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TÍTULO I  
 

DA CORREGEDORIA-REGIONAL 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS INSPEÇÕES 
 
 
Art. 1º. As inspeções ordinárias de Vara a cargo de seus respectivos Juízes, quando realizadas por 
amostragem, só poderão ser prorrogadas se os seus trabalhos forem suspensos por acontecimentos 
imprevisíveis e inevitáveis, por igual número de dias aos de suas suspensões.  
 
Art. 2º. Poderão ser utilizados procedimentos de amostragem quando da realização das inspeções 
ordinárias anualmente realizadas na 1ª instância da 5ª Região, nos termos previstos neste capítulo. 
 
Art. 3º. Quando, nas varas cíveis e nas varas comuns (inclusive aquelas com Juizado Especial 
Federal Adjunto), o total de processos em tramitação for superior a 4.000 (quatro mil), o 
percentual mínimo, por classe, daqueles a serem inspecionados, será de 20% (vinte por cento); 
quando igual ou inferior àquela quantidade, a inspeção abrangerá a totalidade dos feitos. 
 
Art. 4º. Nas varas privativas de execução fiscal, as inspeções serão sempre por amostragem, 
devendo ser preferencialmente examinados os executivos embargados e as ações executivas de 
grandes devedores, num total que importe em percentual igual ou superior a 70% (setenta por 
cento) dos feitos inspecionados, e estes, por sua vez, não devem totalizar menos do que 10% (dez 
por cento) dos processos em tramitação na Vara.  
 
Art. 5º. Os Juizados Especiais Federais só poderão realizar inspeção pelo método de amostragem 
quando o total de processos em tramitação for superior a 4.000 (quatro mil), devendo ser 
inspecionado um percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do acervo. 
 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às Turmas Recursais, pelo que devem 
os processos ser inspecionados pelos respectivos Relatores, sem prejuízo da elaboração de um 
único relatório da inspeção. 
 
Art. 6º. As Varas Criminais não realizarão inspeções por amostragem. 
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Art. 7º. Mesmo quando realizada a inspeção por amostragem, devem ser inspecionadas todas as 
ações das seguintes classes:  
 
I - habeas corpus; 
 
II - mandado de segurança; 
 
III - ações criminais; 
 
IV - ações populares; 
 
V - ações de improbidade administrativa; 
 
VI - ações de desapropriação por interesse social.  
 
Art. 8º. As inspeções realizadas nas Varas pelos Juízes Federais, nos termos do art.13, III, da Lei 
nº 5.010, de 30 de maio de 1966, serão procedidas anualmente até 31 de julho, sendo delas 
cientificadas a Procuradoria da República e a Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, que 
poderão enviar representante para acompanhar os trabalhos. 
 
Art. 9º - Os Juízes Federais realizarão inspeção, nas Varas e Turmas Recursais, de acordo com 
calendário homologado pelo Conselho de Administração deste Tribunal, mediante proposta a ser 
apresentada até 30 de novembro. Nas Seções Judiciárias de Varas múltiplas, o Juiz Federal 
Diretor do Foro coordenará a elaboração da proposta e a encaminhará à Corregedoria-Regional.  
 
Art. 10 - Observadas as recomendações contidas em Provimento da Corregedoria-Regional, a 
inspeção será realizada no prazo de cinco dias úteis, que poderá ser prorrogado por igual período, 
com prévia autorização do Corregedor-Regional. 
 
Art. 11 - Durante o período de inspeção atender-se-á ao seguinte: 
 
a) não se interromperá a distribuição; 
 
b) não se realizarão audiências, salvo em virtude do disposto na alínea “d”; 
 
c) não haverá expediente destinado às partes, salvo para apresentação de recursos, 
reclamações, ou nas hipóteses da alínea "d"; 
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d) os Juízes somente tomarão conhecimento de pedidos, ações, procedimentos e medidas 
destinadas a evitar perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção; 
 
e) não serão concedidas férias aos servidores lotados na Secretaria da Vara em inspeção, 
durante a sua realização. 
 
Art. 12 - As inspeções serão precedidas de edital, assinado pelo Juiz, com prazo de quinze dias, 
do qual constarão a suspensão do expediente normal e o período de duração, com as ressalvas 
contidas nos arts. 8º a 11, desta Consolidação. 
 
Art. 13 - Estão sujeitos à inspeção: 
 
I - os processos pendentes; 
 
II - os livros e registros da Secretaria. 
 
Art. 14 - Durante a inspeção, o Juiz verificará: 
 
I - se a Secretaria vem cumprindo as atribuições previstas nas leis e demais atribuições que lhe 
são conferidas pelos provimentos; 
 
II - se são mantidos em ordem os livros e registros recomendados; 
 
III - se os autos, livros, fichários, registros e papéis findos ou em andamento estão devidamente 
guardados e conservados; 
 
IV - se não há processos irregularmente parados e, especialmente, se são cumpridos os prazos a 
que estão sujeitos os servidores, auxiliares da Justiça, membros do Ministério Publico e partes; 
 
V - se há demora injustificada no cumprimento das precatórias, principalmente criminais e 
aquelas em que algum dos interessados é beneficiário da justiça gratuita ou de beneficio 
previdenciário ou trabalhista, e se, periodicamente, é providenciada a cobrança das precatórias 
expedidas e não devolvidas; 
 
VI - se é regularmente publicado o expediente da Vara; 
 
