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Conselho Nacional de Justiça
 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0009140-92.2017.2.00.0000

Requerente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO e outros

Requerido: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO - TRF3
 

 

DESPACHO 
 
Trata-se de Pedido de Providência proposto pela ORDEM DOS

ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO E OUTRA contra TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO – TRF3, pelo qual os Requerentes
questionam a Resolução PRES nº 142 de 20 de julho de 2017, que dispõe sobre a
virtualização de processos judiciais iniciados em meio físico para envio em grau de
recurso e início do cumprimento de sentença.

Em apertada síntese, alegam que a norma questionada extrapola os
limites definidos pelas regras processuais, pois transfere às partes a realização de
atividade típica do serviço cartorário, cabendo à secretaria do juízo e não às partes a
digitalização dos processos em questão.

Ao final, requer a concessão da liminar, objetivando a suspensão do ato
impugnado.

Não obstante seja compreensível a expectativa da Requerente em obter
imediata solução para presente expediente, reputa-se conveniente, antes da apreciação
da medida de urgência, solicitar informações acerca dos fatos descritos na inicial.

Pelo exposto, oficie-se o Tribunal Regional Federal da 3ª Região –
TRF3, para que preste os esclarecimentos necessários acerca do pleito liminar
formulado no presente procedimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Cópia do presente despacho valerá como Ofício, cuja resposta deverá
citar o número do presente procedimento (PP 0009140-92.2017.2.00.0000) e ser
enviada eletronicamente, nos termos da Resolução do CNJ nº 185, de 2013.

À Secretaria Processual, para as providências cabíveis, com a urgência
que o caso requer.

 
Após, nova conclusão.
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Brasília, data registrada em sistema.

 
 

CONSELHEIRO ROGÉRIO SOARES DO NASCIMENTO
Relator

 

Assinado eletronicamente por: ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO
NASCIMENTO
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