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Niterói, 24 de março de 2020. 
 
 
Prezada PROPONENTE, 
 

No “Anexo 1 – Termo de Referência” da POC, em sua “cláusula 07 - CRITÉRIOS DE 
VERIFICAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO (POC)”, subitem “7.1     Tabela de Requisitos 
Funcionais da Solução”, temos no “item 01” da referida tabela a seguinte redação : 

 
Integração sistêmica com o TJRJ – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

 

A integração entre os sistemas da proponente e o do TJRJ, em 1º grau (para a POC), via webservice, deverá seguir as 

especificações do MNI-Modelo Nacional de Interoperabilidade, instituído pelo CNJ-Conselho Nacional de Justiça, considerando 

as possíveis especificidades implementadas pelo TJRJ no modelo em questão. 

 

O sistema deverá realizar as operações básicas listadas abaixo, recepcionando os protocolos individuais das operações bem 

sucedidas ou apontando os eventuais erros desencadeados pelo ato, bem como sua possível e correlata causa : 

- Peticionamento Eletrônico (Inicial e Intercorrente) 

- Consulta de Processos (Disponibilizar informações inerentes à situação e tramitação do processo no TJRJ) 

- Consulta de Avisos Pendentes  

- Ciência de Comunicação 

 

A ferramenta deverá ser capaz de executar as operações/serviços em processos individuais ou em lote. 
 
Considerando as referências destacadas e o trecho transcrito acima, traçamos as seguintes 
considerações inerentes a apresentação deste item por parte da proponente “SOFTPLAN 
Planejamento e Sistemas Ltda”: 
 
a) No 1º parágrafo temos o seguinte : “A integração entre os sistemas da proponente e o do TJRJ, em 1º 
grau (para a POC), via webservice, deverá seguir as especificações do MNI-Modelo Nacional de Interoperabilidade, 
instituído pelo CNJ-Conselho Nacional de Justiça, considerando as possíveis especificidades implementadas pelo 
TJRJ no modelo em questão.” 
 
          Os trechos destacados em amarelo deixam claro que a proponente deveria considerar na 
implementação da integração, via webservice, entre o seu sistema e o do TJ/RJ as possíveis 
especificidades/customizações realizadas pelo referido tribunal no MNI. 
          A SOFTPLAN não logrou êxito na execução/apresentação dos seguintes serviços 
disponíveis no MNI do TJ/RJ, os quais não foram incluídos propositalmente em seu roteiro de 
apresentação, apesar de constarem na especificação do “item 01” acima destacado : 
- peticionamento inicial (ajuizamento) 
- peticionamento intercorrente 
- consulta de processo 
 
          Analisando-se o documento entregue pela SOFTPLAN ao final de sua apresentação, 
composto de 43 páginas, em atendimento ao estipulado na cláusula 8.4 do edital da PoC, fica 
claro o motivo da falha em sua integração junto ao sistema do TJ/RJ : 
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- limitou-se a tentar executar os serviços destacados acima conforme especificações dos 
mesmos em seu sistema “SAJ Procuradorias”, o qual contempla somente o MNI padrão instituído 
pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça; 
 
- não efetuou as customizações necessárias em seu sistema, adequando-o para absorver as 
especificidades do MNI implementadas pelo TJ/RJ, as quais estavam a sua disposição por meio 
dos anexos disponibilizados pelo referido tribunal, quais sejam : 
 
- Anexo I : contempla a descrição completa do layout/estrutura dos XML’s associados aos 
serviços disponíveis no webservice do TJ/RJ, detalhando os campos de entrada/saída, com seus 
respectivos nomes e critérios de definição; 
 
- Anexo II : contempla as tabelas de apoio do sistema, as quais relacionam todos os possíveis 
valores que cada campo/tag poderá assumir em determinado contexto. 
Exemplos de tabelas : Competência, Assunto Local, Documento Local, Código de Localidade, 
Natureza da Dívida, Tipo de Logradouro,  
 
          Conforme estipulado no TR, o item 01 é um “Item obrigatório”, o qual teria que ser atendido 
plenamente pela proponente. 
          Face ao exposto acima, a SOFTPLAN foi considerada INAPTA na avaliação deste item, 
não seguindo, portanto, para a fase seguinte do processo que contempla os “Testes internos, na 
PGM Niterói, da solução apresentada pela proponente”. 
 
 
Atenciosamente, 
  

Procuradoria Geral do Município de Niterói 
Comissão Técnica da PoC 

 


