
   

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO  

 

 RESOLUÇÃO PRESI/SECGE 16 DE 3 DE SETEMBRO DE 2014  

Institui o Processo Administrativo Eletrônico 

da Justiça Federal da 1ª Região - PAe e 

dispõe sobre sua implantação e seu 

funcionamento. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no 

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 

8.320/2013 – TRF1, ad referendum do Conselho de Administração, 

CONSIDERANDO: 

a) o Acordo de Cooperação Técnica 5, de 25 de junho de 2014, firmado 

entre o TRF 1ª Região e o TRF 4ª Região para a cessão gratuita à Justiça Federal da 1ª 

Região do direito de utilização do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, voltado à 

virtualização dos procedimentos e documentos administrativos; 

b) a conveniência de interligar eletronicamente a administração do Tribunal, 

das seções e subseções judiciárias, com significativos ganhos de celeridade, de 

qualidade da gestão administrativa, de produtividade, de recursos e economia de tempo; 

c) os benefícios advindos da substituição da documentação em meio físico 

pelo meio eletrônico e do aprimoramento da gestão documental na 1ª Região, como a 

segurança, a transparência, a racionalização e a agilização dos fluxos de trabalho, a 

otimização dos procedimentos e controles para emissão, tramitação e arquivamento de 

documentos e processos administrativos; 

d) as conclusões da comissão instituída pela Portaria Diges/Presi 363 de 6 

de maio de 2014, que indicaram o SEI como sistema de processo administrativo digital a 

ser adotado pela 1ª Região, bem como a regulamentação do Comitê Gestor Regional e 

dos gestores seccionais do SEI na 1ª Região, por meio da Portaria Presi/Secge 231 de 11 

de julho de 2014, e a instituição de comissões de implantação do SEI no Tribunal e nas 

seções judiciárias pela Portaria Presi/Secge 232 de 12 de julho de 2014,   
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RESOLVE: 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 1º Fica instituído o Processo Administrativo Eletrônico da Justiça 

Federal da 1ª Região – PAe como meio oficial de informações, documentos e processos 

administrativos eletrônicos, no âmbito do Tribunal, das seções e das subseções judiciárias 

da Justiça Federal da 1ª Região. 

§ 1º O PAe é um conjunto de soluções de tecnologia da informação 

integradas para a realização dos serviços administrativos da 1ª Região, que serão 

implantadas e interligadas gradativamente.  

§ 2º O PAe será iniciado em cada órgão da 1ª Região com a implantação do 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI e gradativamente ampliado, mediante a 

incorporação de outras soluções informatizadas. 

Art. 2º São usuários do Processo Administrativo Eletrônico – PAe: 

I – internos: os magistrados, servidores, estagiários e terceirizados que 

trabalham diariamente nas instalações da Justiça Federal da 1ª Região; 

II – externos: todos os demais usuários com quem a Justiça Federal da 1ª 

Região tenha necessidade de trocar informações administrativas. 

Art. 3º São diretrizes do Processo Administrativo Eletrônico – PAe: 

I – abrangência em todas as matérias administrativas; 

II – garantia da autenticidade, confiabilidade, integridade e segurança das 

informações relativas a documentos e processos administrativos; 

III – transparência e simplicidade; 

IV – gestão do conhecimento visando à facilidade e à agilidade na obtenção 

de informações gerenciais e de caráter estratégico relativas a documentos, processos, 

bens e serviços administrativos; 

V – celeridade no andamento processual e na movimentação de 

documentos e processos administrativos; 
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VI – adoção de práticas de gestão alinhadas com os princípios da 

sustentabilidade e da redução dos impactos ambientais decorrentes da atividade 

institucional. 

Capítulo II 

Da Utilização 

Seção I 

Da Obrigatoriedade de Utilização 

Art. 4º A partir da data de implantação do PAe em cada localidade, todos os 

documentos, processos e expedientes administrativos criados no Tribunal e nas 

seções e subseções judiciárias, bem como os de origem externa recebidos de 

pessoas físicas e jurídicas em meio físico ou eletrônico, serão, obrigatoriamente, 

iniciados, assinados e tramitados eletronicamente por meio do SEI. 

§ 1º Os procedimentos administrativos entre o Tribunal e as seções e 

subseções judiciárias serão efetuados exclusivamente por meio do SEI. 

§ 2º Fica vedada, a partir da data de implantação do PAe em cada 

localidade, a circulação de documentos administrativos em meio físico, exceto se 

destinados a instruir processo ou expediente administrativo que já tramite em papel ou 

nos casos de documentos físicos reservados ou sigilosos, que somente serão abertos 

pelos destinatários. 

