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CIRCULARIPRESI 600- S<J · DE .rÇ DE JUNHO DE 2009. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS . SENHORES DESEMBARGÀDORES FEDERAIS DO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO . 

• 

Encaminho a Vossàs Excelências cop1a do Ofício-Circular 

068/SP/G~/CNJ, de 28/04/2009,' por· meio do quaL o Conselho Nacional .de ~ustiça -

CNJ requisita ínformações a respeitá da existência de decisões proferidas por . 

magistrados deste Tribunal, bem como de "atos do Presidente, que resultaram na 

suspensão ou no afa~tamento de deter~inações daquele Órgão. 

Diante disso, solici~o que sejam encaminhadas ao Gabinete da Diretoria

Geral informações quanto à existência, ou não, de déçisões proferidas por Vossas 
. . 

Excelências afastando ou' suspendendo decisões do CNJ; no prazo máximo de 20 dia~, 

tendo em vista o prazo assinado no ofício para encaminhàmento das informações. 

àquele Conselho .. 

Na ensejo, renovo a Vo9sas. protestos de apreço e 

consideração. 

Desembargador ERIAN 
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OffciO'-Circular n°. 068/SP/GP/CNJ . . .. ·. L·~ ... IM;:;r--~ . . .. 
, ... JYI(_ ([;./~C[ 

A.Sua Excelênci o Senhpr . . · .• · 
DesembargadorFederaiJirair Aram Meguerian · 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região 

Referência: Pedido de Providências n° 2009100000:3102 
Requerente: Lilian Camilo Domingues e outros 
Requerido: Tribunal de Justiça do Estado. de Goiás 

S!")nhor Presidente,. 

i . 

. Ac;> cumprimentar Vossa Excelênc;ia e em atenção à decisão plenária 
proferida nos autos do ·Pedido de Providências n° 20091000003102, requisito a 
Vqssa •Excelência, no prazo de trinta dias, informações a respeito da existência de 
decisões prof!")rid?S por magistrados desse Tribunal, ·bem. como de. ato ·do 
Presidente, que resultaram na suspensão,ou. no afastamento de determinações do 

. Conselho Nacional de Justiç;;t. . · ·. · . · . · · "' · · 

At~f]Ciosamente, 

AV 

Ministro Gilmaf Mendes 
Presidente 
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