VII - se constam da capa dos processos os nomes dos advogados e a inclusão desses nomes no 
expediente publicado; 
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VIII - se são lançados, nos registros de controle de entrega de autos com vista aos advogados: os 
nomes, números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereços completos dos 
mesmos; 
 
IX - se são procedidas as cobranças de autos em poder dos advogados, por mais tempo que o 
determinado na lei, e os com vista ao Procurador da República, com prazos ultrapassados, bem 
assim os em poder de peritos, além do prazo assinado; 
 
X - se foram dadas baixas em todos os processos devolvidos e sentenciados pelos Juízes, 
principalmente as baixas na distribuição nos casos de extinção do processo; 
 
XI - se são observadas as normas de controle das diligências dos Oficiais de Justiça Avaliadores, 
e se as férias dos Oficiais de Justiça Avaliadores somente são concedidas estando o serviço 
atendido na forma fixada pelo Tribunal e pela Corregedoria-Geral; 
 
XII - se o patrimônio da Seção, sob a responsabilidade da Secretaria, encontra-se cadastrado e 
inventariado, com os respectivos termos de responsabilidade, em bom estado de conservação; 
 
XIII - se é observado pela Secretaria o horário de expediente fixado em ato próprio; 
 
XIV - se são feitas as comunicações sobre o andamento dos processos para os serviços destinados 
a registros e informações; 
 
XV - se é comunicada à Chefia da Procuradoria da República e ao Tribunal a ausência do 
representante da União a ato a que devia comparecer e para o qual tenha sido intimado; 
 
XVI - se consta a prática de erros ou abusos que devam ser emendados, evitados ou punidos, 
providenciando de imediato sua correção; 
 
XVII - se os atos, despachos, ordens e recomendações dos Juízes, da Direção do foro, da 
Corregedoria-Regional e do Tribunal são cumpridos e observados; 
 
XVIII - se há respeito aos prazos para a instrução dos feitos, principalmente os de natureza 
criminal; 
 
XIX - se é atendida a preferência fixada pelo Código de Processo Penal no julgamento de réus 
presos; 
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XX - se são observados, com máximo rigor, os prazos fixados para conclusão dos inquéritos 
policiais, que somente podem voltar à Delegacia quando novas diligências se tornem 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; 
 
XXI - se existem inquéritos paralisados em poder das autoridades policiais e quais as 
providências tomadas para corrigir tais situações; 
 
 
XXII - se são feitas as intimações aos réus presos no próprio estabelecimento penal onde se 
acham; 
 
XXIII - se são observadas as normas de cálculos padronizadas pelo Tribunal e Conselho da 
Justiça Federal; 
 
XXIV - se o Diretor da Secretaria observa o prazo fixado no art. 47 da Lei nº 5.010/66, para 
remessa dos processos à superior instância; 
 
XXV - se o Diretor da Secretaria dá conhecimento imediato ao Procurador da República da 
expedição de alvarás de soltura; 
 
XXVI - se o Diretor da Secretaria promove a conclusão imediata dos autos de mandado de 
segurança, quando findo o prazo de validade das liminares, para pronta comunicação à autoridade 
coatora; 
 
XXVII - se o Diretor da Secretaria faz subir ao Tribunal, vencidos os prazos legais, os recursos 
voluntários e os de ofício, quando existentes, nos habeas corpus, mandados de segurança e 
demais ações; 
 
XXVIII - se o Diretor da Secretaria certifica nos autos a falta de recolhimento dos mandados, 
quando decorrido o prazo para seu cumprimento, e procede à intimação para o cumprimento no 
prazo de vinte e quatro horas; 
 
XXIX - se o depósito da coisa penhorada está em mãos do depositário, salvo quando se tratar de 
bens móveis que serão removidos somente a pedido do exequente e desde que sejam fornecidos 
os meios necessários; 
 
XXX - se são efetuados levantamentos periódicos, para efeito de controle dos bens em depósito, e 
se dos mesmos é mantido o registro em que constem especificações de processo, data de entrada, 
exequente e executado. 
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Art. 15 - Nos livros, registros e papéis examinados, o Juiz aporá “vistos em inspeção”, datando e 
assinando com o representante do Ministério Publico e da Ordem dos Advogados do Brasil, se 
credenciado. 
 
Art. 16 – Findos os trabalhos, o Juiz fará lavrar ata que conterá, específica e objetivamente, as 
ocorrências da inspeção, com resposta às determinações contidas nos itens do art. 24, apontando 
as irregularidades encontradas, as medidas adotadas para sua correção e as sugestões quanto a 
medidas necessárias que ultrapassem a sua competência, extraindo-se cópia desta, bem como da 
ata de abertura, a fim de acompanhar o relatório a ser enviado à Corregedoria-Regional no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados do primeiro dia útil após o término da inspeção. 
 
Parágrafo Único - As observações referentes a problemas administrativos da Seção e os 
elementos estatísticos não deverão ser consignados nas inspeções, mas no Relatório de atividades 
e nos Boletins Estatísticos específicos. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DO JUIZ-AUXILIAR DA CORREGEDORIA  
 
 

Art. 17. O Corregedor-Regional poderá convocar Juízes Federais para auxiliá-lo no desempenho 
de suas atribuições, mediante aprovação do Plenário desta Corte. 
 
Parágrafo único. Os Juízes Federais convocados para auxiliar o Corregedor-Regional poderão 
atuar em Núcleos da Corregedoria da Seção ou Subseção Judiciária criados para tal fim, com 
vistas à desconcentração do desempenho da função correicional. 
 
