
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 328/2022

Altera a Portaria Presi 8052566, que regulamenta a digitalização dos
processos físicos em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1ª
Região e sua inserção no Sistema Processual Eletrônico ‒ PJe, para
incluir dispositivo relativo à digitalização de processos sigilosos.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  no uso
de suas atribuições legais e regimentais tendo em vista o que consta do PAe/SEI 0008799-
93.2018.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Resolução CNJ 420, de 29 de setembro de 2021, que dispõe sobre a adoção do
processo eletrônico e o planejamento nacional da conversão e digitalização do acervo processual físico
remanescente dos órgãos do Poder Judiciário, com cronograma de conclusão de digitalização do acervo
processual físico em eletrônico;

b) a necessidade de se prever os processos sigilosos, na digitalização e migração para o
sistema PJe, de forma a permitir segurança aos usuários internos e externos;

c) não haver qualquer óbice técnico da Secretaria de Tecnologia de Informação para
migração para o Sistema Processual Eletrônico-PJe de processos físicos sigilosos,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º Alterar a Portaria Presi 8052566, para incluir o artigo 5º-B, com a seguinte
redação:

 

Art. 5º-B Os processos físicos sigilosos serão digitalizados e migrados para o
sistema PJe.

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO 
Presidente

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 02/06/2022, às 17:28 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15798978 e o código CRC C4244C14.

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4133
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/205406
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