
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 207

Altera a Portaria Presi 151  de 27 de março de 2015 que disciplina os
eventos realizados por telepresença (videoconferência) no âmbito da
Justiça Federal da 1ª Região – JF1.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO – TRF1, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do
PAe/Sei 0001857-58.2017.4.01.8007,

CONSIDERANDO:
a) a Portaria Presi 151 de 27 de março de 2015 que disciplina os eventos realizados por

telepresença (videoconferência) no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região – JF1;
b) A Resolução CNJ 213, de 15 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a apresentação

de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas;
c) a  Resolução Presi 18 de 2 de maio de 2017 , que dispõe sobre a realização de

audiência de custódia no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região;
d) a necessidade de adequação, com redução do prazo, para agendamento de audiência

através do Sistema de Videoconferência, nos casos de audiências de custódia, no intuito de conferir maior
celeridade à realização do ato,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o §1º do art. 5º da Portaria Presi 151 de 27 de março de 2015, passa a

vigorar com a seguinte redação:
[...]
Art. 5º .........................................................
§ 1º O pedido de agendamento de videoconferência deverá ser encaminhado
exclusivamente por meio de solicitação de serviço (“VIDEOCONFERÊNCIA –
AGENDAMENTO"), registrado diretamente pelo interessado da JF1 no sistema
eSosti, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do início do horário
previsto para a videoconferência, desconsiderando-se os dias não úteis no Tribunal,
sendo rejeitado pedido registrado com antecedência inferior, exceto em se tratando de
audiências de custódia, cujo pedido de agendamento poderá ocorrer com prazo
inferior, submetido à viabilidade técnica e à disponibilidade de agenda sem prejuízo das
demais videoconferências previstas.
[...]
 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
08/06/2017, às 16:23 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/48526/Portaria Presi 151 - Videoconfer%C3%AAncia.pdf?sequence=1
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/100507/Resolu%C3%A7%C3%A3o Presi 18 - Disp%C3%B5e sobre a realiza%C3%A7%C3%A3o de audi%C3%AAncia de cust%C3%B3dia no %C3%A2mbito da Justi%C3%A7a Federal da 1%C2%AA Regi%C3%A3o..pdf?sequence=1


A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4206457 e o código CRC F50AAD08.
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