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EMENDA REGIMENTAL N9 12, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1991

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA l e REGIDO, no

uso de suas atribuições, e tendo em vista a decisão Plenária, de 28 de
novembro de 1991, resolve:

Art. 12 - 
O artigo 90 do Regimento Interno passa a vigorar

com nova redação:

"Art. 90 - as conclusões do Plenário, da Seção e
da Turma, em suas decisões, constarão de acórdão,
no qual o Relator se reportará às notas taquigrá-
ficas do julgamento, de que farão parte integran-
te.
Parágrafo Único - Dispensa m acórdão as decisões

sobre:
I - a remessa do feito à Seção ou do Plenário, em
razão da relevância da questão jurídica, ou da
necessidade de prevenir divergência entre as Tur-
mas;
II - a remessa do feito ao Plenário, ou à Seção
respectiva, para o fim de ser compendiada em Sú-
mula a jusrisprudênci a do Tribunal, ou para revi-

são da Súmula;
III - a conversão do julgamento em diligência;
IV - se o órgão julgador do Tribunal o determinar.

Art. 22 - O § 20 do artigo 175 do Regimento Interno, passa a
vigorar com nova redação, acrescentando-si mais um parágrafo ao oco-
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cionado artigo, que será o 3 2 e a consequente renumeração do atual §

32:
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Art. 175 - Se, por ocasião do julgamento, de qual-
quer feito no Plenário, for agúida a 1' constitu-
cionalidade de lei ou ato noreativol do poder
público, suspender-se- á o julgamento a fIto de ser
tomado o parecer do Procurador-Regio al da Re-
públia, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 12
§ 20 - Efetuado o julgamento, com o Quorum previs-
to no art. 160, parágrafo único, mais o Presiden-
te, que participa da votação, proclamar-se- á a in-

constitpcionali dade do preceito ou ato impugnados,
se nesse sentido se tiver manifestado a maioria
absoluta dos membros do Tribunal.
§ 30 - Se não for alcançada a maioria necessária à
decalaração de inconstitucionalidade, estando li-
cenciados Juizes em número que possa influir no
julgamento, este será suspenso para que se aguarde
o comparecimento dos Juizes ausentes, até que se
atinja o "quorum".
§ 40 - Cópia do acórdão será, dentro do prazo: vaca
sua publicação, remetida à Comissão de JUTi$PIU,
~eia que, após registrá-lo, ordenará a pulsaAcab
pão no órgão Oficial do Tribunal.

- O artigo 176 do Regimento Interno passa a vigorar

Art. 176 - Feita a arguição em processo de compe-
tência de Seção ou de Turma, se a maioria reco-
nhecer a inconstituclonalidade suscitada, será
suspenso o julgamento do feito, remetendo-s e os

autos, depois de ouvido o Ministério Público fede-
ral, ao Plenário, quando sobre a questão ainda não
se tenha manifestado este último órgão.
§ 1 2 - Decidida a remessa do 'feito ao julgamento
do Plenário, lavrar-se-á o acórdão, após a juntada
das notas taquigráficas, incumbindo-s e a Secreta-

ria da Seção ou Turma de publicá-lo, com prazo de
10 (dez) dias.
§ 20 - Vencido o prazo de publicidad e , serão os

autos remetidos à Subsecretar ia do Plenário que os
encaminhará ao Ministério Público, pelo prazo
de 15 (quinze) dias.
§ 30 - Devolvidos os autos, abservar-se- á o dis-

posto nos §§ 1 2 e 2 2 do art. 175.
§ 40 - Publicado o acórdão relativo à decisão ple-
nária, acolhendo ou rejeitando a arguição de in-
constitucionalidade, retornarão os autos à Seção
ou Turma, para que se prossiga no julgamento da
causa, observada a decisão do Tribunal Pleno.

§ 5 2 - Ressalvados os casos de embargos de decla-
ração, é irrecorriv el a decisão do Tribunal Pleno
que acolher ou rejeitar a'argêição de incostitu-
ciona/idade".

Art. 4 2 - Esta Emende Regimental entratá co vigor na data da

sua publicação.
JUIZ JOSÊ ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO

PROVIMENTO 09 07, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1991
O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 . REGIA°,

na conformidad e do que dispõe o art. 56 da Lei n
. 5.010/66, e tendo em

vista a decisão constant e do Processo n . 2889/91 - TRF - 1 . Região,

proferida na Sessão de 28 de novembro de 1991, resolve:

RECONDUZI R , para o período de 07.01.92 até a 2
. Sessão do

Conselho de Administração após 30.03.92, os atuais Diretores do Foro e
Corregedores Permanentes não vinculados diretament e às Varas, bem como

os respectivos Vice-Diretores, conforme abaixo:

Se do Judiciári a do Estado do Acre
o oco:	

ASTELO BRANCO COELHO

do Judiciár ia do Estado do Amazonas

ra	 oro: Dr . 1	 TANIA	 O BARRO PESSOA DA COSTA

Se Ao Judiciári a do Estado da Bania

• te or 0 OIO, I.	 EL DA SILVA

Vice-Diretor:	
Dr. CANDIDO MORAES PINTO FILHO
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Art. 32
com nova redação:
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