
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 44/2022

Altera a Resolução Presi 10053826 de 05 de abril de 2020, que institui Central
de Cumprimento de Julgados – CCJ na Seção Judiciário do Distrito Federal e
prorroga o prazo de seu funcionamento.

 O 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 04/08/2022,
conforme consta nos autos do Processo Administrativo PAe 0012716-08.2018.4.01.8005,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Resolução Presi 10053826 de 05 de abril de 2020, que institui a Central de Cumprimento
de Julgados - CCJ na Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF;

b) que a continuidade do funcionamento da Central de Cumprimento de Julgados – CCJ na
SJDF mostra ser fundamental para a obtenção dos resultados esperados, notadamente a solução definitiva dos
processos, o pagamento dos créditos e o desafogamento das varas cíveis do DF (15467486);

c) a Central de Cumprimento de Julgados – CCJ na SJDF, que vem demonstrando sua
importância na melhoria da prestação jurisdicional relativamente aos cumprimentos de sentença de ações
coletivas, com reflexos positivos às varas de origem (15467486);

d) a iniciativa proposta pela Direção do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal de
manutenção do funcionamento da sua Central de Cumprimento de Julgados - CCJ, por se tratar de ação com
grande potencial para minimizar dificuldades daquela Seccional (15468348);

e) a necessidade e a oportunidade da continuidade de ação que resulte em uma prestação
jurisdicional mais célere, a fim de otimizar o atendimento às expectativas da sociedade e o cumprimento ao
princípio constitucional da razoável duração do processo,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º ALTERAR o caput do art. 1º da Resolução Presi 10053826 de 05 de abril de 2020,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

Art. 1º FICA INSTITUÍDA na Seção Judiciária do Distrito Federal, em caráter
experimental, a Central de Cumprimento de Julgados – CCJ, vinculada ao Centro
Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária do Distrito Federal– Cejuc/DF, para
processamento das execuções e dos cumprimentos de sentença provenientes de ações
coletivas das varas cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, pelo prazo de 12
(doze) meses, com possibilidade de prorrogações por igual período, a critério da
Presidência.

 

Art. 2º PRORROGAR, até 29/04/2023, o prazo de funcionamento da Central de
Cumprimento de Julgados – CCJ, vinculada ao Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária do
Distrito Federal– Cejuc/DF, instituída pela Resolução Presi 10053826 de 05 de abril de 2020.

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados, até a data de publicação desta Resolução, pelo
magistrado convocado para a Central de Cumprimento de Julgados – CCJ, vinculada ao Centro Judiciário de
Conciliação da Seção Judiciária do Distrito Federal– Cejuc/DF.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 21/09/2022, às 15:09 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 16574583 e o código CRC 78EE8585.
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