Art. 5º Os documentos, processos e expedientes administrativos destinados 

a pessoas físicas ou jurídicas externas à Justiça Federal da Primeira Região serão 

encaminhados por meio do recurso de acesso externo do SEI. 

§1º No caso de inviabilidade técnica ou normativa para uso do acesso 

externo do SEI, deverão ser utilizadas as seguintes alternativas para o encaminhamento, 

nesta ordem: 

I – malote digital; 

II – email; 

III – postal. 

§ 2º Na alternativa de encaminhamento prevista no inciso II deste artigo, 

incumbe ao remetente certificar-se do recebimento do email pelo destinatário. 
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§ 3º Para a alternativa prevista no inciso III deste artigo, os documentos 

eletrônicos serão impressos e preparados para remessa pela unidade emitente. 

Seção II 

Do Acesso 

 Art. 6º O cadastramento para acesso ao SEI é centralizado na coordenação 

do SEI no Tribunal. 

§ 1º A solicitação de cadastramento de usuário interno deverá ser dirigida à 

coordenação do SEI no Tribunal, para o email “SEI - Cadastramento de Usuários”, da 

seguinte forma: 

I – pela Assessoria de Assuntos da Magistratura – Asmag, no caso de 

cadastramento de magistrado; 

II – pela área de recrutamento e seleção, no caso de lotação ou relotação de 

servidor;  

III – pelo titular da unidade de lotação, no caso de terceirizado e estagiário. 

§ 2º Nas seções e subseções judiciárias, o cadastramento será solicitado ao 

gestor seccional, que encaminhará o pedido à coordenação no Tribunal. 

§ 3º O desligamento de usuário interno deverá ser informado à coordenação 

do SEI pelas áreas e responsáveis mencionados nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, para 

imediata inibição do acesso ao sistema, sob pena de responsabilização por utilização 

indevida. 

Seção III 

Do Acesso por Usuário Externo 

Art. 7º O usuário externo poderá enviar, assinar e receber documentos 

administrativos eletrônicos, bem como acompanhar o andamento de assuntos de seu 

interesse, mediante o uso de acesso externo do SEI, por prazo determinado, autorizado 

pela unidade responsável pela informação. 

Seção IV 

Do Documento Eletrônico 

 Art. 8º O documento administrativo eletrônico será produzido diretamente 

no editor de textos do SEI, com a utilização dos modelos padronizados para a 1ª Região. 
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Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput o documento gerado em 

outro sistema do PAe ou aquele oriundo de fonte externa. 

Seção V 

Dos Níveis de Acesso   

Art. 9º Os documentos e processos administrativos eletrônicos terão os 

seguintes níveis de acesso no SEI: 

I – público: visualização por todos os usuários internos da 1ª Região e pelos 

usuários externos previamente autorizados;  

II – reservado: visualização por todos os usuários das unidades nas quais 

tenha tramitado; 

III – sigiloso: visualização restrita aos usuários previamente autorizados. 

§ 1º Como regra geral, os documentos e processos administrativos serão 

classificados com o nível de acesso público. 

§ 2º A classificação de um documento como reservado ou sigiloso atinge a 

totalidade do processo ao qual pertence. 

Art. 10. O documento reservado ou sigiloso será assim classificado pela 

autoridade responsável, observadas as normas vigentes sobre a matéria.  

 Art. 11. O detentor de autorização de acesso a documento reservado ou 

sigiloso perderá essa autorização, automaticamente, em razão do seu desligamento ou da 

alteração de sua unidade de lotação. 

Seção VI 

Da Assinatura Eletrônica  

Art. 12. Os atos do Processo Administrativo Eletrônico – PAe serão 

assinados eletronicamente, inclusive os atestos de notas fiscais e documentos de 

cobrança, sendo a assinatura considerada válida para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único. Para chancela de documento eletrônico, o signatário 

deverá utilizar assinatura eletrônica fazendo uso de uma das seguintes formas de 

identificação inequívoca, a seu critério: 

a) usuário e senha; 
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b) certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na 
forma de lei específica. 

Seção VII 

Da Tramitação Eletrônica 

 Art. 13. A data e a hora de remessa e recebimento eletrônico de documento 

ou processo administrativo constam no histórico da tramitação do processo e seguem o 

horário oficial de Brasília.  

§ 1º Para comprovação de cumprimento de prazos, será considerado o 

horário do local da prática do ato. 

 § 2º Considera-se efetuado o recebimento do documento ou processo 

administrativo eletrônico no momento de sua abertura no SEI, automaticamente registrado 

pelo próprio sistema. 

§ 3º Eventuais dificuldades técnicas ou de operação não imputáveis ao PAe 

não servirão de escusa para o descumprimento de obrigações e prazos legais.  

Art. 14. Toda ação realizada no SEI será registrada e disponibilizada 

automaticamente pelo sistema no histórico do processo, com a identificação de sua data, 

hora e usuário. 

