
Provimento Nº 20 de 17 de junho de 1994 
 
 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ LEITE SOARES, VICE-

PRESIDENTE E CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 

REGIÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, inciso VII, do Regimento Interno, 

tendo em vista o decidido pelo Conselho de Administração no Processo Avulso n. 093/94-DF, na 

sessão de 16.06.94 e,  

 
 CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos serviços de expedição de certidões ou 
cópias reprográficas de peças de processos findos, com baixa definitiva e remetidos ao arquivo geral 
das Seções Judiciárias; 
 
 CONSIDERANDO que o art. 141, inciso V, do Código de Processo Civil atribui ao escrivão a 
incumbência de "dar, independentemente de despacho, certidão de qualquer ato ou termo do processo, 
observado o disposto no art. 155"; 
 
 CONSIDERANDO que o art. 41, inciso VII, da Lei n. 5.010, de 30.05.66, diz que compete à 
Secretaria "expedir certidões extraídas de autos, livros, fichas e demais papéis sob sua guarda"; 
 
 CONSIDERANDO que os processos com baixa definitiva, remetidos ao arquivo geral, saem da 
responsabilidade dos Juízes que os presidiram e passam à guarda da Diretoria do Foro, a quem se acha 
subordinado o arquivo geral das Seções Judiciárias; 
 
 CONSIDERANDO, por isso, que nos termos das disposições legais antes referidas, compete às 
Secretarias Administrativas das Diretorias de Foro a expedição de certidões ou o fornecimento de 
cópias reprográficas de processos arquivados com baixa definitiva, 
 
 RESOLVE: 
. 
 Art. 1º. Compete às Secretarias Administrativas das Diretorias de Foro das Seções Judiciárias, 
independentemente de despacho do respectivo Juiz, o fornecimento de cópias reprográficas de 
processos arquivados, com baixa definitiva, que se encontrem sob a guarda do arquivo geral das 
Seções Judiciárias, observadas, em todos os casos, as disposições do art. 155, do Código de Processo 
Civil. 
 
 Art. 2º. Compete às Secretarias das Varas, por intermédio dos seus Diretores, 
independentemente de autorização dos respectivos Juízes, o fornecimento de certidões ou cópias 
reprográficas de processos sob sua guarda. 
 
 § 1º. No caso de fornecimento de certidões de atos de processos arquivados com baixa, não 
incluído na atribuição da Secretaria da Diretoria do Foro, o pedido será formulado diretamente à 
Secretaria da Vara por onde tramitou o feito, cujo Diretor requisitará, para tal fim, ao arquivo geral da 
Seção judiciária, os autos, mediante guia própria, restituindo-os após, observado o mesmo 
procedimento. 



 
 § 2º. As dúvidas ou dificuldades que surgirem em relação à expedição das certidões ou cópias 
reprográficas de que tratam os artigos 1º e 2º deste Provimento serão solucionadas pelo Juiz da Vara e 
pelo Juiz Diretor do Foro, respectivamente, conforme o caso." 
 
 Art. 3º. O fornecimento de certidões ou de cópias reprográficas será efetuado mediante o 
pagamento de custas, na forma estabelecida na Tabela IX, inciso I, da Lei n. 6.032, de 30 de abril de 
1974. 
 
 Art. 4º.Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 

Juiz LEITE SOARES 
Vice-Presidente e Corregedor 

 
 
  
Observações: (cópias reprográficas de processos findos) - (o art 2º foi alterado pelo Prov. 49) 
 
 
 
 


