
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR PRESI - 5793523

Ref.: Revisão de notas taquigráficas dos julgados administrativos.

 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS

 

Senhor(a) Desembargador(a),

 

O art. 204 do Regimento Interno dispõe:

Art.  204. Em cada julgamento,  as notas taquigráficas,  se  for o caso (art.  47,  § 6º),
registrarão a  discussão,  os votos fundamentados,  bem como as perguntas feitas aos
advogados e suas respostas.

§ 1º Prevalecerão as notas taquigráficas se seu teor não coincidir com o do acórdão.

§  2º  As inexatidões materiais e  os erros de  escrita  ou  cálculo  contidos na  decisão
poderão ser corrigidos por despacho do relator ou por meio de embargos de declaração,
quando cabíveis.

§ 3º As notas taquigráficas serão, imediatamente, encaminhadas, via correio eletrônico,
ao gabinete do desembargador federal,  que as devolverá em cinco dias, também via
correio eletrônico, até que seja disponibilizada outra forma de envio on-line. Arts. 204 a
207 88 Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

§ 4º Decorridos cinco dias do recebimento das notas taquigráficas no gabinete, os autos
serão, imediatamente, conclusos ao desembargador federal, que lavrará o acórdão.

§  5º  Não havendo revisão  das notas  taquigráficas em cinco  dias,  contados de  sua
disponibilização, prevalecerá o apanhamento taquigráfico.

Assim, a fim de dar cumprimento ao disposto no § 5º, acima transcrito, informo que
autorizei a Asmag a fazer a juntada das notas taquigráficas, ainda que não revisadas, aos respectivos
processos administrativos, 5 (cinco) dias após sua disponibilização aos gabinetes.

Atenciosamente,

 
Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
21/03/2018, às 19:03 (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 5793523 e o código CRC 45735F84.
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