
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Orientação Normativa Coger - 01/2018

 Define o número de processos a serem inspecionados.

A Corregedora-Regional da Justiça Federal da 1ª Região, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 6º, XI, do Provimento Coger n. 129/2016, de complementar o Provimento
Geral Consolidado, resolve editar Orientação Normativa nos seguintes termos:

Art.  1º Serão inspecionados no máximo 10% (dez por cento) do número total de
processos  em  tramitação  na  vara,  de  todas  as  classes,  contempladas  de  forma  equitativa,
independentemente do número de processos em tramitação ajustada, observado o limite mínimo de 200
e o máximo de 600 processos.

§ 1º Dentro desse número estarão os processos de cada classe há mais tempo sem
movimentação na Vara.

§ 2º Para o fim previsto no caput e no § 1º, a Secretaria de Tecnologia da Informação
deverá  implementar  as  alterações  necessárias  nos  sistemas  processuais  informatizados  da  Justiça
Federal de primeiro grau da Primeira Região.

§ 3º Até que sejam implementadas as alterações necessárias nos sistemas processuais
informatizados da Justiça Federal  de primeiro grau da Primeira Região, as unidades jurisdicionais
deverão limitar a inspeção ao quantitativo de processos estabelecido no artigo 1º, independentemente
do número de processos constante das listagens atualmente emitidas pelos sistemas informatizados de
cada unidade, observada a exigência de que sejam abarcadas todas as classes de ações e os processos
mais antigos de cada classe.

§  4º  Os  relatórios  de  inspeção  deverão  conter  a  especificação  dos  processos
analisados pertinentes a cada classe em tramitação na Vara.

Art. 2º Fica revogada a Orientação Normativa Coger 1/2017.

Art. 3º Esta orientação normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 30/04/2018, às 15:58 (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 6006281 e o código CRC A59DD337.
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