
Interoperabilidade na Justiça Federal

Gestor do Projeto: Eduardo Tonetto Picarelli

Gerente do Projeto: Cristian Ramos Prange

Escopo: (1) implantar o Modelo Nacional de Interoperabilidade na mesma versão em toda a 
Justiça Federal (JF), possibilitando automação do fluxo de informações entre sistemas 
processuais do Poder Judiciário, MPF e Procuradorias (AGU, Conselhos de Fiscalização das 
profissões ...) 
O MNI foi definido pelas equipes técnicas do STF, CNJ, STJ, CJF, TST, CSJT, AGU e PGR 
objetivando estabelecer padrões de intercâmbio de informações de sistemas judiciais e 
assemelhados entre os diversos órgãos do sistema de justiça.
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Escopo: (2) efetivar a interoperabilidade com sistemas dos órgãos que fazem parte do 
sistema de justiça ou que são partes nos processos de competência da JF, tais como o INSS, a 
SRF, o BACEN, a CEF, e outros, visando obter a obtenção de informações relevantes para os 
processos de forma automatizada. 
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Resumo do projeto: integração entre os sistemas de processo judicial eletrônico (qualquer 
sistema): (1) com outros sistemas de processo judicial eletrônico (ex.: STF, STJ, TNU, 
Escritório Digital, TJs); (2) com sistemas das procuradorias; (3) com sistemas administrativos 
(ex.: CNIS, SISBEN, SABI, SRF, BACENJUD) 

Estágio de desenvolvimento: 73%

Quais órgãos estão envolvidos no desenvolvimento do projeto? CJF e todos os TRFs integram 
a equipe do projeto.



Estudos sobre a atratividade para ingresso e permanência na carreira de 
servidor da Justiça Federal

Principais dificuldades:
- Foram realizadas poucas reuniões de trabalho com a equipe do projeto;
- Diferentes estágios de implantação do processo eletrônico nos TRFs;
- TRFs utilizando versões diferentes do MNI;
- Versão atual do MNI (versão 2.2) que não atende a todas as demandas de integração;
- Necessidade de participação de membros da equipe do projeto no Comitê Gestor do MNI 

no CNJ;
- Necessidade de solução negociada para que não haja custos para a JF com a integração 

de sistemas mantidos por empresas públicas;



Estudos sobre a atratividade para ingresso e permanência na carreira de 
servidor da Justiça Federal

Principais dificuldades:
- Necessidade de integração com o BACENJUD, a ser solicitada junto ao Comitê Gestor do 

BACENJUD no CNJ;
- Integração com a CEF e o BBSA (importante para gerenciar os depósitos judiciais, 

abertura de contas judiciais, pagamento de custas, alvará eletrônico etc.): permanece 
como escopo do projeto, passa para o âmbito do projeto dos depósitos judiciais ou é 
executado conjuntamente?
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O projeto tem característica: Nacional

O projeto está interligado com os projetos que tratam do processo judicial eletrônico e dos 
depósitos judiciais

Qual a previsão  real de encerramento do projeto? 2019

Qual/quais meta esse projeto está impactando? Metas 1 (produtividade) e 2 (celeridade).
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Quantas pessoas são necessárias em cada região para executar o projeto? 1 a 3 pessoas.

Qual o recurso estimado por região para o projeto (anual)? Não foi definido. Há custos do 
trabalho de TI a ser realizado para viabilizar as integrações, caso haja necessidade de nova 
contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software. As reuniões da 
equipe são realizadas, em regra, por videoconferência, não gerando custos com diárias e 
passagens.

Qual o total de recursos financeiros gastos no projeto? Apenas despesas com passagens e 
diárias de uma única reunião semipresencial da equipe do projeto
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Encaminhamento do projeto:
- Considerar o prazo de conclusão em 2019;
- Solicitar a designação de gerentes regionais do projeto, que podem ser magistrados ou 

secretários ou diretores de TI dos TRFs;
- Disponibilização e implantação do web service com a DATAPREV para a TNU e todos os 

TRFs e TRs em 2018;
- Continuidade das tratativas com o SERPRO;
- Início das tratativas com o BACEN;
- Definição quanto à integração com os sistemas da CEF e BBSA;
- Nova versão do MNI;
- Definição dos TRFs quanto à versão do MNI e integração com o Escritório Digital do CNJ;