§ 1º É de exclusiva responsabilidade do usuário a ação realizada no 

sistema. 

§ 2º A anulação e retificação de evento realizado deverão ser justificadas e 

ficarão registradas no histórico do processo. 

§ 3º Após a visualização por outro usuário, o documento não poderá ser 

alterado, sendo a retificação realizada mediante a inclusão de novo documento. 

Art. 15. O processo administrativo eletrônico que tiver sua tramitação 

finalizada na unidade deverá ser concluído no SEI, sendo possível a sua reabertura a 

qualquer tempo. 

Art. 16.  Facultativamente, a partir da publicação desta Resolução e, 

obrigatoriamente, a partir de 1º de janeiro de 2015, os editais licitatórios e os contratos 

deverão conter cláusulas com previsão de que todas as comunicações somente serão 

recebidas pelos órgãos da 1ª Região em meio digital e que as suas assinaturas, inclusive 

dos contratados, serão realizadas eletronicamente, diretamente no SEI, mediante 

permissão de acesso externo. 
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§ 1º Os contratos vigentes poderão ser aditados para preverem as cláusulas 

indicadas no caput deste artigo. 

§ 2º O documento que a legislação assim determinar será recebido 

fisicamente e tratado na forma do art. 19. 

Art. 17. O documento produzido eletronicamente e o digitalizado a partir de 

documento original, juntado ao processo eletrônico por usuário interno, será considerado 

original para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único. Poderá ser solicitado, a qualquer tempo, o original de 

documento digitalizado por usuário externo. 

Seção VIII 

Da Inoperabilidade 

Art. 18. Em caso de inoperabilidade parcial ou total do sistema, sem 

previsão de retorno ou de tempo razoável de retorno para adoção dos procedimentos 

administrativos, os atos urgentes poderão ser praticados e encaminhados na forma 

prevista no art. 5º desta Resolução e, na impossibilidade, por meio físico, sendo, em 

ambos os casos, incluídos no sistema imediatamente após o seu restabelecimento. 

§ 1º Para a instrução processual, será considerada a data da produção ou 

do recebimento do documento físico na unidade que o confeccionar ou o receber. 

§ 2º Os documentos físicos produzidos e recebidos em virtude da 

inoperabilidade parcial ou total do sistema receberão tratamento conforme art. 19, § 1º. 

Seção IX 

Do Original Físico de Documento 

Art. 19. O documento administrativo produzido e recebido em meio físico na 

1ª Região será digitalizado e inserido no SEI pela unidade que o receber, vedada sua 

tramitação em meio físico. 

§ 1º O original físico do documento emitido por ente externo, em especial o 

comprobatório ou histórico, como certidão, contrato, nota fiscal, atestado e similares, após 

a digitalização e inserção no SEI, terá sua guarda na unidade que o digitalizou, pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias, sendo após transferido para o arquivo.  

§ 2º Antes da guarda do documento físico digitalizado e incluído no SEI, 

serão anotados na sua parte superior direita o número do processo e do correspondente 
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documento eletrônico gerado pelo sistema, precedidos da palavra “SEI:” (“SEI: NÚMERO 

DO PROCESSO / NÚMERO DO DOCUMENTO”).  

§ 3º Tratando-se de simples cópia de documento ou processo administrativo, 

ainda que probatório ou histórico, a sua eliminação será realizada pela unidade que o 

digitalizou decorridos 60 (sessenta) dias da sua digitalização e conferência. 

Art. 20. O documento cuja digitalização seja tecnicamente inviável, por 

motivo de ilegibilidade ou similar, será identificado e indicado em certidão no sistema 

eletrônico, que resumirá o conteúdo do documento, e mantido na unidade administrativa 

responsável pelo assunto pelo tempo necessário à conclusão do respectivo processo. 

Seção X 

Do Processo Físico em Tramitação 

Art. 21. É facultada às unidades administrativas a digitalização do processo 

administrativo físico em tramitação na área, realizada com recursos da própria unidade. 

§ 1º Para a digitalização, a unidade administrativa onde tramita o processo 

poderá analisar e selecionar os documentos físicos que instruirão o correspondente 

processo eletrônico, certificando neste as peças não digitalizadas, com a devida 

justificativa. 

§ 2º Os processos físicos digitalizados receberão certidão de encerramento 

de processo físico e anotação, na capa, do número do correspondente processo 

eletrônico definido pelo SEI, precedido da palavra “SEI:” (“SEI: NÚMERO DO 

PROCESSO”). 

§ 3º Decorridos 60 (sessenta) dias do encerramento do processo físico, os 

autos deverão ser encaminhados aos arquivos administrativos centrais para guarda, 

registrando-se no SISPRA a fase correspondente.  

