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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULARIPRESI 600- O.i8 

Brasília (DF), j_9 de janeiro de 2008. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. 

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cop1a do Ofício

Circular 15/GP/CNJ, de 23/01/2008, expedido pelo Conselho Nacional de Justiça, 

que trata de intimação no processo eletrônico (e-CNJ). 

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e 

consideração. 

Desembargadora Fe ral ASSUSETE MAGALHÃES 
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Oficio-Circular n. o 15/GP/CNJ 
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BrasiJia. 23 de janeiro de 2008. 

A Sua ExcelSncia a Senhora / } ,4-- . r,-
Desembatgadora Federal Assussete Dumont Reis Magalhaes c(._d~ A-U->~ ~"> 
Presidente do Tn"bmlal Regioaal Federal da t• Região ,i;~.~ ~ ~:f-,.. 

~t ..-- o 

Assunto: Intimação no processo eletrônico 
;e-e._ h t>/. o 

Senhora Presidente, 

Cumprimentando Vossa E.Joc.elêocja, iaformo-Jhe que, a partir 
de 29 de janeiro de 2008, todas as comunicações processuais do Conselho 
Nacional de Justiça sedo efetivadas no -âmbito do próprio siskma de 
processo eletrônico (e-CNJ), mediante utiliDçlo do -usumio" e da "senha" 
já fornecidos a esse Tnbunal, conforme disposto nos artigos 5°, 6° e ~ da 
Lei n° 11 .419/2006, aplicável subsidiariantente ao prousso administrativo . . 

O acesso ao processo deve S« feito por meio do Portal do 
CNJ: l\'WW.cru.goy.br - área restrita- e-czY. 

Esclareço que. em caniter inf011118tivo, poderá ser efetiv3da 
remessa de correspondeacia eletrâDica, informaDdo o envio da 
comunicação procesaaal e a abertura automática do prazo, aos tribunais que 
manifestarem interesse por esse serviço, a teOT do artigo 5°, § 4° da Lei 
11.41912006. 

Eventuais dúvidas poderio ser sanadas pelo endereço 
eletrônico cnj@cnj.gov.br ou pelo telefone 61·32174590. 

Atenciosamente, 

~~ 
Presidente 


