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AOS EXCELENTÍSSIMOS JUÍZES FEDERAIS DIRETORES DE FORO E 
DE SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA PRIMEIRA REGIÃO 
 

 

 

Comunico a V. Exa. que, às fls. 90-92 (cópia anexa) dos autos do 

Expediente Administrativo n. 2008/00107 – DF, revoguei as decisões de fls. 09 e 33, 

comunicadas via Circulares ns. 5 e 6, que determinavam o sobrestamento das remessas 

semanais de autos com ou para vista à Procuradoria da Fazenda Nacional e por analogia 

também as dos feitos de interesse da Defensoria Pública, Advocacia da União e 

Procuradoria Federal, no âmbito da 1ª instância da Justiça Federal da 1ª Região. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 
Corregedor-Geral da Justiça Federal da 1ª Região 
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DECISÃO 

Trata-se de expediente administrativo no qual a ilustrada Procuradora-chefe da 

PFN/DF, Dra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida, solicita o sobrestamento dos prazos processuais 

em que figure como parte a Fazenda Nacional, inclusive aqueles abrangidos pela Lei n. 

11.457/2006, enquanto não efetivamente normalizado o funcionamento daquele órgão 

fazendário, em razão da decretação de movimento paredista a partir de 17 de janeiro de 2008, 

conforme corrobora no OFÍCIO/PFN/DF s/n.  de 16/01/2008. 

2.  Em face da urgência, expedi a CIRCULAR/COGER/05/2008-DF a todos os 

magistrados desta região, nos seguintes termos: 

‘’Considerando a iminência da eclosão do movimento paredista, já determinado 

pelo Sindicato pertinente; 

Considerando o precedente da Corte, consoante Portaria/PRESI n. 600-334 de 

9.06.2006 e sucessivas prorrogações, e 

Considerando que, apesar de competir à Corte Especial decidir sobre a suspensão 

de prazos, há necessidade de, pelo menos, evitar maiores complicações e imediata solução 

emergencial, ainda que de forma parcial. 

DETERMINO, ad referendum da Corte Especial Administrativa, o sobrestamento 

das remessas semanais de autos com vista à Procuradoria da Fazenda Nacional e por analogia 

também a dos feitos de interesse da Defensoria Pública, Advocacia da União e Procuradoria 

Federal, no âmbito da 1ª instância da Justiça Federal da 1ª Região, a partir de 17 de janeiro de 

2008. 

Obviamente, caso não seja efetivada ou venha ser suspensa ou encerrada a 

greve, antes da deliberação da Corte Especial, esta decisão ficará prejudicada”.(sic) 

3.  Instado pela secional da OAB-DF, em face de dúvidas que surgiram no 

cumprimento da circular expedi novo ato esclarecedor, CIRCULAR/COGER/06/2008-DF, nos 

seguintes termos: 

  ‘’ Em face do requerimento da Seccional OAB-DF, faço as seguintes 

ressalvas quanto à CIRCULAR COGER N. 05, de 16 de janeiro de 2008: 
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  O sobrestamento diz respeito tão somente à remessa de autos de processo com 

ou para vista, não se suspendendo, obviamente, citações, intimações ou notificações via 

mandado/ofício, nem os prazos em curso, pois a decisão da Corregedoria só atendeu 

parcialmente ao pleito da Procuradoria da Fazenda Nacional, remetendo o pedido de suspensão 

de prazos à apreciação da Corte Especial. 

  Por outro lado, verifico que efetivamente não foi ressalvado que o sobrestamento 

de remessa não poderá abranger o de processos cíveis em que haja risco de perecimento de 

direito ou nos casos de remessa em expedição de precatórios e de feitos criminais referentes a 

réus presos’’. 

4.  Alerto que a OAB/DF pretende não seja referendado o ato sob o seguinte 

argumento:  

  ‘’Ao final, insiste a OAB-DF, por sua Comissão de Prerrogativas, e quanto da 

analise do mérito pela Corte Especial, seja negado o pedido de suspensão de prazos em favor da 

União e demais órgãos de defesa, tendo em vista os motivos já expostos, bem como pela nova 

situação jurídica instaurada após a deliberação do eg. STF nos autos do MI nº. 708, sendo 

oportuno ressaltar que as situações passadas perante as Instâncias Ordinárias do Poder 

Judiciário, em muito se diferenciam das ocorridas no âmbito das Cortes Superiores, onde as 

suspensões de prazos não afetam diretamente o dia a dia da sociedade, com menores reflexos 

perante os jurisdicionados’’.(sic) fl. 31. Idêntica posição assume o Conselho Federal da OAB, 

inclusive informando a nomeação, via portaria03/2008, do Advogado Ibaneis Rocha Barros 

Junior, OAB-DF-11555, para atuar nos processos que tratem da suspensão de prazos 

processuais no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

5.  Aliás, sobre a questão, a Corte Especial Administrativa deste Tribunal, em sessão 

realizada em 23 de fevereiro de 2006, deferiu, por maioria, o pedido de suspensão de prazo 

formulado pela Fazenda Nacional, por motivo de greve anterior. 

6.  Posicionaram-se também pela suspensão dos prazos em desfavor da União a 

Advocacia-Geral da União/Procuradoria-Regional da União – 1ª Região (fl. 25), a Advocacia-

Geral da União/Procuradoria-geral Federal (fl.43) e a Advocacia-Geral da União/Procuradoria da 

União no Estado do Amapá (fl.60). 

7.  Autuada em 18/01/2008, distribuída para a 16ª Vara Federal, Ação Ordinária nº. 

2008.34.00.002476-7, de autoria da UNIÃO FEDERAL, tendo como réus ANAJUR e Outros, teve 

como decisão liminar proferida a decretação da ilegalidade da paralisação dos Membros da AGU, 

Procuradores Federais e Defensores Públicos da União, conforme espelho de consulta 

processual nos autos (fl.88). 

8.  Relatada a espécie decido: 

  Considerando a decretação  de   ilegalidade   do     movimento     paredista       dos  
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Procuradores da Fazenda Nacional; 

  Considerando o conteúdo da liminar que obriga o imediato retorno às atividades; 

  Considerando a confirmação no espelho de consulta processual; 

  REVOGO as decisões de folhas 09 e 33. 

Comunique-se à  Procuradora-Chefe da PGN/DF, Dra. Anelize Lenzi Ruas de 

Almeida, à  Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal e ao Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando-lhes cópia desta decisão. 

  Brasília, 23 de janeiro de 2008. 

 

 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 
Corregedor-Geral da Justiça Federal – 1ª Região 
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