Alteração do endereço IP de pje.trt3.jus.br
O que é um endereço IP ?
O endereço IP é o recurso usado para localizar servidores na Internet.
Trata-se de um recurso ao qual os usuários comuns normalmente não precisam
prestar atenção, uma vez que os mesmos servidores podem ser localizados pelos
seus respectivos nomes. Por exemplo: “pje.trt3.jus.br” ou “www.google.com”.
A cada nome correspondem um ou mais endereços IP, os quais têm a forma de
números separados por pontos (“.”); por exemplo: 172.16.24.10.

O que vai acontecer exatamente ?
O Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região está em processo de troca dos
endereços IP que atualmente utiliza.
Nesse processo, o endereço IP associado ao nome “pje.trt3.jus.br” será alterado.
O endereço atual é 187.32.99.141 e será alterado para 192.100.177.141.

Essa mudança irá me afetar ?
Exceto em casos especiais (veja o próximo item), essa mudança não terá
qualquer efeito para os usuários.
Você deverá continuar a acessar o PJe através da página principal do Tribunal
(“www.trt3.jus.br”) ou através do endereço “pje.trt3.jus.br”.
A mudança do endereço IP não muda em nada esse procedimento.

A quem essa mudança pode afetar ?
Alguns usuários e organizações utilizam sistemas de segurança como proxies e
firewalls.
Se houver nesses sistemas configurações que utilizam o endereço IP como
parâmetro, tais configurações deverão ser atualizadas para considerar o novo IP.
Em alguns casos, aplicativos como anti-vírus e personal firewalls podem precisar
ser re-configurados também.
Recomendamos aos usuários que estiverem em dúvida que entrem em contato
com o suporte técnico de suas respectivas organizações para verificar se algum

procedimento será necessário.
Em particular, chamamos a atenção para a atualização dos avisos anteriormente
publicados em 2014 e 2013 sob o título “Acesso ao PJe via proxy”:
https://www.trt3.jus.br/pje/avisos_2013.htm
https://www.trt3.jus.br/pje/avisos_2014.htm

O que faço se ainda estiver em dúvida ?
Entre em contato com a Central de Atendimento em (31) 3228-7272.