Art. 18. Ao Juiz-Auxiliar compete: 
 
I – atender às consultas dos Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos sobre assuntos do 
interesse específico da magistratura federal, respondendo-as de acordo com a orientação traçada 
pelo Corregedor-Regional; 
 
II – acompanhar os trabalhos dos Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos, auxiliando-os em 
suas dúvidas e dificuldades, conforme orientação do Corregedor-Regional. 
 
III – auxiliar o Corregedor-Regional a orientar, acompanhar e avaliar o desempenho profissional 
dos Juízes Federais durante o período de aquisição da vitaliciedade; 
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IV – participar, quando solicitado pelo Corregedor-Regional, das correições realizadas nas Varas 
Federais, auxiliando-o; 
 
V – manifestar-se, quando instado pelo Corregedor-Regional, em processos administrativos 
relacionados com o aprimoramento dos serviços da Justiça Federal de primeira instância; 
 
VI – atender, na ausência do Corregedor-Regional, autoridades, advogados ou cidadãos que 
compareçam à Corregedoria-Regional; 
 
VII – requisitar certidões, diligências, informações, ou quaisquer outros esclarecimentos 
necessários ao desempenho de suas funções; 
 
VIII - representar o Corregedor-Regional em atos e solenidades oficiais, quando solicitados; 
 
IX – proferir despachos em expedientes administrativos em tramitação na Corregedoria-Regional, 
quando determinado pelo Corregedor-Regional; 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DA  OUVIDORIA 
 
 
Art. 19. A Ouvidoria é órgão auxiliar da Corregedoria-Regional, que, sem poder de decisão, tem 
por finalidade ouvir, informalmente, os jurisdicionados e interessados em geral, esclarecendo-os 
sobre o trâmite processual das pendências judiciais e administrativas no âmbito da Justiça Federal 
de Primeiro Grau do TRF – 5ª Região.  
 
Art. 20. A Ouvidoria instalar-se-á no Gabinete do Corregedor-Regional, ou em local por este 
designado, sob a coordenação de um Assessor ou Supervisor escolhido dentre os servidores da 
Corregedoria, e funcionará no horário do expediente administrativo do Tribunal.  
 
Art. 21. As reclamações ou pedidos de esclarecimentos podem ser apresentados pessoalmente, 
pela Internet, por telefone/fax, correio postal, ou eletrônico, os quais serão numericamente 
registrados, para fins de cadastro e de prioridade no atendimento. 
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Art. 22. Quando não escritas, as reclamações ou pedidos de esclarecimentos serão reduzidos a 
termo, para os fins prescritos no artigo anterior. 
 
Art. 23. Mesmo quando escritas, as reclamações não precisam ser assinadas, mas os reclamantes 
devem ser, em qualquer caso, identificados com nome completo, número do CPF e telefone e/ou 
endereço para contato.  
 
Art. 24. Quando a providência reclamada extrapolar o poder de decisão do Corregedor-Regional, 
a reclamação será remetida ao órgão competente para tal, cientificando o reclamante e exaurindo-
se a atuação da Ouvidoria. 
 
Art. 25. Nos casos em que as reclamações enquadrarem-se como pedidos de correições parciais, 
ou representações contra Juízes ou servidores, o Assessor orientará o reclamante a apresentá-la 
por escrito e dirigi-la ao Corregedor-Regional, em envelope lacrado, onde conste visível o termo 
“sigiloso”, para as providências de estilo. 
 
Art. 26. Quando houver disponibilidade de recursos humanos, deve ser instalado órgão da 
Ouvidoria junto às Seções Judiciárias em local de fácil acesso ao público, a critério do respectivo 
Diretor do Foro. 
 
Parágrafo único. As reclamações recepcionadas pela Ouvidoria Seccional só deverão ser 
repassadas à Corregedoria quando a providência reclamada não puder ser solucionada pelo 
Diretor do Foro. 
 
Art. 27. Sem prejuízo de outros meios de publicidade, deverá o setor de comunicação social que 
atuam no âmbito do Tribunal Regional Federal da Quinta Região implementar, sob a supervisão 
da Corregedoria-Regional, a divulgação da existência da Ouvidoria para conhecimento público, 
posto constituir-se este serviço de utilidade pública. 
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TÍTULO II  - DOS JUÍZES 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS LICENÇAS E DOS AFASTAMENTOS 
 
 

SEÇÃO I – DAS LICENÇAS 
 
 
Art. 28. Podem ser concedidas aos magistrados de Primeiro Grau,  a  critério do         
Corregedor-Regional,   as seguintes licenças e afastamentos: 
 
I- licença para tratamento de saúde; 
 
II-  licença por motivo de doença em pessoa da família; 
 
III- licença para repouso à gestante; 
 
IV- licença-paternidade; 
 
V- licença-adotante; 
 
VI- afastamento por motivo de casamento ou de falecimento de cônjuge ou companheiro, 
ascendente, descendente ou irmão; 
 
VII- afastamento para frequência a cursos, congressos ou seminários de aperfeiçoamento e 
estudos; 
 
VIII- afastamento para participação em evento cultural; 
 
VIII- afastamento para comparecimento a solenidades administrativas; 
 
IX- afastamento para prestação de serviços exclusivamente à Justiça Eleitoral; 
 
X - afastamento para presidir associação de classe. 
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§ 1º.  Poderá o Corregedor-Regional conceder outras licenças ou afastamentos por período de até 
30 (trinta) dias por decisão fundamentada. 
 
