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Tribunal Regional Federal

1 2 Região

Presidência

ATO DIGES/PRESI N , 179, DE 4 DE JUNI10 DE 2001

ATO D1GES/PRESI N' 181, DE 5 DE JUNHO DE 2001
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

DA I° REGIÃO no uso de suas atribuiçõesiegois e tendo em vista o
que consta do Processo n. 2001/02628 - TRF, resolver

APOSENTAR, com fundrunemo no artigo 40, inciso I, com a re-
dação dada pela Emenda Constitucional n.20, de 15/12/98, c/c o artigo 186,
Inciso 1,9 I°, da Lei 8.112/90, o servidorMARCIO VALÉRIO DE OLIVEIRA
BARBOSA, Técnico Judiciário - Área Administrativa, Nível Intemsediário,
Classe "C", Padrão 25, do Quadro de Pessoal Is Justiça Federal de 1' Instancia
- Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, costa vantagens assegurada pelo
art. 15,9 I°, da Lei 9.527/97.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Juiz TOURINHO NETO

PORTARIA DIGES/PRESI N' 493, DE 4 DE JUNHO DE 2001

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA	 REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve;

1-REVOGAR A CESSÃO, a partir de 01/06/2001, do servicksr AN-
TÔNIO MARÇAL DA SILVA, Técnico Judiciário, Área Administrativa,
Cla.sse"C', Padrão 25, do Quadro de Pessoal date Trilxmal, na Justiça Federal
de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Estado de Goiás, tendo em vista sua
redisuibuição par:saqueia Seccional, conforme Ato/DIGES/PRESIN. 157, pu-
blicado no DJ. de 04/06/2001.

II - REVOGAR A CESSÃO, a partir de 01/06/2001, da
servidora M1RALDA RIBEIRO CAMPOS DE ARAÚJO-COES, Téc-
nica Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 25, do Qua-
dro de Pessoal deste Tribunal, na Justiça Federal de Primeiro Grau,
Seção Judiciária do Estado de Goiás, tendo em vista sua redistri-
buição para aquela Seccional, conforme Ato/DIGES/PRESI N. 157,
publicado no Dl de 04/06/2001.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Juiz TOURINHO NETO

RETIFICAÇÃO

Na PORTARIA/DIGES/PRESI N 2 421/200I-TRF, de
16/05/2001, publicada no D.J. de 04/06/2001, referente à exoneração
da servidora PATRICIA SILVA BOSON, onde se lê "...a partir de 10
de maio de 2001.", leia-se "...a partir dc 11 de maio de 2001."

Corregedoria Geral

ORIENTAÇÃO NORMATIVA N 5 11, DE 5 DE JUNHO DE 2001
' Orienta quanto aos procedimentos cíveis c

criminais a serem adotados nos processos
em tramitação nas Secretarias das Varas da
Justiça Federal da Primeira Região,

O SENHOR JUIZ EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA, COR-
REGEDOR GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA RE
GIÃO, no uso das atribuições que Ilsc são conferidas pelo art. 5° do
Regimento Interno desta Corregedoria,

CONSIDERANDO que, nos termos do an. 41, XVII, da Lei
5,010, de 30 de maio de 1966, c/c o art. 24, VIII, do Regimento
Interno do TRF P Região, compete ao Corregedor-Geral expedir
instruções e orientações normativas-destinadas ao aperfeiçoamento, à
padronização e racionalização dos serviços forenses da primeira ins-
tância;

CONSIDERANDO os sucessivos pedidos de Secretarias da
Justiça Federal da Primeira Região, no sentido de ser expedido um
roteiro de recomendações cartorários que colabore com o aperfei-
çoamento do serviço das Varas, evitando-se, assim, erros, RESOLVE
recomendar as seguintes rotinas cartorários:

1 — DISPOSIÇÕES COMUNS
1 - Formação de volumes do processo
Deve ser formado muro volume sempre que o número de

páginas atinja duzentos e cinqüenta, a fim de que não se torne difícil
o Manuseio dos autos.

2 - Regularidade dos autos, termos e atos do processo
2.1 - Cumpre encapar os autos , cujos autuações se apre-

sentem dilaeeradas.
2.2 , Devem ser evitados, nos termos e atos do processo,

espaços em branco, bem como entrelinhas, emendas ou rasuras, de-
vendo, se ocorrentes, ser aqueles inutilizados e estas expressamente
ressalvadas, representando a Secretaria, outrossim, ao Juiz quando
receber, em devolução, autos das partes com palavras ou expressões
sublinhadas, a tinta ou a lápis, ou com cotas marginais ou inter-
lineares (ar-is. 161 e 171 do CPC).

2.3 - Os atos e termos do processo serão assinados pelas
pessoas que neles intervierem.

2.4 - Os termos de juntada, vista, conclusão, recebinsento e
outros devem ser preenchidos por inteiro, evitando-se deixar espaços
em branco, especialmente aqueles reservados à consignação da-data e
assinatura.

2.5 - Toda juntada deve ser mediante o respectivo termo.
2.6 - E defeso lançar termos (conclusão, datas, recebimento,

etc.) no verso de sentenças, petições, documentos, guias, etc., usando-
se, quando necessário, ama folha avulsa e inutilizando-se os espaços
em branco,

2.7 - Devem ser encruninhados os autos ao Juiz sempre 'que
for o caso de designação de audiência, já que se trata de ato judicial
e não de escrivania.

2.8 - Todos os atos e termos devern ser certificados.
2.9 - Cumpre certificar nos autos o registro da sentença, com

menção do número de ordem que recebeu.
2.10 - Cumpre certificar sempre e após feitas as intimações,

o decurso de prazo para interposição de remis° contra decisões e
sentenças.

. 2.11 - As folhds em branco devem ser inutilizadas.
2.12 As anotações de "sem efeito" devem ser autenticadas

com a assinatura de quem as fez.
2.13 - Os atos não sujeitos a recurso poderão ser praticados

pelo Diretor de Secretaria, sob a supervisão do JuiZ, que continuará
sendo o responsável,, inclusive para fins de correição parcial (Lei
5.010/66).

2.14 - Serão assinados, necessariamente, pelo Magistrado as
cartas precatórios, rogatórias, os alvarás e ofícios de levantamento de
importâncias depositadas, ofício e telex de liberação de bens, os
alvarás de soltura, os mandados c contramandados de prisão.'
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1' REGIÃO no uso de suas atribuições legais, e tendo ern vista o
que consta do P.A a". 2001/002579-TRE RESOLVE:

DECLARAR VAGO o cargo da categoria funcional de Téc-
nico Judiciário, Área Administrativa, Nível Intermediário, Classe "A",
Padrão 13, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro
Grau. Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, ocupado pelo
servidor ANDERSON LACERDA MARTINS, em virtude de sua
posse em outro cargo inacumulável, nos termos do artigo 33, inciso
VIII, da Lei n°. 8.112/90, com efeitos a partir de 24 de maio de

2001.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juiz, TOURINHO NETO
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