
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI - 6403633

Altera a Resolução Presi 5/2017, que dispõe sobre a atualização e a
uniformização de procedimentos judiciais e cartorários no Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.

 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso
de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração na sessão
do dia 6 de julho de 2018, proferida  nos autos do PAe/Sei 0001059-26.2014.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a Resolução Presi 5 de 3 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a atualização e a

uniformização de procedimentos judiciais e cartorários no Tribunal Regional Federal da 1ª Região;
b) que a Recomendação CNJ 12/2013 , direcionada exclusivamente aos magistrados de 1º

grau, para limitar o número máximo de folhas de cada processo judicial para 200 folhas não se aplica de modo
cogente e sim subsidiário, conforme disposto no seu art. 4º: Esta recomendação não revoga eventuais normas
locais, atuando subsidiarimente no que couber;

c) que o retorno do limite de folhas, de 200 para 250, de feitos processuais do 2º grau da
Justiça Federal da 1ª Região representa significativa redução de despesas correntes, considerável redução
do volume de trabalho da área de apoio judicial e, ainda, melhor atendimento à gestão socioambiental e à
sustentabilidade;

d) a necessidade de atualizar os procedimentos, tendo em vista adequação da vigente
estrutura organizacional do Tribunal;

e) a necessidade de facilitar e agilizar o atendimento dispensado às partes e respectivos
procuradores, especialmente no que diz respeito aos procedimentos de concessão de cópias de peças dos
autos e retiradas de processos,

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR Resolução Presi 5 de 3 de fevereiro de 2017, com alterações

posteriores, que dispõe sobre a atualização e a uniformização de procedimentos judiciais e cartorários no
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos seguintes termos:

I – O caput dos art. 4º passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º Os autos não excederão a 250 folhas por volume, sendo permitido

o excesso para impedir a inconveniência de cisão de peças processuais, ressalvados os
volumes já constituídos.

[...]

 

II – O caput do art. 44 e os §§ 5º, 6º e 7º passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 44. A carga de autos será permitida a advogados e estagiários
inscritos na OAB, bem como aos prepostos indicados pelo advogado ou sociedade de
advogados devidamente cadastrados, nos termos da Portaria Presi/Cenag 121, de
22/07/2013.

[...]
§ 5º Toda retirada de autos da unidade processante será realizada
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mediante registro, em que constará o número do processo, o nome do advogado, estagiário
ou preposto, o número de inscrição na OAB, com indicação da respectiva seccional, o
endereço do escritório, o telefone do causídico, o carimbo com a assinatura do servidor
responsável e a respectiva matrícula, seja em livro de carga ou guia, devendo este
procedimento ser lançado no sistema informatizado do Tribunal.

§ 6º Deverá ser exercida fiscalização no controle dos prazos de devolução
de autos retirados pelo advogado, estagiário ou preposto.

§ 7º Ultrapassados os prazos legais ou judiciais para devolução do feito e
permanecendo os autos em poder do advogado, deverá a unidade processante efetuar a
cobrança da devolução dos autos, inicialmente, mediante contato telefônico ou meio
eletrônico e, após, por meio de mandado ex officio ou expediente do diretor da unidade
processante (com aviso de recebimento – AR) ao advogado  que os retirou ou autorizou a
retirada.

[...]
III – O parágrafo único do art. 45 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 45. [...]
Parágrafo único Tratando-se de autos findos, o atendimento, para os fins

do caput, dar-se-à na unidade de arquivo, com prazo de 48h úteis para o desarquivamento
do processo.

[...]
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, alterando a Resolução

Presi 5/2017.
 

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 10/07/2018, às 06:51 (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
6403633 e o código CRC 4FEB142E.
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