
PORTARIA/PRESI 600-263 DE 04/08/2009

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto 
no inciso XXVIII do art. 22 do Regimento Interno do Tribunal, 

CONSIDERANDO:
a) o disposto no art. 9º, da Resolução 600-10, de 22 de novembro de 2006;
b) a necessidade do Presidente do Tribunal contar com a colaboração permanente de um magistrado da primeira instância, tendo em vista 

as múltiplas atividades desenvolvidas, na busca de solução de questionamentos e problemas, que vise ao aperfeiçoamento, à racionalização e 
agilização dos serviços da Justiça Federal;

c) o precedente de delegação de atribuições nesta Presidência, consubstanciado nas Portarias/PRESI 600-309, de 14/06/2004, e 262, de 
26/04/2006.

RESOLVE:
DELEGAR ao Juiz Federal REGINALDO MÁRCIO PEREIRA, convocado para prestar auxílio ao Presidente deste Tribunal, por meio do Ato/

PRESI 1104-610 de 28 de julho de 2009, competência para despachar nos processos e expedientes da alçada da Presidência, bem como as 
seguintes atribuições:   

a) atender aos Juízes Federais e aos Juízes Federais Substitutos nas indagações sobre questões rotineiras, de competência da Presidência, em 
parceria com a douta Corregedoria-Geral – COGER e com a ilustrada Coordenadoria dos Juizados Especiais – COJEF;

b) orientar a execução dos serviços técnicos e administrativos das Assessorias, da Secretaria-Geral e do Gabinete da Presidência;
c) requisitar certidões, diligências, informações ou quaisquer esclarecimentos necessários ao desempenho de suas funções;  
d) determinar, de ofício, a juntada aos autos de documentos, certidões, informações e pareceres, bem como emitir manifestação prévia e 

expedir despachos sobre o objeto de processo ou procedimento de competência da Presidência;
e) prestar colaboração e informações sobre dados estatísticos e regulamentares do Tribunal à Vice-Presidência, à Corregedoria-Geral, à 

Coordenção dos Juizados Especias Federais e aos Gabinetes dos Desembargadores, sempre que houver necessidade;
f) atender às autoridades, advogados e cidadãos que compareçam à Presidência, a pedido do Presidente ou do Vice-Presidente:
g) participar de atos e eventos técnicos ou acadêmicos, quando solicitado pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente.
III – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Portaria assinada pelo Presidente, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian.• 
Publicada no Boletim de Serviço n. 140, de 06/08/2009.• 


