
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 43

Altera a Resolução Presi 36/2017 que institui e disciplina o regime de
auxílio de julgamento a distância para atuação de magistrados do 1º
grau nos feitos em tramitação no Tribunal, pendentes de cumprimento
de  Metas  Estratégicas  estabelecidas  pelo  Conselho  Nacional  de
Justiça.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais  e  regimentais  e  tendo em vista  o que consta nos autos do PAe/SEI
0016413-86.2017.4.01.8000  e  do  PAe/SEI  0019780-21.2017.4.01.8000,  ad  referendum  da  Corte
Especial Administrativa,

CONSIDERANDO:

a) a Resolução Presi 36 de 1º de setembro de 2017 , que institui e disciplina o regime
de auxílio de julgamento à distância para atuação de magistrados do 1º grau nos feitos em tramitação
no Tribunal, pendentes de cumprimento de Metas Estratégicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Justiça.

b)  que  a  finalidade  do  regime de  auxílio  a  distância  é  acelerar  o  julgamento  de
processos pendentes para o cumprimento de Metas Estratégicas estabelecidas pelo Conselho Nacional
de Justiça;

c) que após a aplicação de todos os critérios estabelecidos nos incisos I e II, b do art.
4º da Resolução Presi 36/2017, a lista de unidades judicais aptas para indicação de magistrados ficou
extremamente reduzida, podendo inviabilizar a realização do regime de auxílio;

d) que o magistrado convocado não se afastará das atividades em sua vara de origem;

e)  que  na  publicação  da  pauta  de  julgamento  consta  a  identificação  do  relator,
independentemente de ser o relator desembargador federal ou magistrado convocado;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o art. 4º, para inclusão de parágrafo único, e o § 3º do art. 9º da
Resolução Presi 36 de 1º de setembro de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

(...)

 art. 4º ............................................

Parágrafo único. Em caso de não haver número de magistrados que
atendam aos critérios estabelecidos, poderá ser flexibilizada a aplicação do inciso II,b
deste artigo.

(...)

Art. 9º ............................................

§  3º  As Coordenadorias das respectivas Turmas providenciarão a
publicação de pautas, identificando o respectivo magistrado convocado que assumirá
a relatoria do processo incluído no regime de auxílio de julgamento a distância.

(...)
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 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
18/10/2017, às 16:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4911068 e o código CRC C9B28486.

(Digite aqui o conteúdo do(s) anexo(s), ou remova este texto)
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