§ 2º.  As hipóteses de afastamento previstas nos incisos VII e VIII, não poderão exceder o 
número de 04 (quatro) ao ano por magistrado. 

 
Art. 29. Compete ao Conselho de Administração decidir sobre a concessão de licenças para 
tratamento de saúde e por motivo de doença em pessoa da família por período superior a 30 
(trinta) dias, bem como sobre os pedidos de afastamentos para prestação de serviços 
exclusivamente à Justiça Eleitoral  e  para presidência de associação de classe. 
 
Art. 30.  O pedido de licença para tratamento de saúde deverá ser instruído com atestado médico 
em que conste a fundamentação do afastamento através do diagnóstico codificado (Classificação 
Internacional de Doenças) e o período em que o magistrado permanecerá afastado de suas 
atividades funcionais. 
 
§ 1º. Excepcionalmente, o atestado poderá ser encaminhado à Corregedoria-Regional até o 
primeiro dia útil seguinte ao do pedido de afastamento. 
 
§ 2º. Em caso de prorrogação da licença-médica, um novo atestado médico deverá ser 
apresentado em até 02 (dois) dias úteis antes de seu término. 
 
Art. 31. O afastamento decorrente de núpcias será contado a partir da data do casamento civil ou 
do casamento religioso com efeitos civis, devendo ser apresentada à Corregedoria cópia da 
devida certidão no prazo de 03 (três) dias após findo o período de afastamento. 
 
§ 1º. Aplica-se o mesmo prazo para apresentação da certidão nas hipóteses de licença-paternidade 
e licença-nojo. 
 
§ 2º. Na hipótese de licença-maternidade a certidão deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis após o início do período de afastamento. 
 
Art. 32. O afastamento para participação em evento cultural será autorizado quando a natureza 
do evento estiver diretamente relacionada ao exercício da função jurisdicional do magistrado e 
está condicionado à demonstração de interesse público. 
 
Art. 33. Os magistrados de Primeiro Grau devem encaminhar todos os pedidos de licença ou de 
afastamento ao Corregedor-Regional por meio de correspondência eletrônica, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis anteriores ao início do período solicitado, sob pena de não conhecimento. 
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Art. 34. O afastamento, sem a prévia autorização do Corregedor-Regional ou, em grau de 
recurso, do Conselho Administrativo do Tribunal, poderá ensejar a aplicação de penalidades, 
obedecendo-se ao devido processo legal. 
 
Art. 35. Ao apreciar o pedido, poderá o Corregedor-Regional determinar diligências a serem 
cumpridas pelo interessado no prazo fixado. 
 
Art. 36. O indeferimento do pedido de afastamento deve ser motivado, sob pena de nulidade. 
 
Art. 37. A autorização de afastamento do magistrado pela corregedoria, nos termos deste 
capítulo, não pressupõe a concessão de diárias nem o custeio de passagens. Tais despesas, quando 
possíveis, deverão ser solicitadas ao Diretor do Foro, a quem cabe avaliar o cabimento e a 
disponibilidade. 
 
Art. 38. O  afastamento do  Juiz  Federal  Titular  não  deverá  ser concomitante ao do Juiz 
Federal Substituto que atue na mesma Vara,  salvo hipóteses extraordinárias,  a critério do 
Corregedor-Regional. 
 
Art. 39. Nos eventos que demandem a saída de um grande número de Juízes, a autorização de 
afastamento será limitada, de forma a garantir que permaneça na Seção um número mínimo 
correspondente a 50% dos magistrados em atividade. 
 
Art. 40. Fica expressamente defeso o afastamento do Juiz plantonista durante o exercício do 
plantão. 
 
 

SEÇÃO II - DO AFASTAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO 
 
 
Art. 41. O afastamento para frequência a cursos de curta duração será regido pelo disposto nesta 
Seção e pressupõe inexistência de prejuízo aos serviços judiciários. 
 
Parágrafo único. Considera-se curso de curta duração aquele que não excede o período de 30 
(trinta) dias. 
 
Art. 42. O pedido de afastamento deverá conter, obrigatoriamente, nos termos da Resolução nº 
64/2008-CNJ:  
 
I – o nome e o local de funcionamento da instituição de ensino promotora do curso ou atividade 
de aperfeiçoamento profissional; 
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II – a data de início e término do curso ou evento, o calendário acadêmico, os horários das aulas, 
a carga horária e eventual previsão de férias durante o curso; 
 
III – prova da inscrição, aprovação em processo seletivo ou aceitação do requerente, a ser 
fornecida pela instituição promotora do curso ou evento de aperfeiçoamento profissional; 
 
IV – a natureza do curso ou evento e a sua pertinência e compatibilidade com a prestação 
jurisdicional; 
 
V – prova de domínio da língua em que será ministrado o curso, se no exterior; 
 
VI – o compromisso de: 
 
a) disponibilização do trabalho de conclusão do evento, permitida a publicação gratuita em 
revista do Tribunal, a inserção do respectivo texto no sítio da escola da magistratura ou do 
Tribunal na rede mundial de computadores e o arquivamento na Biblioteca para consulta pelos 
interessados; 
 
b) disseminar, mediante aulas e palestras, os conhecimentos adquiridos durante o evento, 
quando solicitado pelo Tribunal através da ESMAFE da 5ª Região; 
 
c) restituir ao Erário o valor correspondente aos subsídios e vantagens percebidos durante o 
afastamento, na hipótese de não conclusão do curso por fato atribuível ao magistrado. 
 
d) Por se tratar de evento de curta duração, poderá ser exigido do magistrado a apresentação 
de resumo dos estudos ou relatório sobre os temas discutidos. 
 
