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concedidas se atenderem as seguintes condições, concomitantemente:

Sumário

PÁGINA

'.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

:~:::::~::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::: ::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::: :.:
- 3" Região .
-·4" Região .
- 5" Região , .

...\<-:M>I;ETIM DA JUSTIÇA FEDERAL
'.~SeÇIo Judidária do Distrito Federal (1'" Região) ,

, ~ .. 111395

u1025
111191
UI243
111299
II 1368

,0 ••

Tribunal Regional Federal

I \'Região I
C. pr_e_s_id_.ê_n_c_ia ~1

EMENDA REGIMENTAL N" 33197

oPRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO,
J1OUSO de suas atribuiçOeslegais e tendo em vista a decisão Plenária de 04 de dezembro de
1997, resolve: .

M 1° - O §1° do artigo 18 e artigos 19, 20 e 319 do Regimento Interno
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18 .
§ 1°. A eleição, por voto secreto do Plenário, dar-se-á trinta dias antes
do término do biênio, e a posse, no último dia, transferindo-se para.o
primeiro dia útil seguinte, caso essas datas recaiam em dias sem
expediente na Corte.

Art. 19. Se ocorrer vacância do cargo de Presidente, assumirá o Vice-
Presidente, que convocará o Plenário, para, no prazo máximo de trinta
dias, realizar a eleição.

§ 1°. O eleito tomará posse no prazo de quinze dias, exercendo o
mandato pelo período fixado no artigo 18 deste Regimento Interno.
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§ 2°: No caso de. o Vice-Presidente ser eleito Presidente, na mesma
sessão, eleger-se-á o seu sucessor, aplicando-se-Ihe o dispositivo no
parágrafo anterior.
Art. 20. Ocorrendo vacância do cargo de Vice-Presidente, será o
Plenário convocado para eleiçâcl do sucessor no prazo máximo de trinta
días. O eleito completará o período de seu antecessor, 'salvo o caso
previsto no §2° do artigo anterior. .
"Art. 319 .
§ 8°. A permuta ou a remoção para outra Região só poderão ser

I - sem prejuízo da prestação jurisdicional onde estiver o Juiz em
exercício;

" - ser, o interessado, magistrado vitalício;

111- no absoluto interesse do serviço para onde for soucrtada a permuta
ou a remoção.

Art. 2°. Nos §§ 2° e 3° do art. 2° do Regimento Interno, fica excluída a
expressão final "cumprido", no.que couber, o disposto no art. 19."

Ar!. 3°. Esta emenda Regimental entrará em vigor na data de sua
publicação.

Brasília. 12 de deaemhro de 1997

JUIZ NELSON GOMES DA SILVA

EMENDA REGIMENTAL N° 34197

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" RÉGIAO,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a decisão Plenária de 04 de dezembro de
1997, resolve:

Art. 1° - Os artigos 230 a 234 do Regimento Interno passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 230. O agravo de instrumento será proceS!iado e julgado na forma
estabelecida na legislação processual e neste Regimenlo.

Al1..231. Distribuído o agravo de .instrumento e não sendo em caso de
indeferimento liminar (CPC, artigo 557), o relator:
I - poderá requisitar informações ao juiz da causa, que as prestará no
prazo máximo de 10 (dez) dias;
11 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou suspender a
execução da decisão recorrida, comunicando ao juiz tal decisão;
111 - Intimará o advogado do agri!vado, por carta, com "aviso de
recebimento", para responder e juntar cópias de peças que entenda
convenientes, no prazo de 10 (dez) dias; seo agravo ainda não tiver
advogado constituido, a intimação dar-se-á na sua própria pessoa.
Parágrafo único. No Distrito Federai, a intimação do advogado do
agravado far-se-á pelo órgão oficial.

Art. 232. Os autos serão encaminhados à Procuradoria Regional da
República, pelo prazo de 10 (dez) dias, no caso de intervenção
obrigatória do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição.

Art. 233. Retornando os autos, serão eles conclusos ao Relator, que
disporá de prazo não superior a 30 (trinta) dias para seu exame e
posterior inclusão em pauta.

Art. 234. O agravo relido será sempre apreciado como preliminar ao
julgamento da respectiva apelação, nos termos do Código de Processo
Civil.
Parágrafo único. O agravo de instrumento será sempre julgado antes da
respectiva apelação, se houver, estejam ambos incluídos na mesma ou
em diferentes pautas de julgamento, e, após o.trânsito em julgado do
acórdão, os autos serão remetidos à instância de origem".
Art. 2°. Esta emenda Regimental entrará em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 12 de, de aemhro de 1997

JUIZ NELSON GOMES DA SILVA
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