
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PROVIMENTO COGER 16324889

Regulamenta a remessa de processos, a adequação de fluxos do sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e os procedimentos de funcionamento
do Núcleo de Justiça 4.0 – Apoio adjunto à Subseção Judiciária de
Oiapoque/AP.

A CORREGEDORA REGIONAL DA JUSTIÇA 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) que a Portaria Presi nº 420/2022 instituiu o 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 art. 1º da Resolução CNJ 398/2021 e incisos I e IV do art. 8º da Resolução TRF1 Presi
47/2021, a fim de auxiliar a Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) 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 (CNJ); e

b) a competência da Corregedoria Regional para a regulamentação da remessa de
processos, da adequação de fluxos do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) e dos procedimentos de
funcionamento do Núcleo de Justiça 4.0 – Apoio adjunto à Subseção Judiciária de Oiapoque/AP, prevista
no art. 4º da Portaria Presi nº 420/2022,
 

RESOLVE, ad referendum do Conselho de Administração:

Art. 1º. Serão encaminhados para o Núcleo de Justiça 4.0 – Apoio adjunto à Subseção
Judiciária de Oiapoque/AP (Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque), instituído pela Portaria Presi nº
420/2022, os processos que tramitam no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) da Seção Judiciária do
Distrito Federal (SJDF):

I – em conformidade com o procedimento do “Juízo 100% Digital”;

II – das classes “Cumprimento de Sentença”, “Cumprimento Provisório de Sentença”,
“Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública”, “Embargos à Execução”, “Impugnação ao
Cumprimento de Sentença”, “Liquidação por Arbitramento”, “Liquidação de Sentença pelo Procedimento
Comum”, “Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum”, “Liquidação Provisória por
Arbitramento”; e que

III – versem sobre "Índice de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993)".

§1º. As classes processuais poderão sofrer alteração, a qualquer tempo, por ato da
Corregedoria Regional, para inclusão ou exclusão de classes processuais, se necessário para assegurar seu
adequado funcionamento.

§2º. Após 6 (seis) meses do início de funcionamento, ouvidas, previamente, a Diretoria
do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal e as magistradas designadas para atuar no Núcleo de
Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque, a Corregedoria Regional avaliará se:

I – deverão ser remetidos feitos referentes ao assunto "Gratificação Incorporada/Quintos
e décimos/VPNI”; e/ou se

II – deverá ser proposta a ampliação do rol de assuntos processuais.

Art. 2º Incumbe aos juízos em que tramitam os feitos que se enquadram nos parâmetros
do art. 1º:
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I – retificar a autuação, se verificados equívocos quanto aos assuntos e classes
processuais;

II – proceder à movimentação "Inclusão no Juízo 100% Digital -Código 14736" dos
processos compatíveis com o procedimento do “Juízo 100% Digital”;

III – redistribuir os processos ao Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque,
independentemente de ato judicial, mediante o lançamento do movimento processual de redistribuição.

Art. 3º Se remetido processo que não se enquadre nos critérios do art. 1º, o juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque poderá determinar o retorno dos autos à vara de origem, mediante
decisão fundamentada, sendo desnecessário suscitar conflito de competência.

Art. 4º Os processos encaminhados ao Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque,
conforme o art. 1º, e não devolvidos ao juízo de origem, serão subtraídos do total de casos da unidade
remetente, para todos os fins.

Art. 5º O Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque constitui-se em unidade autônoma,
para todos os efeitos, com funcionamento exclusivamente remoto, pela rede mundial de computadores.

§1º. Todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e
remoto.

§2º. As notificações e intimações das partes e seus patronos deverão ocorrer pelo sistema
do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

§3º. As audiências do Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque serão exclusivamente
telepresenciais; porém, se comprovada dificuldade de acesso ao meio tecnológico, as partes poderão
requerer a sua participação e a de testemunhas na audiência telepresencial em sala disponibilizada em
Seção ou Subseção Judiciária da 1ª Região.

§4º. O Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque deverá prestar atendimento remoto a
advogados(as) e partes durante o horário de atendimento ao público, preferencialmente, pelo Balcão
Virtual, sem prejuízo de sua realização também por telefone, e-mail, videochamadas ou outro aplicativo
digital definido pela Coordenação do Núcleo, observando-se a ordem de solicitação, os casos urgentes e as
preferências legais.

§5º. O requerimento de advogado(a) de ser atendido pelo(a) magistrado(a) será
devidamente registrado, com dia e hora, por serviço de agendamento eletrônico, e a resposta sobre esse
atendimento deverá, ressalvadas as situações de urgência, ocorrer no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas.

§6º. As informações de atendimento do Núcleo 4.0 Oiapoque referidas nos parágrafos
anteriores deverão ser disponibilizadas no portal institucional.

§7º. Fica assegurado o atendimento presencial, de forma compartilhada, pelas Seções e
Subseções Judiciárias da 1ª Região, que deverão intermediar o atendimento entre o Núcleo de Justiça 4.0 -
Apoio Oiapoque e as partes que não tiverem acesso aos meios digitais.

§8º. O Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque poderá se valer, excepcionalmente, de ato
ou serviço prestado presencialmente por unidade judicial ou administrativa da Seção Judiciária do Distrito
Federal (SJDF) ou de outra Seccional, que deverá, findo o ato, convertê-lo em eletrônico.

Art. 6º Será criada a Contadoria 4.0 como órgão virtual de auxílio ao Núcleo de Justiça
4.0 - Apoio Oiapoque.

Art. 7º A expedição de ofícios requisitórios pelo Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque
será feita exclusivamente pelo Sistema de Requisição de Pagamento Ágil (SIREA).

Art. 8º O Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque terá acervo único, de titularidade de
sua Coordenadora a Juíza Federal da Subseção Judiciária do Oiapoque.

Parágrafo único. A Juíza Federal da Subseção Judiciária de Laranjal do Jari atuará em
auxílio nos casos de impedimento, suspeição, licença, convocação ou afastamento por qualquer motivo da
Juíza Coordenadora do Núcleo.

Art. 9º Compete à Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal:
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I – apoiar o Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque na padronização e implementação
de procedimentos adequados às execuções e cumprimentos de sentença e baixa de processos julgados de
que trata este Provimento;

II – designar servidor(es) para compor a Contadoria 4.0, com ou sem prejuízo de suas
atribuições na Contadoria da SJDF.

Art. 10. A Corregedoria Regional acompanhará os trabalhos do Núcleo 4.0 Oiapoque
mediante a utilização dos sistemas estatísticos da Justiça Federal da 1ª Região e poderá, a qualquer tempo,
solicitar o esclarecimento de pontos específicos.

Art. 11. A avaliação dos trabalhos ocorrerá a cada 6 (seis) meses.

Parágrafo único. A Corregedoria Regional poderá instituir grupo de trabalho para
auxiliar a avaliação dos trabalhos do Núcleo.

Art. 12. O funcionamento do Núcleo de Justiça 4.0 - Apoio Oiapoque se iniciará em 19
de setembro de 2022.

Art. 13. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Desembargadora Federal Mônica Sifuentes
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

Documento assinado eletronicamente por Mônica Sifuentes, Corregedora Regional da Justiça
Federal da 1ª Região, em 16/08/2022, às 14:01 (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 16324889 e o código CRC C852AA3C.
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