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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 

ATO REGIMENTAL N. 1 DE 9 DE FEVEREIRO DE 1989 
 
 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, para dar 
cumprimento ao disposto no art. 104, parágrafo único, item I, da Constituição Federal, 
no art. 27, §§ 5º e 7º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei n. 
7.727, de 09 de janeiro de 1989, reunido em sessão plenária,  

 
 
RESOLVE: 
 
 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
I – O Tribunal Federal de Recursos elaborará as listas a que se refere o 

art. 27, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para completar a 
composição inicial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão especial a ser realizada 
no dia 09 de março de 1989. 

 
II – Para elaboração das listas mencionadas no item anterior serão 

considerados os nomes dos desembargadores dos Tribunais de Justiça do país que 
manifestarem interesse em integrá-las, mediante ofício à Presidência do Tribunal 
Federal de Recursos, em caráter reservado, instruído com o respectivo currículo, com 
cópias para os integrantes da Corte (26), até 03 de março de 1989. 

 
III – Para a escolha das listas serão obedecidas às disposições do art. 26 

e seus parágrafos 1º a 15 do Regimento Interno do Tribunal.  
 
IV – Elaboradas as listas e encaminhadas ao Presidente da República, o 

Presidente do Tribunal Federal, diligenciará sobre a instalação do Superior Tribunal de 
Justiça, tanto que instalados os Tribunais Regionais Federais, ainda que não efetivadas 
as nomeações dos indicados, que, neste caso, tomarão posse posteriormente. 

 
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS 
 
V - O Tribunal Federal de Recursos elaborará as listas a que se refere o 

art. 27, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para a composição 
inicial dos Tribunais Regionais Federais, em sessão especial a ser realizada no dia 02 
de março de 1989. 

 
VI - Os Juízes Federais deverão manifestar opções em relação aos 
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Tribunais Regionais Federais que desejem integrar, podendo complementar os 
respectivos currículos, ate 24 de fevereiro de 1989. 

 
VII - Para as vagas do quinto a que se refere o art. 94 da Constituição, o 

advogado ou membro do Ministério Público Federal que desejar integrar os Tribunais 
Regionais Federais, deverá manifestar esse interesse, ate 24 de fevereiro de 1989, 
mediante ofício à Presidência do Tribunal Federal de Recursos, instruído com o seu 
currículo, com cópias para os integrantes da Corte (26) e prova do exercício efetivo da 
atividade profissional ou da carreira, respectivamente, por mais de dez anos. 

 
VIII - Na elaboração das listas obedecer-se-á ao disposto no art. 26 e seus 

parágrafos 1º a 15 do Regimento Interno do Tribunal. 
 
IX - Elaboradas as listas e encaminhadas ao Presidente da República, 

para a nomeação dos integrantes da composição inicial dos Tribunais Regionais 
Federais, o Presidente designará data, para a instalação dos mesmos, observado o 
prazo do parágrafo único do art. 94 da Constituição. 

 
X - Caso designada data única para a instalação de todos os Tribunais 

Regionais Federais, o Presidente delegará ao Vice-Presidente, ao Corregedor-Geral, ao 
Decano e ao Vice-Decano a atribuição cometida pelo art. 4º da Lei 7.727, de 09 de 
janeiro de 1989, para a instalação dos outros quatro. 

 
XI - Este ato vigorará a partir de sua publicação. 
 
 

 
MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE 

 
PRESIDENTE 
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