
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 169

Regulamenta a disponibilidade dos sistemas de informação judiciais da
Justiça Federal da Primeira Região referentes a processos eletrônicos
acessados por usuários externos.

O PRESIDENTE do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO – TRF1, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o que consta nos autos do
Processo Administrativo Eletrônico PAe/SEI 0013152-50.2016.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a Resolução CNJ 185, de 18 de Dezembro de 2013, que instituiu o Sistema Processo

Judicial Eletrônico – PJe no âmbito do Poder Judiciário;
b) a Resolução Presi/Secge 16, de 03 de setembro de 2014, que instituiu o Processo

Administrativo Eletrônico – PAe no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região;
c) a Resolução Presi 22, de 27 de novembro de 2014, que instituiu o Sistema Processo

Judicial Eletrônico – PJe no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região;
d) a decisão constante do PAe/SEI 0016054-10.2015.4.01.8000, que determinou

considerar as indisponibilidades do Portal Internet da Justiça Federal da Primeira Região – JF1 como
indisponibilidades dos sistemas de informação referentes a processos judiciais eletrônicos disponíveis para o
público externo;

e) a necessidade de adequação dos sistemas de informação da JF1 referentes a processos
eletrônicos à Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, alterada
pela Lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016;

f) a necessidade de uniformização de procedimentos em relação à disponibilidade dos
sistemas de processos judiciais da Justiça Federal da Primeira Região referentes a processos eletrônicos,

RESOLVE:
Art. 1º Regulamentar os critérios quanto à disponibilidade dos sistemas de informação

judicial no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região – JF1 referentes a processos eletrônicos acessados
pelo público externo.

Parágrafo único. Esta Resolução não se aplica a processos físicos, mas apenas a processos
eletrônicos.

Art. 2º Os sistemas de informação judicial da JF1 referentes a processos eletrônicos
estarão disponíveis para acesso pelo público externo, diretamente aos usuários por meio do Portal Internet da
JF1 ou por meio de integração entre sistemas de informação, ininterruptamente, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, ressalvados os períodos de manutenção programada.

§1º Ficam definidos períodos permanentes de manutenção programada dos sistemas de
informação da JF1 referentes a processos eletrônicos todas as terças-feiras das 21h às 23h, sem a
necessidade de divulgação prévia pelo TRF1.

§2º Manutenções programadas fora dos períodos permanentes de manutenção programada
serão divulgadas no Portal Internet da JF1 com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 3º Considera-se indisponibilidade de sistema de informação judicial da JF1 referente a
processos eletrônicos a falta de oferta ao público externo, diretamente aos usuários por meio do Portal Internet
da JF1 ou por meio de integração entre sistemas de informação, de qualquer um dos seguintes serviços:

a) acesso ao Portal Internet da JF1;
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b) acesso aos autos dos processos eletrônicos;
c) acesso às movimentações processuais dos processos eletrônicos;
d) acesso às citações, intimações ou notificações eletrônicas; ou
e) acesso à transmissão eletrônica de atos processuais.
§1º É de responsabilidade do público externo o acesso ao seu provedor de internet e a

configuração adequada do seu computador utilizado nas comunicações eletrônicas, de acordo com orientações
técnicas específicas para cada sistema de informação judicial referente a processo eletrônico publicadas no
Portal Internet da JF1.

§2º Não caracterizam indisponibilidades as falhas de transmissão de dados entre os
equipamentos do público externo e as redes de comunicação de dados fora da gestão direta da JF1, assim
como impossibilidades técnicas que decorram de falhas nos equipamentos ou aplicações do público externo ou
quaisquer outros componentes tecnológicos ou condições que não estejam sob a gestão direta da JF1.

Art. 4º As disponibilidades dos sistemas de informação judicial referentes a processos
eletrônicos serão aferidas automaticamente por meio de serviço de monitoramento do TRF1, com verificação
externa a cada 5 (cinco) minutos.

Parágrafo único. Indisponibilidades eventualmente não detectadas automaticamente pelo
serviço de monitoramento serão registradas manualmente pela Secretaria de Tecnologia da Informação –
Secin, até as 12h do dia útil seguinte ao da indisponibilidade, assim que confirmadas e registradas em processo
administrativo eletrônico específico para esse fim.

Art. 5º Os prazos referentes a processos eletrônicos judiciais no 1º e 2º graus serão
prorrogados sucessivamente até as 24h do dia útil seguinte ao seu vencimento sempre que ocorrerem
indisponibilidades em dias de expediente forense, considerando o calendário forense oficial publicado no Portal
Internet da JF1 e o horário de Brasília, nos seguintes termos:

I – Para prazos fixados em dias:
a) indisponibilidade superior a 180 (cento e oitenta) minutos, ininterruptos ou não, entre 9h e

18h de dia útil anterior ao término do prazo;
b) indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, entre 6h e 23h

no dia de término do prazo; ou
c) indisponibilidade entre 23h e 24h no dia de término do prazo.
II – Para prazos fixados em horas ou minutos:
a) indisponibilidade superior a 180 (cento e oitenta) minutos, ininterruptos ou não, durante a

contagem do prazo em período anterior às últimas 24 (vinte e quatro) horas do término do prazo;
b) indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24

