
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 420/2022

Institui o Núcleo de Justiça 4.0 – Apoio como unidade adjunta à
Subseção Judiciária de Oiapoque/AP, para processar feitos em tramitação
na Seção Judiciária do Distrito Federal na fase de cumprimento de
sentença que versem sobre "Índice de 28,86% (Leis 8.622/1993 e
8.627/1993)" e "Gratificação Incorporada/Quintos e décimos/VPNI",
inclusive os respectivos incidentes e ações conexas.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso
de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 0006625-
57.2022.4.01.8005,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Resolução CNJ 385, de 6 de abril de 2021, quedispõe sobre a criação dos “Núcleos
de Justiça 4.0” especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área
territorial situada dentro dos limites da jurisdição do tribunal, podendo abranger uma ou mais regiões
administrativas do tribunal, e a Resolução CNJ 398, de 9 de junho de 2021, que dispõe sobre a atuação dos
“Núcleos de Justiça 4.0” em apoio a unidades jurisdicionais;

b) a Resolução Presi 24, de 8 de julho de 2021, que dispõe sobre a implantação e o
funcionamento do Juízo 100% Digital no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região e dá outras providências;

c) a Resolução Presi 47, de 15 de outubro de 2021, que regulamenta a implantação de
"Núcleos de Justiça 4.0" e de "Núcleos de Justiça 4.0 – Apoio" no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região;

d) o expressivo volume de processos na fase de cumprimento de sentença em tramitação
na Seção Judiciária do Distrito Federal, que justifica a criação de Núcleo de Justiça 4.0 – modalidade
apoio na seccional, bem como a proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria
SJDF-Diref 242 (15552958), quanto à estrutura do Núcleo de Justiça 4.0 na seccional;

e) o art. 8º, § 3º, da Resolução Presi 47, de 15 de outubro de 2021, que faculta a
designação de juízes que se encontrem em unidades judiciais com distribuição inferior aos parâmetros
estabelecidos no art. 9º da Resolução CNJ 184/2013 para atuar no Núcleo de Justiça 4.0 – apoio;

f)  o quantitativo de processos da Seção Judiciária do Distrito Federal em situação de
descumprimento da Meta 5, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste em reduzir a
taxa de congestionamento da Justiça Federal em 0,5 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida,
exceto execuções fiscais, em relação a 2021;

e) o parecer da Corregedoria Regional favorável à criação de um Núcleo de Justiça 4.0 –
Apoio para remessa de processos da SJDF na fase de cumprimento de sentença que versem sobre os
assuntos "Índice de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993)" e "Gratificação Incorporada/Quintos e
décimos/VPNI", inclusive os respectivos incidentes e ações conexas, como unidade adjunta à Subseção
Judiciária de Oiapoque; 

 

RESOLVE:
 

Art. 1º Instituir Núcleo de Justiça 4.0 – Apoio como unidade adjunta à Subseção
Judiciária de Oiapoque/AP – NUJ4.0-APOIO/SSJOPQ, com fundamento nos incisos I e IV, do artigo 1º,
da Resolução CNJ 398/2021 e I e IV, do art. 8º, da Resolução Presi 47/2021, a fim de auxiliar a Seção
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Judiciária do Distrito Federal no cumprimento da Meta 5 (reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de
congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2021), estabelecida pelo Conselho
Nacional de Justiça.

§ 1º O NUJ4.0-APOIO/SSJOPQ terá competência para processar feitos em tramitação na
Seção Judiciária do Distrito Federal na fase de cumprimento de sentença que versem sobre "Índice de
28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993)" e "Gratificação Incorporada/Quintos e décimos/VPNI", inclusive
os respectivos incidentes e ações conexas.

§ 2º No NUJ4.0-APOIO/SSJOPQ tramitarão apenas processos em conformidade com o
“Juízo 100% Digital”, disciplinado na Resolução CNJ 345 de 9 de outubro de 2020 e na Resolução Presi
24, de 8 de julho de 2021, que dispõe sobre a implantação e o funcionamento do Juízo 100% Digital no
âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.

§ 3º Para atendimento às partes, serão observados os procedimentos previstos para o
"Balcão Virtual" de que trata a Instrução Normativa Coger 1 de 17 de março de 2021.

Art. 2º Designar, sem prejuízo da atuação na unidade de origem, para atuar no NUJ4.0-
APOIO/SSJOPQ as seguintes magistradas:

I – juíza federal Maria Carolina Valente do Carmo, da Subseção Judiciária do
Oiapoque/AP, que o coordenará; e

II – juíza federal Renata Almeida de Moura Isaac, da Subseção Judiciária de Laranjal do
Jari/AP.

Parágrafo único. As magistradas atuarão em regime de trabalho remoto no NUJ4.0-
APOIO/SSJOPQ.

Art. 3º Os servidores lotados na Secretaria da Vara Única da Subseção Judiciária do
Oiapoque/AP atuarão em regime de trabalho remoto no NUJ4.0-APOIO/SSJOPQ, sem prejuízo da
atuação na lotação de origem.

Parágrafo único. As magistradas designadas contarão, ainda, com o auxílio de servidores
que atuam em seus respectivos gabinetes, nas unidades de origem.

Art. 4º Compete à Corregedoria Regional:

I – a regulamentação da remessa de processos, da adequação de fluxos do sistema
Processo Judicial eletrônico – Pje e dos procedimentos de funcionamento do NUJ4.0-APOIO/SSJOPQ;

II – avaliar, a cada 6 (seis) meses, o funcionamento do NUJ4.0-APOIO/SSJOPQ e
propor à Presidência adequação das disposições de que trata esta Portaria;

III – propor a ampliação do rol de assuntos processuais estabelecidos no § 1º do art. 1º,
ouvida, previamente, a Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal e as magistradas
designadas para atuar no NUJ4.0-APOIO/SSJOPQ.

Parágrafo único. A Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal apoiará a
Coger na elaboração de fluxos e procedimentos de que trata o inciso I deste artigo.

Art. 5º A Secretaria de Tecnologia da Informação deverá realizar os ajustes no sistema
Pje, para funcionamento do NUJ4.0-APOIO/SSJOPQ, no prazo de 30 dias, após a definição de que trata o
art. 5º desta Portaria.

Art. 6º 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 01/07/2022, às 17:28 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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