
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI - 6730504

Institui comissão deliberativa e grupo de trabalho para realizar estudos
voltados à análise e levantamento de requisitos para a migração de
processos físicos para o meio digital.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante nos autos do PAe/Sei 0008799-
93.2018.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) o volume de processos físicos em tramitação na 1ª Região;
b) as ferramentas de tecnologia da informação que possibilitam a otimização da força de

trabalho, com vistas a uma prestação judicial mais célere;
c) a necessidade de instituir comissão deliberativa para avaliação de propostas e

coordenação dos trabalhos com vistas à digitalização do acervo de processos físicos;
d) a necessidade de formar grupo técnico de trabalho composto por servidores do Tribunal

que atuam nas áreas de distribuição e processamento, normatização, tecnologia da informação, processamento
e estatística, para identificar as alterações necessárias nos sistemas e nos normativos,

RESOLVE:
Art. 1º CONSTITUIR Comissão Deliberativa do projeto de digitalização de processos

físicos composta pelos seguintes membros:

Nome Unidade Função
Desembargador Federal Kassio
Marques Vice-Presidência Presidente

Juíza Federal Denise Dias Dutra
Drumond Presidência Vice-Presidente

Juiz Federal Cristiano Miranda de
Santana Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região Membro

Márcio Lúcio Marques Secretaria Geral da Presidência Membro
Gisele Metello de Mattos Secretaria Judiciária Membro
Lucio Melre da Silva Secretaria de Tecnologia da Informação Membro

Aluízio Alves de Oliveira Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais Membro

 

Art. 2º INSTITUIR grupo técnico de trabalho para análise e levantamento de requisitos
para a digitalização de processos, com os seguintes servidores:

 

Nome Unidade

Bruno Nápoli Carneiro Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região – Coger

Alex Amorim de Sousa
Daniel Castelo Branco Arruda Coordenação dos Juizados Especiais Federais – Cojef

Kênia Menezes Teles do Nascimento Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – Nugep/Presi

Gisele Metello de Mattos
Rosilene Vieira da Silva Secretaria Judiciária – Secju

Andrey Leonardo Lima e Silva
Rúbia de Almeida Mesquita Ângelo Núcleo Regional de Apoio ao Processo Judicial Eletrônico – Nupje/Secju

Sergio Faria Lemos da Fonseca Neto
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Sergio Faria Lemos da Fonseca Neto
Edileuda Martins de Paiva Secretaria de Análise, Regularidade Processual e Jurisprudência – Secar

Janderson Casado de Vasconcelos Santos
Mônica Regina Ferreira Rodrigues Secretaria de Tecnologia da Informação – Secin

Gustavo Stênio Silva Sousa
Mara Lúcia Martins de Araújo Secretaria de Governança, Gestão Estratégica e Inovação – Secge

Jane Campos da Silva Santos 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal

 
§ 1º A Diretora da Secretaria Judiciária coordenará os trabalho do grupo técnico ora

instituído.
§ 2º Os membros designados no caput deste artigo serão substituídos, em suas ausências

eventuais, nas reuniões do grupo de trabalho, por servidores por eles indicados especialmente para essa
finalidade.

§ 3º O coordenador do grupo técnico poderá solicitar eventual participação de outros
servidores.

Art. 3º São atribuições e responsabilidades: 
I – Da Comissão Deliberativa:
a) avaliar as propostas apresentadas pelo grupo técnico, indicando aquela que melhor se

adequa à melhoria da prestação jurisdicional, sem que haja comprometimento dos históricos e da qualidade
das informações estatísticas;

b) encaminhar à Presidência do Tribunal as conclusões da comissão até 8 de outubro de
2018;

c) elaborar e propor à Presidência o projeto piloto de digitalização do acervo físico, com a
consequente migração para o meio digital;

d) acompanhar os trabalhos de digitalização, avaliando os resultados e propondo medidas
de melhorias, se necessário;

e) apresentar propostas para destinação do acervo digitalizado.
II – Do grupo técnico de trabalho:
a) analisar, identificar e avaliar os requisitos, as etapas e os procedimentos necessários à

utilização de sistemas para  a migração dos processos físicos para o meio eletrônico ou digital;
b) avaliar os sistemas eletrônicos aptos a receberem os processos físicos digitalizados

indicando os pontos positivos e negativos, bem assim os impactos quanto aos aspectos de manutenção de
informações processuais, continuidade da numeração única e reflexos nos levantamentos estatísticos para fins
de aferição de produtividade e análise das Metas CNJ;

b) identificar, estudar e propor elaboração ou alteração nos normativos relacionados à
distribuição, protocolo e recebimento de petições, caso necessário;

c) apresentar, até dia 28 de setembro de 2018, relatório consolidado das atividades
realizadas e conclusões à Comissão Deliberativa instituída no art. 1º desta Portaria.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 07/09/2018, às 17:19 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
6730504 e o código CRC 80B04CAE.
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