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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENDA REGIMENTAL 14

Altera o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
no que se refere aos arts. 10, 23, 47, 158, 165, 174, 241, 245, 246, 262
e 297 e inclui no texto os arts. 100-A e 100-B.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, previstas nos arts. 400 a 403 do Regimento Interno, com base
na decisão do Plenário do Tribunal em sessão realizada em 10/12/2015,

CONSIDERANDO:

a) o constante nos autos do PAe-SEI  0007194-20.2015.4.01.8000 e na Ata da reunião
da Comissão de Regimento Interno realizadas no dia 30 de novembro de 2015;

b) a proposta apresentada pela Comissão de Promoção, no que se refere à revogação do
§ 3º do art. 174,

RESOLVE:

Art. 1º Incluir os §§ 1º e 2º no art. 10, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 (...)

§ 1º A investigação decorrente de indícios da prática de crime por magistrado (Loman, art. 33,
parágrafo único) referido no inciso I será realizada mediante inquérito judicial, sob a presidência
do corregedor regional, que poderá ser instaurado de ofício, mediante requisição do Ministério
Público Federal ou requerimento do ofendido, ou por decisão da Corte Especial.

§ 2º No inquérito judicial, o requerimento de providências que dependam de autorização judicial
será distribuído a um relator, observado o disposto na parte final do § 2º do art. 241.

Art. 2º Alterar o inciso IX do art. 23, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 23 – (...)

(...)

IX – realizar sindicâncias e presidir o inquérito judicial.

Art. 3º Revogar os §§ 3º, 4º e 5º do art. 47 e acrescentar os §§ 6º, 7º, 8º e 9º, passando
o artigo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 47 (...)

(...)

§ 3º REVOGADO

§ 4º REVOGADO

§ 5º REVOGADO

§ 6º Caso o julgamento não seja retomado no prazo de trinta dias, contados da data do pedido de
vista, far-se-á nova publicação.

§ 7º É vedado o pedido antecipado de vista, que, sendo o caso, deverá ser formulado por ocasião
do voto do julgador, segundo a ordem regimental de votação.

§ 8º No caso do § 2º deste artigo, não devolvidos os autos no prazo nem solicitada
expressamente sua prorrogação pelo desembargador federal, o presidente do órgão julgador
requisitará os autos do processo e reabrirá o julgamento na sessão ordinária subsequente, com
publicação em pauta.

§ 9º A taquigrafia, salvo dispensa do desembargador federal, apanhará os votos, aditamentos,
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discussões ou explicações de voto.

Art. 4º Alterar o Capítulo III, Título II, Parte I do Regimento Interno para incluir o
Sistema de Conciliação e incluir os arts. 100-A e 100-B, com a seguinte redação:

Capitulo III

Da Coordenação dos Juizados Especiais Federais e do Sistema de Conciliação

(...)

100-A. A Coordenação do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região – Sistcon é
dirigida por um desembargador federal coordenador e por um desembargador federal vice-
coordenador, escolhidos pela Corte Especial Administrativa para um mandato de 2 anos,
coincidindo seu início e término com os mandatos do presidente, do vice-presidente e do
corregedor-regional.

Parágrafo único. Aplicam-se ao Sistcon os §§ 2º e 3º do art. 97 deste Regimento.

100-B. Para dar efetividade ao SistCon, ficam criados:

I – no âmbito do Tribunal, o Núcleo Central de Conciliação da 1ª Região;

II – no âmbito das Seções Judiciárias da 1ª Região, os respectivos centros de conciliação, que
poderão funcionar de maneira itinerante na jurisdição correspondente.

Parágrafo único. As estruturas para funcionamento do Núcleo Central de Conciliação da 1ª
Região e dos centros de conciliação das seções judiciárias serão definidas por ato do Presidente
do Tribunal, submetido à deliberação do Conselho de Administração.

Art. 5º Revogar o parágrafo único do art. 158, incluindo os §§ 1º e 2º, passando o
artigo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 158 (...)

Parágrafo único. REVOGADO

§ 1º Ao inquérito judicial (art. 10, § 1º) aplica-se, no que couber, a Resolução 63, de 26 de junho
de 2009, do Conselho da Justiça Federal, especialmente quanto às situações que ensejam seu
registro, inserção no sistema processual informatizado e distribuição a órgão jurisdicional em
matéria criminal.

 § 2º O Presidente do Tribunal resolverá as questões que forem suscitadas na classificação
dos feitos e papéis.

Art. 6º Incluir o § 6º no art. 165, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 165 (...)

(...)

§ 6º A ação penal e a ação de improbidade administrativa contra os mesmos réus e versando
sobre os mesmos fatos geram a prevenção do relator a quem uma delas for distribuída em
primeiro lugar.

Art. 7º Revogar o § 3º do art. 174.

Art. 8º Revogar o parágrafo único do art. 241, incluindo os §§ 1º e 2º, passando o
artigo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 241 (...)

Parágrafo único. REVOGADO

§ 1º Distribuído o inquérito, o relator encaminhará os autos ao procurador regional da República,
que poderá oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento.

§ 2º Encerrado o inquérito judicial, apresentada a denúncia ou a queixa, ou requerido
arquivamento, os autos serão distribuídos a um relator, não podendo participar da distribuição o
magistrado que presidiu a investigação, ainda que não seja mais o corregedor regional.

Art. 9º Incluir o inciso VI no art. 245, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 245 (...)

(...)

VI – determinar medidas cautelares de busca e apreensão e quebra de sigilos bancário, fiscal,
telefônico e telemático.
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Art. 10 Incluir o inciso V no art. 246, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 246 (...)

(...)

V – decretar a extinção da punibilidade nos casos previstos em lei.

Art. 11 Incluir o § 5º no art. 262, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 262 (...)

(...)

§ 5º Após o registro do acórdão, a respectiva cópia será remetida ao juízo da execução, quando se
tratar de réu preso, e ao juízo de origem.

Art. 12. Alterar o § 1º do art. 297, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 297 (...)

§ 1º Da decisão que, em agravo de instrumento, o converter em agravo retido, conferir ou negar
efeito suspensivo, deferir ou conceder, total ou parcialmente, antecipação da tutela recursal e da
que, em mandado de segurança, deferir ou indeferir liminar caberá agravo regimental.

 

Art. 13. Esta Emenda Regimental entra em vigor na data da sua publicação.

 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 06/07/2016, às 18:12 (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 2432476 e o código CRC 025DEDDF.
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