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Tribunal Regional Federal

1 2 Região

Presidência

PROCESSO N° 2000/04305 - TRF
ASSUNTO: PROMOÇÃO DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

DESPACHO
Vistos etc.
O Excelentíssimo Senhor Juiz-Presidente TOURINHO NE-

TO, exarou o seguinte despacho: Em face da decisão do Tribunal
Pleno, pela não-realização da promoção supra, tomada, em sessão
realizada no dia 07.12.2000, torno sem efeito os termos do edital
datado de 27.09.2000, publicado no Diário da Justiça de 02.10.2000.
Publique-se. Registre-se: Em 21.02.2001."

Juiz TOURINHO NETO

APOSTILA DE ALTERAÇÃO DE PROVENTOS

PROCESSO N° 2000/00618 - SJGO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1" REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo-em vista o
que consta do Processo : n. 2000/00618~- SJGO, autoriza a revisão de
proventos do servidor aposentado j0A0 RODRIGUES LAGARES,
Técnico Judiciário, Nível Intermediário, Classe "C", Padrão 25, do
Quadro de Pessoal da Justiça Federal: de Instância, Seção Judiciária
do Estado de Goiás, concedendo-lhe, integralmente, a parcela de 5/5
da função comissionada código FC-05 c 20% da gratificação adi-
cional por tempo de serviço, a partir de 18/02/2000, data de sua
aposentadoria, haja vista o decidido pelo Egrégio Tribunal de Contas
da União no TC n. 008.834/91-1 (Decisão n. 0179/94 - 2" Câmara -
publicada no DOU de 28/07/1994).

Publique-se. Cumpra-se.
Brasília, 08 de fevereiro de 2001.

Juiz TOURINHO NETO

APOSTILA DE ALTERAÇÃO DE PROVENTOS

PROCESSO N' 2001/00525 - 'FRP

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1" REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
que consta do Processo n. 2001/00525 - TRF, resolve apostilar o Ato
n. 326 de 20/12/90, publicado no DJ de 26/12/90, a fim de declarar
que a servidora aposentada CECILIA LAGES, Analista Judiciária,
Nível Superior, Classe "C", Padrão 35, do Quadro de Pessoal da
Justiça Federal de I" Instância - Seção Judiciária do Estado de Goiás,
faz jus a perceber, a partir de 11 de janeiro de 2001, proventos
integrais nos termos do art. 190, cia Lei 8.112/90, com a vantagem:
prevista no 14, § 2°c art. 16, da Lei 9.421/96, c/c o art. 15, j 1° da
Lei 9.527/97.

Publique-se.
Brasília, 08 de fevereiro de 2001.

Juiz TOURINHO NETO

alterada pela Resolução n° 03, de 09.02.2001 (art. 1°, parágrafo 1°,
alínea a), do TRF/1" Região;

Considerando a necessidade de a Corregedoria-Geral contar
com a colaboração permanente de tua magistrado da primeira ins-
tância, tendo em vista a diversidade c natureza das atividades de-
senvolvidas, servindo o Juiz Federal Convocado, como representante
das Seccionais, na busca de soluções para os questionamentos e
problemas, tudo com vistas ao aperfeiçoamento, à racionalização c à
agilização dos serviços c disciplina forenses, relativos à Justiça Fe-
deral de primeiro grau;

Considerando que, por solicitação deste órgão, o Exm° Sr.
Juiz Presidente deste Tribunal convocou o Exm° Sr. Juiz Federal
Reynaldo Soares da Fonseca, da 22" Vara do Distrito Federal, para
prestar auxílio permanente à Corregedoria-Geral, resolve:

DELEGAR ao Juiz Federal Reynaldo Soares da Fonseca as
seguintes atribuições:

a) a coordenação dos trabalhos de consolidação da
legislação regulamentar da Corregedoria-Geral, colhendo sugestões
das Seções Judiciárias e apresentando, por fim, a proposta final, para
aprovação c edição;

b) a gestão de informática da primeira instância, na
perspectiva de descentralizar a resolução dos problemas dessa área;

c) o gerenciamento técnico e administrativo da As-
sessoria da Corregedoria-Geral;

d) o atendimento aos Juízes Federais e aos Juízes
Federais Substitutos nas indagações sobre assuntos do interesse es-
pecífico da magistratura federal;

e) a requisição de certidões, diligências, informações
ou quaisquer outros esclarecimentos necessários ao desempenho de
suas funções;

o atendimento às autoridades, advogados ou ci-
dadãos que compareçam à Comgedoria-Geral, na ausência do Cor-
regedor-Geral. em razão de correição nas Varas da Região ou por
outro motivo;

a representação do Corregedor-Geral em atos e
solenidades oficiais, quando solicitado.

Publique-se.
Juiz EUSTÁQUI0 SILVEIRA

Diretoria-Geral da Secretaria

Secretaria Judiciária

Subsecretaria do Plenário, da Corte
Especial e das Seções

Divisão de Processamento e Procedimentos Diversos

Corte Especial

EMENTA

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO. AGRAVO RE-
GIMENTAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORI-
ZAM A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. LEI N°
4.348/64, ARTIGO 4°. RECURSO PROVIDO.
1 - No processo de suspensão de segurança a apreciação ju-
risdicional do presidente do Tribunal limita-se ao aspecto,concernente
à potencialidade lesiva do ato decisório impugnado, em face da or-
dem, da saúde, da segurança c da economia públicas, bens jurídicos
que são objetos da específica tutela do artigo 4", da Lei n°
4.348/64.
2 - Diante da absoluta excepcionalidade de que se reveste a
extrema medida, e para que se não vulgarize tão nobre instituto, cabe
à entidade estatal que requerer a suspensão de segurançzademonstrar,
de fornia objetiva e- concreta, a ocorrência de quaisquer dos pres-
supostos jurídicos legitimadores do deferimento dessa providência
excepcional.
3 - Com efeito, a requerente não fez ver a existência de grave
risco ao interesse público decorrente da execução da decisão atacada,
que pudesse resultar no comprometimento dos valores sociais pro-
tegidos pelo aludido instituto.
4 - No caso, a decisão impugnada deveria ser apreciada no
âmbito da Corte fracionária, pela via processual do agravo de ins-
trumento, ao qual, demonstrada, a relevância da fundamentação e o
risco de lesão grave ou de difícil reparação para a recorrente, poderia
ser concedido, no exercício do juízo de cognição sumária, o efeito
suspensivo.
5 -	 Agravo regimental provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima
indicadas:

Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da I? Re-
gião. por maioria, vencidos os Juízes Relator, Olindo Menezes, Lu-
ciano Tolentino Amaral. Hilton Queiroz e ['talo Mendes. dar pro-
vimento ao agravo regimental, nos termos do voto divergente do Juiz
Plano Ribeiro.

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2000 (data do julgamento/
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REQUERENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARA-
PORTARIA N' 3, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2001 NHAO - UFMA

PROCURADOR JOMAR DA SILVA MORAES
O SENHOR JUIZ EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA, COR- REQUERIDO JUIZO FEDERAL DA 5 VARA - MÁ

REGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1' REGIÃO, no 	 AGRAVANTE ANTONIO RAFAEL DA SILVA E OU-
uso das atribuições que lhe confere o art. 24 e seguintes do Re- TRO(A)
gimento Interno do TRF, e	 ADVOGADO DIMAS SALUSTIANO DA SILVA E OU-

Considerando os termos da Resolução n° 9, de 06.06.2000, TRO(A)
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