Capítulo III 

Das Responsabilidades dos Usuários 

Art. 22. São deveres de todos os usuários do sistema: 

 I – nunca utilizar o sistema para troca de mensagens, recados ou assuntos 

de interesse pessoal não relacionados a procedimentos administrativos, mesmo que para 

suscitar dúvidas; 

II – a exatidão das informações prestadas e inserções realizadas; 
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III – a edição dos documentos em conformidade com os modelos 

padronizados adotados pela 1ª Região; 

IV – manter a cautela necessária na utilização do sistema, a fim de evitar 

que pessoas não autorizadas tenham acesso às informações; 

V – bloquear a sessão de uso do sistema sempre que se ausentar do 

computador, de forma a impedir o acesso indevido às informações por pessoas não 

autorizadas; 

VI – evitar o uso de senhas facilmente identificáveis, tais como nome do 

próprio usuário, nome de membros da família, datas comemorativas, números de 

telefone, letras e números repetidos, entre outros; 

VII – responder pelas consequências decorrentes das ações ou omissões 

que possam por em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de sua senha 

ou das transações em que esteja habilitado; 

VIII – manter o sigilo da senha relativa ao acesso ao sistema e à assinatura 

eletrônica; 

IX – comunicar ao gestor seccional ou à coordenação do SEI no Tribunal, 

conforme o caso, toda e qualquer mudança percebida em privilégios de acesso ao 

sistema; 

X – acompanhar a divulgação dos períodos em que o Processo 

Administrativo Eletrônico – PAe não estiver em funcionamento, em decorrência de 

indisponibilidade técnica do serviço ou por motivos diversos; 

XI – evitar ao máximo a impressão de documentos digitais, zelando pela 

economicidade e responsabilidade socioambiental. 

Parágrafo único. O disposto no inciso IX deste artigo não afasta a 

responsabilidade dos titulares das respectivas unidades que não comunicarem ou 

alterarem os perfis e a lotação dos servidores. 

Capítulo IV 

Das Disposições Transitórias 

Art. 23. Os documentos administrativos recebidos na 1ª Região pelos 

protocolos centrais poderão ser encaminhados em meio físico às unidades do respectivo 

órgão pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da implantação do PAe na 

localidade. 
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Parágrafo único. Segundo suas possibilidades técnicas e operacionais, os 

protocolos centrais poderão, de imediato, digitalizar os documentos externos recebidos e 

remetê-los eletronicamente às unidades destinatárias. 

Art. 24. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, a Secretaria do Tribunal 

promoverá estudos com vistas à organização dos protocolos centrais e ao realinhamento 

das competências e estruturas das unidades administrativas da 1ª Região impactadas 

pela implantação do SEI. 

Art. 25. Até a data de implantação do PAe em cada órgão da 1ª Região, a 

documentação oriunda das respectivas seções e subseções judiciárias será tratada como 

documentação de origem externa pelos órgãos que utilizam o sistema. 

Art. 26. O PAe será implantado no Tribunal e na Seção Judiciária do Distrito 

Federal a partir do dia 8 de setembro de 2014. 

Art. 27. Nas seções e subseções judiciárias, a implantação será realizada de 

forma gradativa, a partir do mês de outubro de 2014, consoante cronograma específico e 

portaria da Presidência. 

Capítulo V 

Das Disposições Finais 

Art. 28. O Presidente do Tribunal expedirá portarias e instruções 

complementares às disposições desta Resolução. 

Art. 29. Os treinamentos dos usuários para utilização do PAe serão 

ministrados por multiplicadores internos, designados, no Tribunal, pelo Diretor-Geral e, 

nas seccionais, pelos Diretores das Secretarias Administrativas. 

Art. 30. Serão objeto de regulamentação pela Presidência:  

I – os cronogramas de implantação e os planos de treinamento para o PAe; 

II – as adequações de procedimentos administrativos decorrentes da 

transição do meio físico para o meio digital. 

Art. 31. Fica mantido o email institucional como meio de comunicação entre 

as unidades do Tribunal e entre essas e as seções e subseções nas situações não 

previstas nesta Resolução. 

Art. 32. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal, 

após instrução pela Diretoria-Geral. 
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Art. 33. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

alterando, no que couber, a Portaria Presi/Cenag 432 de 24/10/2011, a Portaria 

Presi/Secin 444 de 03/11/2011, a IN-14-12 – Protocolo Administrativo, a IN-14-18 – 

Gestão de Documentos Jurídicos e Administrativos, a IN-15-02 – Elaboração e 

Padronização de Impressos e Formulários, a IN-15-03 – Comunicações Administrativas e 

demais disposições em contrário.  

 

 

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO 

Presidente 


