
Classif. documental 40.07.01.01

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

DESPACHO Nº TRF2-DES-2021/07182

Referência: Processo de Corregedoria Nº TRF2-PCO-2021/00001 , 11/01/21 - TRF2.
Assunto: Implantação de sistemas

1) Em atenção às respostas apresentadas ao Ofício Circular nº TRF2-OCI-
2021/00003 desta Corregedoria, segue na tabela em anexo a relação dos juízos das
Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que se habilitaram a participar
da primeira fase teste de implementação do Projeto "Juízo 100% Digital", na forma da
Resolução nº 345 do Conselho Nacional de Justiça.

O critério de seleção foi a simples manifestação quanto ao interesse pelos
Juízes Titular e Substituto lotados no juízo e quanto ao preenchimento dos requisitos
tecnológicos necessários à adesão ao projeto.

2) Esta Corregedoria foi informada, em 02/03/2021, através do Ofício TRF2-
OFI-2021/01525 de que a versão 8.11 do sistema e-Proc - implantada em 02.03.2021 na
Seção Judiciária do Espírito Santo e programada para ser disponibilizada no ambiente da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro no dia 03.03.2021 - já contempla as modificações
necessárias no sistema e-Proc para viabilizar a implementação do Juízo 100% Digital,
possibilitando ao usuário, na etapa 5 do ajuizamento da ação, indicar a opção pela
tramitação do processo nessa modalidade.

Por tal razão, os processos nos quais houve a opção da parte autora para
tramitação no Juízo 100% Digital receberão uma marcação, em destaque, no topo da
capa do processo, com a descrição "Opção por Juízo 100% Digital", à semelhança do
que ocorre para a indicação de outras situações, como por exemplo, "Idoso", "Doença
Grave" e "Criança e Adolescente".

Esta marcação constará em todos os processos, nos quais feita a opção pela
parte autora, mesmo nos distribuídos aos juízos que não participam da fase de teste da
implementação.

Cabe lembrar que, na forma do artigo 3º, § 3º da Resolução nº TRF2-RSP-
2020/00059, "caso o rito do "Juízo 100% Digital" não esteja disponível na unidade para a
qual for distribuído o processo, o andamento seguirá a modalidade tradicional, não
cabendo redistribuição."

Por fim, oportunamente, esta Corregedoria solicitará aos juízos participantes
dados e impressões a respeito do observado nesta primeira fase, a fim de permitir
conhecer eventuais problemas e soluções encontradas, além de realizar ajustes que se
mostrem necessários.

 3) Divulgue-se aos Exmos. Srs. Juízes Federais das Seções Judiciárias da 2ª
Região.
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4) Solicite-se aos Exmos. Srs. Juízes Diretores dos Foros que divulguem a
iniciativa e a relação dos juízos participantes nos sítios das Seções Judiciárias.

5) Encaminhe-se ao Exmo. Sr. Presidente, para ciência, e para os fins
previstos no artigo 8º da Resolução CNJ nº 345/2020.

Rio de Janeiro, 04 de março de 2021.

LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

Corregedor Regional da Justiça Federal da 2ª Região
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