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Tribunal Regional Federal

1? Região

Presidência

EMENDA REGIMENTAL Ne 20, DE 07 DE OUTUBRO DE 1993

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 19 REGIÃO,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a decisão plenária
de 23 de setembro de 1993, resolve:

Art. 1 2 - O art. 29 do Regimento Interno passa a vigorar
com a seguinte redação.

"Art. 29 - A indicação, pelo Tribunal, de Juizes ede-
rais, a serem nomeados pelo Presidente da Re-
pública para o cargo de Juiz, far-se-á dentre
aqueles, com mais de cinco anos de exercício

e que tenham se manifestado negativamente,
atendendo ao edital com praxo de trinta dias
por antiguidade e merecimento, alternadamen-
te."

Art. 22 - O § 3 2 do art. 31 do Regimento Interno passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 31 - Para os efeitos do que prescrevem os artigos
29, quando tratar de vaga de merecimento, e
30, deste Regimento, o Tribunal elaborará a
lista tríplice para cada vaga existente.

§. 1 2 - 	
§ 2 2 - 	
§ 3 2 - Aberta, a sessão será transformada, de imediato,

em conselho, para que o Tribunal discuta aspectos
gerais referentes à escolha dos Juizes, seus
currículos e vida pregressa. Desde que solicita-
do, os membros do Tribunal receberão, com antece-
dência, de no mínimo, 72 (setenta e duas) horas
da data designada para a sessão, relação dos can-
didatos, instruídos com cópia dos respectivos
currículos atualizados, assentamentos, informa-
ções sobre o tempo de serviço e esclarecimentos
circunstanciados, prestados pela Corregedoria, a
respeito dos feitos existentes na Secretaria do
Juízo e em poder dos Juizes, sujeitos a despacho,
decisão ou julgamento, cujos prazos estejam exce-
didos e das sentenças proferidas nos últimos doze
meses,"

•

Art. 32 - Esta Emenda Regimental entrará em vigor na da-
publicação.

JUIZ HERMENITO DOURADO

RESOLUÇÃO N2 11, DE 08 DE OUTUBRO DE 1993

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO,
no uso da atribuição que lhe confere o art. 96, inciso I, letra "b",
da Constituição Federal e tendo em vista a deliberação tomada pelo
Plenário em Sessão de 23.09.93 e autuada no Processo Administrativo na
4253/93, resolve:

Art. 19 - É criada em cada Gabinete de Juiz mais uma
função de Assistente Datilógrafo, alterando-se, em conseqüência, o
item IV do Anexo I da Resolução na 18, de 21/12/92, na forma do Anexo
desta Resolução.

Parágrafo Único - O provimento das funções de represen-
tação de Gabinete ora criadas far-se-á por portaria do Presidente, me-
diante indicação dos respectivos Juizes.

Art. 22 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

JUIZ HERMENITO DOURADO
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