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TRF1 decide substituir o Microsoft Office
por solução baseada em software livre

Diante das severas restrições orça-
mentárias vividas pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região (TRF1), o Co-
mitê Gestor de TI (CGTI-JF1), em sua 
21ª reunião, realizada no dia 22 de 
novembro de 2017 (Ata 5162203 do 
PAe 0004687-23.2014.4.01.8000), 
decidiu, por unanimidade, que a Secre-
taria de Tecnologia da Informação (Se-
cin) promova a substituição em toda a 
JF1 do Microsoft Office por solução de 
automação de escritório baseada em 
software livre, alternativa utilizada por 
diversos órgãos da administração pú-
blica há muitos anos.

Com a deliberação do Comitê, a Se-
cin realizou os estudos necessários, em 
que foram avaliadas diversas suítes ba-
seadas em software livre, e apontou a 
solução denominada LibreOffice como 
a mais adequada no momento para uti-
lização na JF1.

Sendo assim, a Secin comunica que 
os ultrabooks e microcomputadores 
adquiridos em 2017, em processo de 
distribuição no Tribunal e nas seções 
e subseções judiciárias, contarão ape-
nas com a solução LibreOffice insta-
lada e que será providenciada a sua 
instalação em todos os equipamentos 
da JF1 até o início de fevereiro/2018, 
com a consequente desinstalação da 
solução Microsoft Office de todos os 
equipamentos.

Alguns sistemas de informação em 
uso na JF1 que se integram com o edi-

tor de textos Microsoft Word estão sen-
do ajustados para prescindirem dessa 
integração ou para se integrarem com 
o editor de textos Writer da solução 
LibreOffice, sem impacto aos usuários 
dos sistemas.

Por se tratar de solução muito simi-
lar de editoração eletrônica de textos, 
planilhas e apresentações, entendeu 
o Comitê Gestor de TI da JF1 que a 
transição para a nova solução não ne-
cessitará de capacitação avançada 
dos usuários, sendo disponibilizado 
oportunamente no portal de ensino a 
distância da UniCorp (ead.trf1.jus.br) 
material didático quanto à utilização 
das funcionalidades básicas de interes-
se da JF1, que deverá ser consultado 
diretamente pelos interessados, além 
de vasto material adicional disponível 
livremente na internet, como na página 
Documentação do LibreOffice.

Algumas orientações iniciais que de-
vem ser observadas pelos usuários do 
LibreOffice:

1 - os documentos confeccionados no 
Word, Excel ou Power Point serão abertos 
automaticamente pelos correspondentes 
Writer, Calc e Impress da solução Libre-
Office, sem a necessidade de qualquer 
ação adicional por parte dos usuários;

2 - os e-mails deverão ser acessados 
por meio da interface web Outlook Web 
App utilizando-se qualquer navegador 
(email.trf1.jus.br ou link e-Mail no portal 
internet ou intranet);

3 - unidades que fazem uso do Excel 
ou do Access da solução Microsoft Office e 
que demonstrarem que os corresponden-
tes Calc e Base da solução LibreOffice são 
tecnicamente incompatíveis com os seus 
documentos e bases de dados antigos 
deverão submeter, por meio de processo 
administrativo eletrônico, requerimento à 
Diretoria Geral demonstrando a incompa-
tibilidade técnica a ser confirmada pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação.

Os Exmos. Desembargadores, Ex-
mos. Diretores de Foro e Ilmos. Ges-
tores da JF1 já foram comunicados 
da ação por meio das circulares da 
Presidência 5378378, 5378394 e 
5378395 constantes do PAe 0024200-
69.2017.4.01.8000.

Eventuais dúvidas poderão ser sana-
das por meio de solicitações no sistema 
eSosti à unidade de TI do Tribunal ou 
das respectivas seções e subseções judi-
ciárias. (Fonte: TRF1)

Funpresp-Jud publica 
carta de investimentos 

aos participantes

A Funpresp-Jud, pelo segundo ano 
consecutivo, publica a Carta de Investi-
mentos aos Participantes, uma prestação 
de contas resumida da estratégia e dos 
resultados dos investimentos em 2017. 

O documento além de demonstrar 
os resultados obtidos durante o ano, faz 
comparações com outros indicadores, 
mostra os principais acertos e oportuni-
dades aproveitadas, e também aquelas 
não aproveitadas.

Acesse a Carta de Investimentos 
aos Participantes em: http://www.fun-
prespjud.com.br/wp-content/uploa-
ds/2018/01/Carta-aos-Participantes_Re-
sultados-do-Investimentos-em-2017.pdf

Acesse a Política de Investimentos 
2018 e o Plano de Trabalho de Investi-
mentos 2018, documentos que apresen-
tam a estratégia completa de investimen-
tos para o ano.

Política de Investimentos 2018:  
http://www.funprespjud.com.br/wp-con-
tent/uploads/2017/12/Politica-de-Inves-
timentos-2018-Funpresp-Jud-versao-
-final.pdf

Plano de Trabalho de Investimentos 
2018: http://www.funprespjud.com.br/
wp-content/uploads/2018/01/Plano-de-
-Trabalho-de-Investimentos-2018.pdf

Mais informações acesse o site: www.
funprespjud.com.br

Fonte: Funpresp-Jud

Disponíveis as novas 
carteiras do Pro-Social

As novas carteiras do Pro-Social já es-
tão disponíveis para entrega aos associa-
dos titulares lotados no prédio sede, na 
recepção do serviço médico odontológi-
co. Já aqueles lotados no prédio dos JEFs 
devem retirar as carteiras no consultório 
médico do prédio, enquanto os benefi-
ciários das Subseções podem retirar em 
suas respectivas SESAPs.

Considerando que as carteiras devem 
ser entregues mediante preenchimento e 
assinatura do recibo de entrega pelo ti-
tular, o NUBES/SEABE encaminhou, por 
e-mail, o modelo para impressão, a fim 
de agilizar seu atendimento.

Vale lembrar que o prazo de valida-
de das carteiras atuais expirou no dia 
31/01/2018.


