
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR COGER - 10484731

Ref.: comunica o encaminhamento de ofício ao Conselho Nacional de Justiça (prorrogação
da Força-tarefa do CNJ e data limite para implantação no SEEU). Informa a continuidade prioritária do
trabalho de saneamento das pendências atualmente existente no SEEU.

A SUAS EXCELÊNCIAS OS SENHORES JUÍZES FEDERAIS E JUÍZES
FEDERAIS SUBSTITUTOS DAS VARAS COM COMPETÊNCIA CRIMINAL DA JUSTIÇA
FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

 
 
Senhores Magistrados,
 
Informo que esta Corregedoria Regional, em Ofício Coger 10478096, de 30 de junho de

2020, endereçado à Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, manifestou-se pela prorrogação
do prazo de atuação da Força-tarefa do CNJ, solicitando, ainda, o encaminhamento de ofício ao Conselho
Nacional de Justiça requerendo a edição de resolução conjunta das Presidências do CNJ e do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, modificando a data limite para implantação, conforme os critérios adotados
pelo CNJ, nos termos do art. 3º, § 2º da Resolução 280/CNJ, fixando-se nova data limite consentânea com as
peculiaridades do tamanho da 1ª Região, as limitações de treinamento hoje existentes, bem como as
dificuldades decorrentes da pandemia, tendo sido indicado, para tanto, a data de 30 de setembro de 2020.

Ainda em 30 de junho de 2020, o Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal oficiou
ao CNJ (10479888), nos termos do Ofício Coger 10478096.

Destaco, ainda, que no âmbito da 1ª Região, devem ser observadas na implantação as
normas estabelecidas pela PORTARIA CONJUNTA PRESI/COGER – 9418775, dentre elas, a que
determina, em seu art. 5º, que “transitada em julgado a sentença penal condenatória ou absolutória imprópria,
a unidade judiciária responsável pelo julgamento expedirá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, guia de
execução para cumprimento de penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos e de medidas
de segurança e, quando for o caso, mandado de prisão.”

Ressalto que a Corregedoria Regional, ao correicionar referidos processos, terá como
parâmetro os critérios de implantação fixados pelo CNJ (conforme Circular Coger 10311989) e as normas
estabelecidas pela PORTARIA CONJUNTA PRESI/COGER – 9418775.

Dessa forma, enquanto pendente de resposta o pedido realizado pelo TRF junto ao
CNJ, impõe-se a continuidade prioritária do trabalho de implantação em andamento, com
saneamento das pendências atualmente existente no SEEU, conforme tabela em anexo (10484911).

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração,

 

Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Ângela Catão, Corregedora Regional da Justiça
Federal da 1ª Região, em 01/07/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10484731 e o código CRC 3588B73A.
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