
RESOLUÇÃO N. 11,  DE  3 DE JULHO DE 2000 

REGULAMENTA O TRÂNSITO E ARQUIVAMENTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM 
RECURSOS EXTRA-ORDINÁRIOS, ESPECIAIS E EM DECISÕES INTERLOCUTÓ-RIAS DE 
PRIMEIRA INSTÂNCIA. 

O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o decidido pelo Plenário nos 
autos do Processo Administrativo n. 2000/2608-TRF, em sessão de  30.06.2000,  e 

1 — CONSIDERANDO que contra a inadmissão pelo Presidente de recursos 
extraordinários e especiais, manifestados contra acórdãos deste Tribunal, somente são 
cabíveis agravos de instrumento a serem apreciados pelo Supremo Tribunal Federal — 
STF e pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ, respectivamente, cujos 
pronunciamentos, na maioria das vezes, não alteram a negativa de seguimento dos 
apelos extremos; 

2 — CONSIDERANDO que a aludida interposição de recursos extraordinários e 
especiais não impedem a execução, provisória se for o caso,  dos julgados deste 
Tribunal, por serem destituídos os recursos excepcionais de efeito suspensivo; 

3 — CONSIDERANDO o grande volume de feitos de toda a Primeira Região que chegam 
a este Tribunal e que se encontram nesta fase processual apenas aguardando a 
apreciação dos mencionados agravos pelas Cortes Superiores, sem que haja qualquer 
procedimento judicial a ser tomado nesses autos por esta Corte; 

4 — CONSIDERANDO que, para o cumprimento de diligências solicitadas pelas Cortes 
Superiores, pode o Tribunal requisitar esses feitos junto à Primeira Instância;    

5 — CONSIDERANDO  a necessidade de adoção de critérios que racionalizem o intenso 
fluxo dos feitos processuais, reduzam os custos decorrentes da reprodução de cópias e  
otimizem as rotinas de arquivamento; 

RESOLVE: 

Art. 1º Na interposição de agravos de instrumento em virtude da inadmissão de 
recursos extraordinários e especiais manifestados contra acórdãos deste Tribunal, 
previstos no art. 544, § 1º, do CPC, os autos principais serão encaminhados às varas 
de origem, onde deverão aguardar a devida apreciação pelas Cortes Superiores. 

Parágrafo Único. A Secretaria do Tribunal providenciará os meios necessários para o 
encaminhamento desses processos, estabelecendo diretrizes para atendimento de 
diligências porventura solicitadas pelos Tribunais Superiores. 

Art. 2º Julgados os agravos de instrumento em recursos extraordinários e especiais 
pelas Cortes Superiores, os respectivos autos serão devolvidos à vara de origem para 
que sejam juntados aos principais, sem as peças trasladadas pela parte agravante — 
art. 544, § 1º, do CPC.  

Art. 3º Os agravos de instrumento das decisões interlocutórias de Primeira Instância, 
previstos nos arts. 522 a 529 do CPC, após o julgamento e trânsito em julgado da 
decisão, terão seus autos remetidos à vara de origem para que sejam juntados ao 
processo principal, sem as peças trasladadas pela parte agravante — art. 525, incisos I 
e II, do CPC . 

Art. 4º  A Primeira Instância deverá providenciar, obedecidas as regras de preservação 
ambiental, a eliminação das peças trasladadas do processo principal para os autos dos 
agravos de instrumento em recurso extraordinário e especial e das decisões 
interlocutórias. 



Parágrafo Único. Caberá à Primeira Instância providenciar certidões e cópias da 
documentação gerada no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região dos feitos processuais arquivados. 

Art. 5º A Secretaria do Tribunal providenciará a elaboração de manual específico, 
detalhando as rotinas de tramitação dos autos, na forma prevista nesta Resolução. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Instrução Normativa n. 14, emitida pela Corregedoria em 28 de maio de 1999,  a 
Portaria da Presidência n. 147, de 4 de maio de 2000, e demais disposições em 
contrário. 

 
 Resoluções assinadas pelo Presidente, Juiz Tourinho Neto. 
 Publicado no Boletim de Serviço No 128 de 07.07.2000. 


