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Tribunal Regional Federal

Região

Presidência

RESOLUÇÃO N' 11, DE 3 DE JULHO DE 2000 (*)

Regulamenta o trânsito e o arquivamento
dos agravos de instrumento em recursos ex-
traordinários, especiais e em decisões in-
terlocutórias da Primeira Instância.

O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FE-
DERAL DA l' REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e re-
gimentais e tendo em vista o decidido pelo Plenário nos autos do
Processo Administrativo n. 200012608-TRF, em sessão de 30.06.2000,
considerando:

a) que contra a inadmissão pelo Presidente de recursos ex-
traordinários 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 ve-
zes, não alteram a negativa de seguimento dos apelos extremos;

b) que a aludida interposição de recursos extraordinários e
especiais não impede a execução provisória, por serem destituídos os
recursos excepcionais de efeito suspensivo;

c) 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 Cor-
tes Superiores, sem que haja qualquer procedimento judicial a ser
tomado nesses autos por esta Corte;

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

e) 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; re-
solve:

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

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

Art. 20 Julgados os agravos de instrumento em recursos ex-
traordinários e especiais pelas Cortes Superiores, os respectivos autos
serão remetidos à vara de origem, com baixa definitiva, para que
sejam juntados ao feito principal, sem as peças trasladadas pela parte
agravante - art. 544, § 1 0, do CPC.

Art. 3° Os agravos de instrumento das decisões interlocu
lérias de Primeira Instância, previstos nos ara. 522 a 529 do CPC,
após trânsito em julgado, terão seus autos remetidos à vara de origem,
cont baixa definitiva, para que sejam juntados ao feito principal, sem
as peças trasladadas pela parte agravante - art. 525, incisos I e II, do
CPC .

Art. 4° A Primeira Instância deverá providenciar, obedecidas
as regras de preservação ambiental, a eliminação das peças tras-
ladadas do processo principal para os autos dos agravos de ins-
trumento em recurso extraordinário e especial e das decisões in-
terlocutórias.

§1° Caberá à Primeira Instância providenciar certidões e có-
pias da documentação gerada no Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da l' Região dos
feitos processuais arquivados, bem como dos remetidos por força
desta Resolução.

§2° As varas de origem deverão proceder à juntada das
petições encaminhadas pelo Tribunal.

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

Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, 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,

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

Presidente

(*) Republicada por ter saído com incorreções, do original, no DJ de
7/7/2000.

ATOS DE 12 DE SETEMBRO DE 2000

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1' REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

N' 758 - 1 - TORNAR SEM EFEITO o Ato n° 728, de 25.08.2000,
publicado no Diário da Justiça de 30.08.2000.

II - DESIGNAR os Juízes Federais Substitutos das 2', 5' e
28' Varas da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, abaixo
nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem função de
auxílio junto às Varas a seguir relacionadas, nos termos do art, 2°,
item "é" da Resolução n° 11/94, atuando, em regime de mutirão, para
'ulgar os processos conclusos para sentença, nos seguintes períodos:

JUIZES FEDERAIS SUBSTI-
TUTOS

VARAS PERÍODOS

ANTÔNIO DANIEL DE OLI-
VEIRA

13' 02 A 31.10.2000

GERALDO MAGELA E SILVA
MENEZES

13' 02 A 31.10.2000

JORGE GUSTAVO SERRA DE
MACEDO COSTA

13' 02 A 31.10.2000

ANTÔNIO DANIEL DE OLI-
VEIRA

14' 01 A 30.11.2000

GERALDO MACELA E SILVA
MENEZES

14' 01 A 30.11.2000

JORGE GUSTAVO SERRA DE
MACEDO COSTA

14' 01 A 30.11.2000

N 5 759 - I - TORNAR SEM EFEITO o Ato n° 734, de 29.08.2000,
publicado no Diário da Justiça de 01.09.2000.

II - DESIGNAR os Juízes Federais Substitutos das 17', 7' e
23' Varas da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, abaixo
nominados, para, com prejuízo de suas funções, exercerem função de
auxílio junto às Varas daquela Seccional a seguir relacionadas, nos
termos do art. 2°, item "d" da Resolução n° 11/94, atuando, em
regime de mutirão, para julgar os processos conclusos para sentença,
nos seguintes períodos:

JUÍZES FEDERAIS VARAS PERÍODOS
ADRIANE LUISA VIEIRA 2' 11.09 A 10.10.2000
TRINDADE
JOÃO BATISTA BRITO OSÓ--- 2' 11.09 A 10.10.2000
RIO
EDISON MOREIRA GRILLO 2' 11.09 A 10.10.2000
JÚNIOR
ADRIANE LUISA VIEIRA 3' 11.10 A 09.11.2000
TRINDADE
JOÃO BATISTA BRITO °Só- 3' 11.10 A 09.11.2000
RIO
EDISON MOEIRA GRILLO 3° 11.10 A 09.11.2000
JÚNIOR

N' 760 - I - TORNAR SEM EFEITO o Ato n° 735, de 29.08.2000,
publicado no Diário da Justiça de 01.09.2000.

II - DESIGNAR o Juiz Federal Substituto da 8' Vara da
Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, GLAUCIO FERREIRA
MACIEL GONÇALVES, para, com prejuízo de suas funções, exercer
função de auxílio junto à 6' Vara daquela Seccional, nos termos do
art. 2°, item "d" da Resolução n" 11/94, pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, a partir de 11 de setembro de 2000, atuando, em regime de
mutirão, para julgar os processos conclusos para sentença.

IV 761 - I - TORNAR SEM EFEITO o Ato n° 738, de 04.09.2000,
publicado no Diário da Justiça de 06.09.2000;

II - DESIGNAR os Juízes Federais Substitutos das 15', 27' e
21' Varas da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, abaixo
nominados, para, com prejuízo de suas funções, exercerem função de
auxílio junto à 12' Vara daquela Seccional, nos termos do art. 2°, item
"d" da Resolução n° 11/94, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir
de 11 de setembro de 2000, atuando, em regime de mutirão, para
julgar os processos conclusos para sentença.

JUIZES FEDERAIS SUBSTITUTOS
MARK YSHIDA BRANDÃO
CARLOS GERALDO TEIXEIRA
SÉRGIO SANTOS MELO

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

Juiz TOURINHO NETO

ATO DIGES/PRESI DE 4 DE SETEMBRO DE 2000

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA l' REGIÃO no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
que consta dos Processos ns. 1999/3186 - SJPI e 1999/3204 -SJPI,
resolve:

Ni 215 - REVERTER nos termos dos artigos 222, inciso I, e 223,
inciso I, da Lei 8.112/90, a cota da pensão vitalícia destinada a
SUZETE DE FREITAS ALENCAR, viúva do ex-servidor aposentado
Jaime Máximo de Alencar, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal
de l' Instância - Seção Judiciária do Estado do Piauí, a favor de
MARIA DE LOURDES SILVA, companheira do ex-servidor, ca-
bendo-lhe 1/2 (um meio) da remuneração integral devida ao ins-
tituidor, a partir de 30 de junho de 2000, data do óbito da viúva.

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

Juiz TOURINHO NETO
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