
RESOLUÇÃO 1 DE 20 DE JANEIRO DE 1994 (*) 

 
 

Disciplina o fornecimento de cópias de acórdãos do TRF/1ª 
Região e dá outras providências. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, NO 

EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista 
decisão do Conselho de Administração, tomada no processo Administrativo 03429/93, 
resolve: 

 
Art. 1º  As subsecretarias dos órgãos julgadores (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas, 

1ª e 2ª Seções e Plenário) encaminharão uma cópia do inteiro teor dos acórdãos do 
TRF/1ª Região, aos seguintes setores: 

I – Seção de Informações ao Usuário – SEUSU/SURIP; 

II – Procuradoria da República, apenas nos casos em que o Ministério Público 
for parte; 

Parágrafo único. Para a Coordenadoria de Jurisprudência – COORJ e para a 
Imprensa Nacional deverão ser enviadas apenas cópia da ementa e o resultado do 
julgamento (última folha do acórdão); 

 
Art. 2º O fornecimento de cópias de acórdãos publicados passa a ser feito 

exclusivamente pela SEUSU/SURIP, que os manterá por 30 dias após a publicação. 

§ 1º Decorrido o prazo deste artigo, os acórdãos serão encaminhados à Divisão 
de Arquivo Geral – DIARG para arquivamento. 

§ 2º Os pedidos de cópias de acórdãos já arquivados serão atendidos em 48 
horas úteis. 

 
Art. 3º A Coordenadoria de Jurisprudência fará a análise dos textos recebidos 

das subsecretarias, procedendo ao cadastro das ementas, para posterior seleção das 
que devam ser publicadas, em revistas especializadas, seleção que contará com a 
colaboração dos Gabinetes dos Juízes. 

Parágrafo único. Se necessário, solicitará a Coordenadoria de Jurisprudência, à 
Seção de Informações ao Usuário – SEUSU/SURIP, o inteiro teor do acórdão. 

 
Art. 4º Eventuais panes do Sistema de Jurisprudência serão prontamente 

corrigidos pela Secretaria de Informática – SECIN. 
 
Art. 5º  A SECIN, em colaboração com a COORJ: 

I – realizará estudos e adotará providências tendentes a transferir novas linhas 
de comunicação com PRODASEN para os Gabinetes dos Juízes; 

II – promoverá pesquisa relativa à aquisição de equipamentos e técnicas para 
inserir em rede as ementas dos acórdãos do Tribunal, objetivando um único 
cadastramento, com maior economia e rapidez em sua recuperação. 

Parágrafo único. Após a inserção das ementas e decisões, na rede de 
computador, será eliminada a cópia remetida à Coordenadoria de Jurisprudência – 
COORJ. 

 



Art. 6º Os procedimentos disciplinados por esta Resolução serão objeto de 
Instrução Normativa a ser emitida com o apoio técnico da Divisão de Desenvolvimento 
Administrativo – DIDEA/CEMOR e a participação das seguintes áreas: 

I – Subsecretaria dos órgãos julgadores (art. 1º); 

II – Subsecretaria de Registro e Informações Processuais; 

III – Divisão Arquivo Geral; 

IV – Coordenadoria de Jurisprudência 
 
Art. 7º  No prazo de 120 dias, contados da publicação desta Resolução, 

as áreas envolvidas deverão apresentar minuta de Instrução Normativa a ser 
expedida. 

 
Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor 15 dias após sua publicação. 
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
 

JUIZ ALVES DE LIMA 
 
 

(*) Republicada em 1º.02.1994, p. 2229, por ter saído com incorreção do 
original no DJ 2 de 26.01.1994, p. 1857. 
Revogada pela Resolução 18 de 23.11.1994. 


