 

questões relacionadas à migração do acervo entre as empresas Recall e Milano, descriminadas nas 

Requisições 2016.0065492, 2016.0080874 e 2016.0081296. DG em exercício, Renato Warwar, entende 

que o projeto deve ser levado ao CGTI para reavaliar sua continuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Projetos cancelados ou concluídos  

 

Nome do Projeto Escopo 
Gerente de 

Projetos 
Demandante Status 
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Implantação da 

Gestão de Serviços 
de TI via plataforma 

HP 

Gerenciar a implantação da solução 
tecnológica da HP, a qual fora adotada 

pela empresa IT2B para suportar a 
prestação de serviços gerenciados e 

integrados de TIC. 

Davidson 
Melone 
Ribeiro 

DGTEC Concluído 

RIPA - Reengenharia 
e Integração dos 

Processos 
Administrativos 

Modelar a situação atual dos processos 
executados pela administração do PJERJ, 

diagnosticar estes processos 
recomendando melhorias a serem neles 
implantadas e modelar a situação futura 
que eles deverão adotar para contemplar 

as melhorias recomendadas. 

André 

Amaral 

Gurgel 

Monteiro de 

Barros 

DGTEC Concluído 

Implantação da 
infraestrutura JBoss 

O projeto visa prover infraestrutura de 

servidores de aplicação com tecnologia de 

código aberto JBoss, licenciada e com 

suporte técnico adequado ao grau de 

importância dos sistemas de informação 

por ela suportados. 

Roberto 

Teixeira 

Barbosa 

DGTEC Concluído 

Desenvolvimento de 
um webservice com 

as regras do MNI 

Desenvolvimento de um WebService 

padronizado responsável por receber 

solicitações, encaminhar, tratar e devolver 

informações ao solicitante (outros órgãos, 

instituições públicas e privadas).  

As informações podem ser encaminhadas 

para processamento de primeira ou 

segunda instância através de componentes 

independentes acoplados ao projeto. 

Angelica 

Hinkel 

Pessoa 

DGTEC Concluído 

Automação das 
Centrais de 
Mandados 

Este projeto tem por objetivo a 

Automação da Central de Mandados para 

resposta dos Mandados Eletrônicos, com a 

utilização do sistema SCM e SEC. 

Marcelo 

Antunes 

Cardoso 

DGTEC Concluído 

Melhorias e Expansão 
do Mandado de 

Pagamento eletrônico 

A exemplo do que ocorre nas Serventias 

localizadas no Foro Central, com a adoção 

da solução, verificou-se a necessidade de 

expansão junto as demais comarcas com a 

finalidade de melhorar o atendimento no 

que tange aos pagamentos de mandados, 

eliminando o trânsito de papéis e visando 

o atendimento mais célere e eficiente. 

Rafael dos 

Santos 

Alves 

DGTEC Cancelado 

Implantação de 
comunicação por 

vídeo 

Facilitar a comunicação entre as partes 

interessadas da instituição. 

Alexandre 

José Pereira 

da Silva  

DGTEC Cancelado 

Migração dos bancos 
para o storage Flash 

O foco do projeto é a migração das bases 

de dados de TJ01, TJ03 e TJ08 do Storage 

NetApp para o IBM Storage Flash 

Carlos 

Alberto 

Miranda 

Coutinho 

DGTEC Concluído 
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Implantação de 
solução WIFI 

Contratação de solução (serviço de TIC) 

para acesso à internet via WIFI, à todo o 

público dos seguintes locais do PJERJ 

Tribunal Pleno, Órgão Especial, Salão 

nobre da Presidência, Salas de Sessão das 

Câmaras Cíveis e Criminais, Biblioteca do 

TJ, Auditórios da Lâmina I e Hall dos 

elevadores das Lâminas I, II, III, IV e V 

Alexandre 

José Pereira 

da Silva 

Presidência Cancelado 

Cartório eletrônico de 
dívida ativa municipal 

Automatizar parte do processo de trabalho 

nas Varas de Fazenda, que atendem a 

Dívida Ativa, do Fórum Central da 

Comarca da Capital, através do 

processamento em lote de grande parte das 

execuções fiscais. E aprimorar a 

comunicação entre a serventia e a 

Procuradoria do Município 

Rafael dos 

Santos 

Alves 

DGTEC Concluído 

Reestruturação do 
Escritório de Projetos 

da DGTEC 

Estruturação da forma de operação do 

Escritório de Projetos de Tecnologia da 

Informação (EPTI) da DGTEC, incluindo 

a definição dos indicadores a serem 

acompanhados e dos modelos de artefatos 

a serem adotados na gestão dos projetos 

desta natureza 

Maria 

Marta 

Senna 

Pereira 

DGTEC Concluído 

Higienização e 
Unificação das Bases 
de Dados - DGPES 

O objetivo deste projeto é a evolução do 

atual sistema de gestão de pessoas (GPES) 

para um novo patamar de qualidade que se 

materialize em segurança e confiabilidade 

na base de dados, capacidade de geração 

de relatórios gerenciais, integração com 

outros sistemas do TJ e suporte à 

automação de processos 

Andre 

Rebello 
DGPES Concluído 

Implantação da 

Gestão de Projetos 
via plataforma HP 

PPM 

Implantação da solução tecnológica HP 

específicas para gestão de projetos e 

programas de TI, as quais foram adotadas 

pela empresa contratada (IT2B) para 

prestação de serviços gerenciados e 

integrados de TI. 

Davidson 

Melone 

Ribeiro 

DGTEC Concluído 

NCPC - Novo Código 
de Processo Civil 

Alteração dos sistemas judiciais (DCP, 

eJUD e Portal do TJERJ) para adequação 

do NCPC. 

Rafael dos 

Santos 

Alves 

Presidência Concluído 

Evolução dos 
sistemas 

informatizados do 
DEPAM 

Oferecer treinamento, criar 

funcionalidades e aprimorar as existentes 

nos sistemas SISMAT, SISPAT e 

SISINVENT que auxiliam no controle da 

gestão patrimonial, almoxarifado e 

compras, utilizados pelo DEPAM, 

conforme descrito na proposta de solução 

e solicitações que compõem o projeto. 

Douglas 

Blanc 

Pereira 

DGLOG Concluído 

PROVEP 

Apoiar a DGTEC na condução e gestão da 

mudança da Vara de Execuções Penais, 

com a execução de quatro frentes de ação 

complementares. 

Regina 

Celia Brito 

Lourenço 

CGJ Concluído 
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Sistema SATIWEB – 
Rotina de Criação de 

GRERJ 

Projeto de criação da GRERJ 

compartilhada para arrecadar no 

documento do TJERJ tanto as custas e 

taxas judiciárias, como o tributo dos 

municípios. Este projeto deve encampar 

numa segunda fase, o webservice para que 

os municípios consumam as informações 

das GRERJs emitidas e pagas. Criar no 

Sistema SATIWEB rotina para geração de 

GRERJ possibilitando informar o número 

do processo judicial, com os valores 

preenchidos automaticamente pelos 

modelos constantes no SMR. 

Rodrigo 

Meireles 

Soares 

DGPCF Concluído 

Envio de Inquéritos 
Penais e Flagrantes 
de forma eletrônica 

Receber de forma eletrônica as 

informações dos Relatórios dos Inquéritos 

Policiais, associar e distribuí-lo para um 

juízo competente. Após distribuí-lo, 

disponibilizar para a PCERJ, o número do 

processo e o juízo para o qual foi 

distribuído 

Marcelo 

Barroso 
DGPCF Cancelado 

 