Art. 43.  Não  serão  deferidos  afastamentos,  salvo casos excepcionais,  a critério do 
Corregedor-Regional: 
 
I- se o curso, seminário ou outra atividade intelectual não possuir vinculação com a área de 
atuação profissional do magistrado na Vara Federal. 
 
II- simultaneamente, a todos os magistrados de uma Subseção Judiciária ou ao Juiz Federal e ao 
Juiz Federal Substituto de uma mesma Vara; 
 
III- quando existirem, na Vara, por Juiz, mais de 100 (cem) feitos conclusos para sentença, salvo 
nos casos de Vara especializada em matéria criminal ou Juizado Especial, que serão avaliados 
individualmente; 
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IV- quando existirem feitos sob a jurisdição do magistrado no aguardo de sentença há mais de 60 
(sessenta) dias; 
 
V- ao Juiz que já tenha se afastado por 4 (quatro) vezes, no mesmo ano, para frequência a cursos 
ou para participar em eventos culturais. 
 
Art. 44. O afastamento será deferido para o período estritamente necessário para o deslocamento 
até o local do evento, frequência ao curso ou participação em eventos e retorno imediato ao 
exercício da jurisdição. 
 
§ 1º. Na hipótese de ser imprescindível o deslocamento em dia anterior ao do início do evento, o 
requerente exporá, em seu pedido, a justificativa para tanto e comprovará a efetiva necessidade, 
indicando precisamente o horário em que pretende iniciar tal deslocamento, devendo remeter à 
Corregedoria, até 3 (três) dias após o término do evento, cópia do comprovante de viagem 
respectivo. 
 
Art. 45. Não será necessário o pedido de afastamento para eventos realizados em finais de 
semana e feriados, ou para eventos realizados na localidade ou região metropolitana onde atua o 
magistrado, pois que, em tais casos, não haverá perda da jurisdição. 
 
Art. 46. Poderão ser deferidos afastamentos, sem as restrições deste capítulo, nas seguintes 
hipóteses, quando: 
 
I- o Juiz for convidado na condição de conferencista, coordenador, palestrante ou painelista de 
evento promovido por órgão judiciário ou por escola oficial de magistratura, tratando-se de tema 
de interesse da Justiça Federal, a critério do Corregedor-Regional; 
 
II- o magistrado for selecionado para cursos promovidos pelo Conselho da Justiça Federal – CJF, 
ou pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 
 
III- para participação em eventos realizados no âmbito da Escola da Magistratura Regional 
Federal da 5ª Região, até o número mínimo exigido para cumprimento da frequência anual 
estabelecida; 
 
IV- houver outras situações em que a necessidade de afastamento do magistrado decorra 
diretamente  do desempenho  de suas funções judiciais ou administrativas, a critério do 
Corregedor-Regional. 
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V- o Juiz se encontrar no exercício de função de direção em associação de magistrado e o 
afastamento se destine aos fins próprios dela. 
 
Art. 47. Nos congressos de associações de classe da magistratura e nos encontros regionais 
promovidos pelo Tribunal, os afastamentos serão autorizados aos magistrados filiados às 
entidades promotoras sem as restrições deste capítulo, excetuadas as situações de manifesto 
prejuízo aos serviços judiciários. 
 
Art. 48. Após a realização dos cursos para os quais tenham sido autorizados afastamentos pela 
Corregedoria-Regional, o magistrado deverá apresentar cópia do certificado de conclusão ou 
documento similar em que conste a sua frequência.  
 
 

SEÇÃO III – DO AFASTAMENTO PARA COMPARECIMENTO 
EM ATOS OFICIAIS 

 
 
Art. 49. A representação da Seção Judiciária é exercida exclusivamente pelo Diretor do Foro e, 
na sua falta, pelo Vice-Diretor do Foro, autoridades que estão, com exclusividade, credenciadas a 
afastar-se, mediante autorização do Corregedor-Regional, para comparecer a atos oficiais. 
 
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no caput deste artigo, não serão deferidos afastamentos, 
em caráter oficial, de Juízes, inclusive Coordenadores de Subseções, para eventos, tais como 
inauguração, homenagem, placa comemorativa, lançamento de pedra fundamental, abertura de 
ano judiciário, fora dos limites territoriais da 5ª Região. 
 
Art. 50. Nas cerimônias de instalação de Varas Federais e/ou de inauguração de edifícios-sede, o 
afastamento de magistrados não poderá exceder o limite de 50% (cinqüenta por cento) dos Juízes 
em atividade na Seção Judiciária,  já incluído neste percentual o Juiz Diretor do Foro. 
 
Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos de afastamento de Juízes de Seção Judiciária 
diversa daquela em que se inaugura Vara Federal, salvo o disposto no caput do art. 49. 
 
Art. 51. Nas cerimônias de posse de Juízes Federais, as Seções Judiciárias serão representadas 
por seu Diretor ou Vice-Diretor, podendo os demais Magistrados requerer o afastamento, que terá 
a sua autorização condicionada à conveniência da administração. 
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CAPÍTULO II 
 

DAS SUBSTITUIÇÕES 
 
 
Art. 52. Nas hipóteses de impedimento, suspeição ou ausências eventuais de magistrado 
integrante da primeira instância da Justiça Federal da 5ª Região, serão observadas, para a 
substituição automática, as normas constantes deste capítulo, independentemente de ato 
específico da Corregedoria -Regional. 
 
