
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR DIGES 12/2021

Ref.: Publicação no DJEN dos atos confeccionados nos sistemas judiciais legados

 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DIRETORES DE FORO DAS SEÇÕES
JUDICIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL E DE MINAS GERAIS

 

Senhor Diretor de Foro,

 

Em face da liberação da primeira versão da rotina para publicação no Diário de Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN),  instituído pela   Resolução CNJ 234,  de  13 de  julho de  2016,   dos atos
judiciais  confeccionados  nos  sistemas  judiciais  legados  (Processual,  JEF  Virtual  e  Juris),  venho
solicitar a participação de todos os servidores publicadores dessa seccional para que possam colaborar nos
testes,  e  que,  ao  publicarem  as  decisões  judiciais  proferidas  nos  processos  em  tramitação  nos
referidos sistemas, façam o teste no DJEN para o mesmo material da publicação, até o dia 09 de abril. 

Nesta  oportunidade,  solicito,  ainda,  que  as  unidades  publicadoras  enviem a  lista  das
pessoas que terão acesso ao publicador no DJEN, para o e-mail djen@trf1.jus.br, informando no campo
assunto: Lista de publicadores da [vara/turma/turma recursal/tru xxx/localidade]. 

Seguem abaixo as orientações aos publicadores para os testes:

Orientações e manuais disponíveis na wiki (https://wiki.trf1.jus.br/index.php/DJEN);
Executar os testes, em caso de erro, enviar e-mail à djen@trf1.jus.br:

informando no Assunto: Localidade (TRF, DF ou MG), Sistema (Juris, Envio,
Processual ou Jef)
Anexar o arquivo rtf (original), o arquivo .txt (gerado pela conversão) e o
relatório gerado pelo sistema com a relação da carga (sucesso e erro).

Os arquivos serão analisados pela equipe técnica à medida que forem recebidos (Se
houver necessidade, a equipe técnica fará o contato via Teams) ou as orientações
serão encaminhadas em resposta ao e-mail.

 

 

Respeitosamente,

 

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 12/03/2021, às 13:52 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 12474268 e o código CRC EF9E5587.
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