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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 25

Prorroga o prazo para suspensão do peticionamento eletrônico, via e-
Proc, em processos que tramitam em autos físicos na Justiça Federal da
1ª Região, definido nas Resoluções Presi 20, 22 e 23 de 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração, na sessão
realizada em 6 de agosto de 2015, nos autos do Processo Administrativo PAe/SEI 0007888-
86.2015.4.01.800,

CONSIDERANDO:

a) a Resolução Presi 20 de 2 de junho de 2015, que suspendeu, a partir de 15 de junho
de 2015, o peticionamento eletrônico, via sistema de transmissão eletrônica de atos processuais da 1ª
Região – e-Proc;

b) as Resoluções Presi 22 e 23 de 2015, que prorrogaram o prazo de suspensão do
peticionamento eletrônico, via e-Proc, em processos que tramitam em autos físicos na Justiça Federal da 1ª
Região;

c) as solicitações recebidas no sentido de não aplicação da suspensão regulamentada nas
Resoluções mencionadas na alínea a;

d) que a suspensão do peticionamento eletrônico, via e-Proc, nos processos físicos não
causará prejuízo ao acesso à justiça, tendo em vista que a Justiça Federal da 1ª Região disponibiliza  às
partes e procuradores mecanismos de comodidade e preservação da celeridade e eficiência da prestação
jurisdicional por meio do protocolo descentralizado, implantado pela Resolução 9/1999, e do Protocolo
Postal, mediante acordo de cooperação técnica com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
implantado pela Resolução 600-01/2007;

e) que a sobrecarga de trabalho e os elevados custos decorrentes da materialização de
petições e anexos eletrônicos a serem juntados a autos físicos representam fator de comprometimento da
celeridade de processamento e julgamento dos feitos;

f) que os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão adotar modelos de gestão
organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e
social, conforme determina a Resolução CNJ 201/2015,

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR, por 15 dias, o prazo para suspensão do peticionamento
eletrônico, via e-Proc, em processos que tramitem em autos físicos no Tribunal, nas Seções e Subseções
Judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região.

Parágrafo único. O prazo mencionado no caput deste artigo é improrrogável.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente
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Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 07/08/2015, às 10:35 (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 0986963 e o código CRC 21110423.
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