Art. 53. Havendo Juiz Federal e Juiz Federal Substituto designados para uma mesma vara, os 
mesmos se substituem automática e reciprocamente, salvo nos casos de suspeição, impedimento 
ou ausência concomitantes. 
 
Art. 54. Configurada a exceção referida no artigo anterior ou havendo um único magistrado 
designado para uma determinada vara, a substituição automática recairá sobre o Juiz Federal 
Substituto de Vara de igual especialização/competência, com numeração ordinal subsequente à 
da vara do magistrado a ser substituído. 
 
Parágrafo Único. Não havendo Juiz Federal Substituto na Vara indicada no caput, a substituição 
automática recairá sobre o Juiz Federal Titular. 
 
Art. 55. Em uma mesma Seção/Subseção Judiciária, as varas de mesma 
competência/especialização se sucedem na ordem crescente de sua numeração ordinal, sendo a de 
maior numeração sucedida pela de numeração mais baixa. 
 
Art. 56. Observada, em uma mesma Seção/Subseção, a impossibilidade de efetivação da 
substituição automática entre juízes de varas de igual competência/especialização, atuarão como 
substitutos, ordenada e sucessivamente, os magistrados de varas comuns, cíveis, de execução 
fiscal, juizados especiais federais e de varas com competência criminal que exerçam suas 
atribuições na mesma sede em que configurada a ausência, suspeição ou impedimento, 
preferindo, para tanto, o Juiz Federal Substituto ao Juiz Federal Titular. 
 
Art. 57. Inexistindo, na Subseção Judiciária da vara em que ocorrer a ausência, suspeição ou 
impedimento, magistrado apto a atuar como substituto automático, a substituição ficará a cargo 
do magistrado da vara com sede mais próxima àquela, ambas vinculadas à mesma Seção 
Judiciária, aplicando-se, em tal caso, no que couber, o disposto neste capítulo. 
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Art. 58. Na impossibilidade material de serem observadas as disposições constantes neste 
capítulo para fins de substituição automática, incumbe ao juiz suspeito/impedido/ausente notificar 
imediatamente a Corregedoria-Regional a respeito, através de correio eletrônico ou fax, 
competindo a esta a análise e decisão do caso concreto. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS FÉRIAS 
 
 
Art. 59. Os Magistrados de Primeiro Grau têm direito a 60 (sessenta) dias de férias individuais, 
correspondentes a 12 (doze) meses de exercício, denominado período aquisitivo. 
 
§ 1º. As férias poderão ser gozadas em duas parcelas de 30 (trinta) dias, sendo vedado o 
fracionamento em períodos inferiores. 
 
§ 2º.  Para o gozo do primeiro período de férias relativos à magistratura, serão exigidos 12 (doze) 
meses de exercício.  
 
Art. 60. Os Juízes Federais Diretores de Foro das Seções Judiciárias da Justiça Federal devem 
apresentar à Corregedoria-Regional, até o dia 10 (dez) do mês de novembro de cada ano, a 
proposta de escala de férias dos magistrados nela lotados, a fim de submetê-la à homologação do 
Conselho de Administração.  
 
§ 1º. Na elaboração da proposta de escala de férias deverão ser observadas as seguintes regras: 
 
I – obrigatoriedade da permanência, em exercício, de pelo menos 50% do número efetivo de 
juízes da seção ou subseção judiciárias; 
 
II – proibição de afastamento concomitante dos Juízes membros Titular e Substituto do Tribunal 
Regional Eleitoral; 
 
III – proibição de afastamento concomitante do Juiz Federal e do Juiz Federal Substituto da 
mesma Vara, com prioridade de escolha do Juiz Federal, salvo situações excepcionais. 
 
§ 2º. Compete ao Núcleo de Assuntos da Magistratura autuar os processos de escala de férias 
individualizados por Seção Judiciária e elaborar parecer acerca do cumprimento das regras 
previstas neste capítulo, para posterior apreciação do Corregedor-Regional. 
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Art. 61. Na hipótese de existir interesse de vários magistrados pelo mesmo período de férias, 
deverá prevalecer o acordo entre eles, respeitado o critério do rodízio e observado o limite 
previsto no artigo anterior. 
 
Parágrafo único. Para fixação do rodízio, prevalecerá inicialmente o critério da antiguidade na 
carreira. 
 
Art. 62. O magistrado que pretender alteração na escala de férias já aprovada pelo Conselho de 
Administração deverá dirigir um requerimento ao Corregedor-Regional, via correspondência 
eletrônica, apresentando os motivos de seu pleito. 
 
Parágrafo único. O requerimento para alteração ou para inclusão de novas datas terá que ser 
efetuado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da data de início já prevista na escala 
de férias ou, em se tratando de antecipação, da nova data de início, salvo em situações 
excepcionais, a critério do Corregedor-Regional.  
 
Art. 63. A interrupção das férias somente ocorrerá excepcionalmente, por estrita necessidade do 
serviço devidamente demonstrada e a critério do Corregedor-Regional. 
 
§ 1º. Os dias remanescentes de férias interrompidas deverão ser usufruídos de uma só vez e sem 
fracionamento, nos termos do art. 80, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90. 
 
§ 2º. Os dias remanescentes de férias interrompidas ou de períodos de exercícios anteriores não 
gozados deverão obedecer às mesmas regras previstas nos incisos I, II e III, do § 1º do artigo 60 
deste Capítulo.  
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO TRÂNSITO  
 
 
Art. 64. Considera-se período de trânsito o prazo concedido ao magistrado que deva ter exercício 
funcional em outra localidade, desde que implique mudança de domicílio. 
 
