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CIRCULARIPRESI 600- 547 DE 9 DE NOVEMBRO .DE 2009. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES , 
JUÍZES FEDERAIS E JUÍZESFEDERAIS,SUBSTJTUTOS DA PRIMEIRA R~GIÃO 

( Enca111inho para conhecimento de Vossas· Excel&ncias a Portaria/PRESI 

6o0-?87/2009, que instituiu grupo ,de trabalho para coordenar e desenvolver. o projeto 

de processo digital na Primeira Reg_ião. 

O prdjeto em questão objetiva dar ci.mÍprimento à determinação da Lei 

11.419, qe 19/12/2006, consoante as definiçÜ.es do Conselho da Justiça Federal~ CJF, 

·'no ~entido fle que os Tribunais Regionais Federais, a P<lrtir de 2 de janE)iro de 201 o, 
' ' ' 

distribuam e movime.ntem processos judiciais exclusivamente em meio digita(. 

Há alguns anos, este Tribunal iniciou uma série , de projetos,. para 

· virtualização processual,os quais passarão a compor a nova soluÇão que se encontra 

em desenvolvimento pela Secretaria de Tecnologia da lnformação/TRF . 

. O processo digital da Primeira Região contemplará os feitos judiciais do 1q·e 

( do 2q graus, excluindo-se, nesse primeiro momento: 

• os ·processos virtuais das varas de Juizado Especial Federal e de 

Execução Fiscal; 
., 

• bs processos criminais; 

• · os processos e os procedimentos de., investigajão criminal sob 

publicidade restrita, conforme Resolução 58, d,e 25/05/2009, do 

· Conselho da Justiça Federal; 
/ ' 

• os processos físicos de 1° El de 2° graus ,ém trâmite nas Seções 

Judiciárias e no TRF1 até dezembro de 2009. }.J_I __ ' /)i 

. ll (I \ 
. I ).// i, 

/ ' -~ 

I 
/ 

I, 
C:\TEMP\Temporary internet Flles\OLKBO\Circ encaminha Portaria PROCESSO DIGITAL juizes (2) -Alterado SECIN.doc 



I 

' 

.;,.I;,)DER JUDICIÁRIO 
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, O projeto será implementado em três fases, com a seguinte previsão: 

:LO fase 

implantação 
piloto 

3a fase· 

' 

. Su o Judiciária de 
Uberlândia (única que 

As medidas e os procedimentos necessários à implementação 

se~ão brevemente divulgados no âmbito Prim_0 Região. 

Atenciosamente, ./17 
.· .)1 /~ .. 

! ·X(;v 
Desembargadorfed~- (.~RAIR ARAM 
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do projeto · 


