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Tribunal Regional Federal

1? Região

Presidência

INSTRUÇÃO NORMATIVA N9 01, DE 26 DE MARÇO DE 1 990

O PRdIDENTE DO- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 2 REGIA()
no. uso- de suas atribuições legais -e regimentaia, cónsidelando a neces-
sidade de,regulamentat os prodedimentos no âffibitp da Secretaria Judi-
ciária do Tribunal,- no-.que se refere ap. processamento do Agravo de
Instrument0 intarpostó -do deapaabo que denegatório de Recurso Extraor-
dinâtio, resolve:

•
Art.. 12 Agravo de Instrumento será interposto no

-prezo de cinco dias, contados-da publicação no- órgão Oficial do despa-
cho denegatótio.'de-recUraa extraordinário,- por petição, que conterá.:

I	 - a exposição: da feta e do direito;
as-razões--do- pedi-do: de reforma da decisão; ,

-	 indicação das >peças do processo que	 devam	 ser
trasladedes.

R''.arágrafa-Orlico - Serão obi-igatbriamente trasladados o
acórdãO recor.tidt? , , A—piétão , da-interposição do recurso, as contra-re-
Zões, te hotiVer, a-detisão agravada, a certidão da respectiva intima-
ção e a procure.065-putorgada. ao advogado- do- agravante..

Art..22 - Protocolizada a petição, será encaminhada ao
Presidente, -que reformará o:detpacho agravado ou deferirá a formação
do. instrumento.

Art.. 3 2 - Publidado o despacho autorizando o procesaa-
mento do agravo de instrumento, o agravante, dentro de cinco dias,
efetuará na Caixa Econônicá federal o pagamento prévio do preço dos
traslados das peçes que houver indicado em sua petição.

Parágrafo Única - Decorrida prazo previsto neste ar-
tigo sem a- realização de pagamento, o agravo será instruído somente
com o despacho agravado e a- certidão de- sua publicação.

Art. 4 2 - Certificado o traslado das peças do Agravan-
te, o agravado será intimado para os efeitos do artigo 514 do CPC, de-
vendo a petição vir acompanhada das peças indicadas-.

Parágrafo Unica - A Secretaria conferirá e autenticará
.as peças referidas neste Ortiga.

.".rt. 59 - Certificada a conferência e a autenticação
das peças, c agravado será intimado para os efeitos do -rtigo, 52.6 do
CPC.

Art. 6 9 - Respondido ou não o agravo, a Secretaria jun-
tará a petição ou certificará o decurso de prazo.

Art. 72 - Se na resposta o agravado apresentar documen-
to novo, a Secretaria intimará o agravante pata dizer sabia ele, no
prazo de cinco dias.

Art. 8 2 - Decorrido o prezo com OU ten manifestação' do
interessado, o agravante sere intimado pera'as efeitos do artigd-527
do CPC.

§	 - A guia de recolhimento será expedida, -antes da
intimação, pela -Divisão de-Contadoria do . Tribunal.

§ 2 2 - Efetuado o-preparo na Caixa Econômica Federal, a
Divisão de Contadoria juntará aos autos cópia da guia, faiando os au-
tos conclusós ao Presidente para determinar sua tubida.

§ 32 - Se o agravante deixar transcorrer "in albis" o
prazo para preparo; a Divisão certificará o transcurso do Prazo, tor-
nando os autos conclusos ao Presidente, para que julgue o agravo de-
serto.

Art.92 - Julgado deserto, o agravo será apensado aos'
Autos principais &serão remetidos à arígem.

Art. 1.0 - Recebida o agravo da instância "ed pua", será
concluso ao Presidente que determinará o cumprimento da respeitável
decisão.

,Art. 11 - Esta Instrução Normativa aplica-se, no q0e.
couber, ao. processamento dos agi-avos de instrumento interpostos de-de-
cisões que denegarem seguimento a Recursos Especiais e, entrará em vi-
gor na data de sua publicação.

JUIZ 'MIRADA SILVA
Presidente

RESOLUÇÃO N9 10, DE 26 DE MARÇO DE 1-990
Estende a aplicação das Tabelas

'de Custas n gs I	 VIII,	 da.
Justiça	 Federal	 de	 Primeira '
Instância, em vigor nos Estadoa
da Minas -Oerais è Distrito:
federal, ao Tribunal Regional FL-
deral dá Primeira Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 2 REGIAO, no
uso das atribuições conferidas pelo artigo 21, item XXII, do Regimento
Interno, assim dono o- decidido no processo n á 00759-89/DF, resolve:

Art. 19 fica a Secretaria. Judiciária autorizada a
aplicar, no qUe couber, a Tabela de Çustat n9s I e VIII, de justiça
Federal de Primeira Instância, em vigor nos Estados de Minas -Gerais e
Distrito Federal, para cobrança daa'custas de que trata ó artigó 103,
do Regimento- rnterno do Tribunal RegiOnal Federal da ta Região.

Art. 22 - As custás-daa Açoes Rescisórias, Mandados da
Segurança, -Conflitos de Comnetància suscitados pela parta, Suspensões
de Segurança e Revisões Criminais, serão cobradas de acordo com
itens nas I, II, IV, II e VII, respectivamente, da Tabela nP I a qua
se refere o artigo 12.

§ 1 •9 - O redolhimento das custas^de . que treta este artigo
deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante guia própria,
expedido em 04 vias, gela Divisão da Contadoria Judicial.

Art. 3 9 - Serão cobrados para extração de Cartas de
Sentença e por cópias xerográficas os preços constantes dos itens II e
III da Tabela n 2 IX.

5233
5272
5279

5408

5419'

5443

5444

5446

5465


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-06-24T17:21:21-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