Parágrafo único. O afastamento de que trata este artigo é considerado como de exercício, fazendo 
jus o magistrado, durante esse período, ao subsídio do cargo. 
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Art. 65. O período de trânsito será de no mínimo 10 (dez) dias e no máximo 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data de publicação do ato que ense jou a mudança de domicílio. 
 
§ 1º. Na hipótese de o magistrado encontrar-se em gozo de licença ou afastado legalmente, o 
período de trânsito será contado a partir do término da licença. 
 
§ 2º. As licenças e afastamentos legais ocorridos durante o trânsito não suspendem o seu 
transcurso, podendo ser concedidos pelo tempo que sobejar. 
 
§ 3º. É facultado ao magistrado renunciar, total ou parcialmente, ao período de trânsito. 
 
Art. 66. O período de trânsito deverá ser concedido juntamente com o ato de movimentação, 
mediante requerimento do magistrado. 
 
 

TÍTULO III  
 

DAS VARAS FEDERAIS 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE GREVE DOS 
SERVIDORES 

 
 

Art. 67. Compete aos Juízes Federais Diretores de Foro, na hipótese de paralisação dos trabalhos 
judiciários por motivo de greve deflagrada pelos servidores da respectiva Seção Judiciária, 
promover o lançamento das faltas dos grevistas, com os correspondentes descontos pecuniários, 
decorrentes da não freqüência ao serviço. 
 
Art. 68. Na hipótese de não haver o comparecimento dos servidores ao trabalho, devem ser 
tomadas todas as providências necessárias a fim de garantir o funcionamento dos serviços 
judiciários essenciais. 
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CAPÍTULO II 
 

DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS 
 
 

Art. 69. A inserção de dados no sistema informatizado, para a atualização dos elementos contidos 
nos livros obrigatórios, será executada diariamente pelos diretores de secretaria de vara ou pelos 
servidores designados para tal fim. 
 
Art. 70. A Subsecretaria de Informática conjuntamente com a Secretaria Judiciária desta Corte, 
deverão desenvolver, testar e manter em pleno, adequado, confiável, inviolável e seguro 
funcionamento, nos sistemas TEBAS, CRETA e/ou sucessores, módulos de consulta a listagens 
com informações dos livros atualmente existentes nos sistemas utilizados na Justiça Federal de 1º 
Grau.  
 
Parágrafo único – Os módulos indicados no caput sempre disporão de funcionalidades para 
consulta on-line e excepcional impressão, mediante requisição do usuário, de listagens 
configuráveis e de listagens definidas no sistema informatizado. 
 
Art. 71. Nas Seções e Subseções Judiciárias integralmente informatizadas, não mais serão 
utilizadas versões em papel dos livros, empregando-se, para registro e consulta das informações 
nele constantes, os sistemas de controle processual adotados na Justiça Federal da 5ª Região e os 
módulos especialmente desenvolvidos a este fim, bem como, no caso de vista dos autos, guias 
suplementares impressas para coleta de assinatura e que serão conservadas enquanto não 
restituídos os autos.  
 
Parágrafo único. É admissível, em substituição ao uso do livro de ponto, o emprego de sistema 
informatizado equivalente.  
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CAPÍTULO III 
 

DA RECLASSIFICAÇÃO DOS FEITOS EM TRAMITAÇÃO 
E DA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS ENTRE VARAS 

DE UMA MESMA SEÇÃO 
 

Art. 72. Requerida a execução do julgado, à exceção dos Juizados Especiais Federais, as 
Secretarias das Varas Federais deverão proceder à alteração de classes das ações cíveis em geral 
para a classe “execução de sentenças” nos termos da Resolução nº 441/2005 do CJF. 
 
Parágrafo único. A referida alteração, bem como a alteração dos pólos da ação, quando 
necessária, será efetivada nas Varas Federais pelo Diretor de Secretaria ou pelo Supervisor da 
execução de sentença ou por servidor designado para tal fim.  
 
Art. 73. Nos feitos penais, as modificações supra deverão ser feitas pelo Diretor de Secretaria, 
pelo Supervisor da Execução, por servidor designado ou, ainda, configurada a necessidade de 
redistribuição a outro juízo, pela Seção de Distribuição. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
DO PROCEDIMENTO DE BAIXA PROCESSUAL 

 
Art. 74 - A baixa de autos deverá ser feita, alternativamente, por servidores dos Setores de 
Distribuição ou de cada uma das Varas integrantes das Seções e Subseções Judiciárias deste 
Regional, desde que devidamente autorizados a tanto, cabendo ao juiz de cada vara fixar a quem 
competirá tal atribuição.  
 
Art. 75 - O Setor competente, diante de requisição dos Magistrados das Seções e Subseções 
Judiciárias da 5ª Região, deverá disponibilizar, aos servidores referidos no artigo anterior, acesso 
a rotinas que permitam a efetivação do registro das baixas processuais.  
 
Art. 76. Determinar aos Juízes Federais da 5ª Região que utilizem, no sistema de 
acompanhamento processual da Justiça Federal, o evento (fase) “Requisição de Pagamento”, 
como também as suas ramificações constantes na Tabela Única de Movimentação Processual da 
Justiça Federal – TUMP (Resolução n.º 471, de 05/10/05, do CJF), em todos os processos que 
haja requisições de pagamento nas modalidades “Precatório” e “Requisição de Pequeno Valor - 
RPV”.  
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Art. 77. Os feitos que se incluem na situação abrangida por este capítulo ficarão ativos no 
sistema “TEBAS” até que seja efetivado o respectivo adimplemento dos créditos.  
 