(vinte e quatro) horas do término do prazo; ou
c) indisponibilidade nos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao término do prazo.
§1º Eventuais prorrogações de prazos referentes a processos eletrônicos judiciais deverão

ser solicitadas pelo interessado diretamente ao juízo do processo, obrigatoriamente anexando Certidão de
Disponibilidade de Sistema de Informação Judicial de Processo Eletrônico, específica para determinado
processo judicial e determinada data e com identificação do interessado (CPF e endereço IP), emitida no
Portal Internet da JF1 (www.trf1.jus.br), conforme modelo constante do ANEXO desta Resolução.

§2º A autenticidade da Certidão de Disponibilidade de Sistema de Informação Judicial de
Processo Eletrônico poderá ser aferida a qualquer tempo por qualquer interessado no Portal Internet da JF1.

§3º Até que a Certidão de Disponibilidade de Sistema de Informação Judicial de Processo
Eletrônico seja implementada, deverá ser obrigatoriamente anexado a eventual pedido de prorrogação de
prazo relatório geral de Monitoramento dos Sistemas Informatizados publicado no Portal Internet da JF1
(www.trf1.jus.br), específico para o(s) sistema(s) de informação que gerencia(m) o respectivo processo e para
a localidade e data de interesse.

Art. 6º Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal.
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Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
20/04/2017, às 16:30 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
3925956 e o código CRC A9EC1B8F.

 

ANEXO

MODELOS DE CERTIDÕES DE DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
JUDICIAL DA JF1 DE PROCESSO ELETRÔNICO

a) Caso não haja qualquer indisponibilidade para o processo e data de interesse:
 

CERTIDÃO DE DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO JUDICIAL DE
PROCESSO  ELETRÔNICO

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região certifica, para os devidos fins nos termos da Resolução
Presi_____, de ___/___/____ por solicitação do(a) Sr(a). ____________________________, CPF n.
_____________________, a partir do IP ___________________________, que os sistemas de informação
judiciais da Justiça Federal da Primeira Região de processos eletrônicos, primeiro e segundo graus, acessíveis
pelo público externo em www.trf1.jus.br, não apresentaram indisponibilidades que impossibilitassem o pleno
acesso ou atuação pela internet no processo __________________________ no dia ___/___/____, tendo sido
verificado os seguintes serviços:

a) acesso ao Portal Internet da JF1;
b) acesso aos autos do processo eletrônico;
c) acesso às movimentações processuais do processo eletrônico;
d) acesso às citações, intimações e notificações eletrônicas; e
e) acesso à transmissão eletrônica de atos processuais.
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A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no Portal Internet da Justiça Federal da Primeira Região
(www.trf1.jus.br), opção Certidão de Disponibilidade de Sistema de Informação, indicando o número constante
do cabeçalho.

Certidão emitida gratuitamente em www.trf1.jus.br dia ___/___/_____ às ___h___min___s (data e hora de
Brasília).

Edifício Sede I: SAU/SUL Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores
CEP: 70070-900 Brasília/DF – CNPJ: 03.658.507/0001-25

(61) 3314-5225 www.trf1.jus.br

 
b) Caso haja qualquer indisponibilidade para o processo e data de interesse:
 

CERTIDÃO DE DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO JUDICIAL DE
PROCESSO ELETRÔNICO

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região certifica, para os devidos fins nos termos da Resolução
Presi______, de ___/___/____, por solicitação do(a) Sr(a). ________________________________,
CPF n._____________________, a partir do IP _________________________, que os sistemas de
informação judiciais da Justiça Federal da Primeira Região de processos eletrônicos, primeiro e segundo
graus, acessíveis pelo público externo em www.trf1.jus.br, apresentaram ____ indisponibilidade(s) que
impossibilitou(aram) pelo tempo total de ___h___min___s atuação plena pela internet no processo
_____________________________________ no dia ___/___/____, tendo sido verificado os seguintes
serviços:

a) acesso ao Portal Internet da JF1;
b) acesso aos autos do processo eletrônico;
c) acesso às movimentações processuais do processo eletrônico;
d) acesso às citações, intimações e notificações eletrônicas; e
e) acesso à transmissão eletrônica de atos processuais.

Ocorrência(s):

Início Término Tempo de indisponibilidade

___h___min___s ___h___min___s ___h___min___s

___h___min___s ___h___min___s ___h___min___s
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Total ___h___min___s

 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no Portal Internet da Justiça Federal da
Primeira Região (www.trf1.jus.br), opção Certidão de Disponibilidade de Sistema de
Informação, indicando o número constante do cabeçalho.

Certidão emitida gratuitamente em www.trf1.jus.br dia ___/___/_____ às ___h___min___s
(data e hora de Brasília).

Edifício Sede I: SAU/SUL Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores
CEP: 70070-900 Brasília/DF – CNPJ: 03.658.507/0001-25

(61) 3314-5225 www.trf1.jus.br
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