Parágrafo Único. Os autos que já se encontram baixados com pendência de pagamento deverão 
ser imediatamente reativados para o fiel atendimento do disposto no caput deste artigo. 
 
Art. 78. Os Núcleos Judiciários deverão cientificar os Juízes Federais das informações 
repassadas pela Secretaria Judiciária desta Corte quanto ao adimplemento dos precatórios e das 
requisições de pequeno valor.  
 
Parágrafo Único.  A cientificação dos Juízes Federais de que trata o caput deste artigo deverá ser 
realizada na mesma frequência em que os Núcleos Judiciários obtenham os referidos dados da 
Secretaria Judiciária do TRF 5ª. 
 
Art. 79. A Secretaria Judiciária deste Tribunal deverá manter no sistema TEBAS/CRETA a fase 
constante na Resolução n.º 471/2005 do CJF: Evento 35,00 – Requisição de Pagamento; Atributo 
35,01 – Precatório e 35,02  Pequeno Valor; 3º Nível Codificado -  35,01,01 Expedida - 35,01,02 
Expedida (valor incontroverso) – 35,01,03 Remetida (TRF ou Autoridade) – 35,01,04 Pago – 
35,01,05 Cancelada – 35,02,01 Expedida – 35,02,02 Expedida (valor incontroverso) – 35,02,03 
Remetida (TRF ou Autoridade) – 35,02,04 Pago – 35,02,05 Cancelada.  

 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DO ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DAS SENTENÇAS E DECISÕES 
PELOS JUÍZES DO 1º GRAU 

 
 

Art. 80. As cópias de sentenças gerais e específicas proferidas pelos Juízes Federais da 5ª Região 
poderão ser objeto de arquivamento eletrônico em banco de dados, ou mediante gravação em 
CD’s ou DVD’S. 
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CAPÍTULO VI  

 
DA ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 
 
Art. 81. Na Justiça Federal de 1ª Instância da 5ª Região, todas as ampliações, reduções, 
suspensões ou interrupções de atendimento ao público que impliquem alteração dos prazos 
processuais,  por  conveniência  do  serviço,  deverão  ser  previamente  solicitadas  ao 
Corregedor-Regional, que as deferirá, ou não, segundo os fundamentos ponderados nas 
solicitações. 
 
Art. 82. Em casos de acontecimentos imprevisíveis, a suspensão será decretada 
fundamentadamente pelo Juiz Federal Diretor do Foro, que incontinenti comunicará ao 
Corregedor-Regional, o qual a referendará, ou não, conforme se enquadre, ou não, nas hipóteses 
de caso fortuito ou força maior.  

 
 

TÍTULO IV 
 

DAS ROTINAS NAS SECRETARIAS DAS VARAS 
 

CAPÍTULO I 
 

DA FORMA DE AUTUAÇÃO DAS PETIÇÕES E DOCUMENTOS 
 NAS SECRETARIAS DAS VARAS 

 
 
Art. 83. Os autos dos processos judiciais (Cíveis e Criminais), no âmbito da 5ª Região, serão 
formados por volumes de, no máximo, 250 (duzentas e cinquenta) folhas.  
 
§ 1°. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo será providenciado o encerramento do volume e a 
abertura de um novo, mediante termos próprios, assinado pelo Chefe da Secretaria da Vara 
respectiva ou por servidor designado para tal fim. 
 
§ 2º. A numeração do processado será contínua, preservando-se a sequência numérica e 
consignando-se na capa todas as informações e registros constantes do volume primitivo. 
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Art. 84. A regra estatuída no artigo anterior não será aplicada nos casos em que a abertura de 
novo volume implicar descontinuidade de algum ato processual ou separação de documentos que 
instruem qualquer petição, hipótese em que o novo volume será aberto logo após a juntada 
integral dos documentos acima referidos. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS QUE PODEM SER 
PRATICADOS DE OFÍCIO PELO DIRETOR  

OU SERVIDOR DESIGNADO 
 
 

Art. 85. O presente capítulo tem por objetivo agilizar o andamento das ações cíveis e das 
execuções de qualquer espécie. 
 
Art. 86. Na análise deste capítulo, a interpretação será, sempre que possível, feita com o objetivo 
de garantir o princípio da celeridade processual e racionalidade dos serviços judiciários. 
 
Art. 87. Os atos processuais adiante elencados independem de despacho inicial devendo ser 
realizados pelo Diretor de Secretaria ou funcionários devidamente autorizados pelo próprio juiz 
ou pelo Diretor referido: 
 
1. Intimação da parte para recolher custas judiciais, inclusive as remanescentes e fornecer cópias 
da inicial ou de outros documentos para instruir ato processual. Decorridos 30 (trinta) dias sem 
atendimento, promover a conclusão com certidão a respeito nos autos; 
 
2. Intimação da parte autora para que providencie contrafé em número suficiente para a citação 
do(s)  réu(s); 
 
3. Intimação da parte autora para esclarecer divergência entre a qualificação constante na petição 
inicial e os documentos que a instruem; 
 
4. Intimação da parte contrária para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre pedido de habilitação 
de sucessores da parte falecida; 
 
5. Intimação das partes para apresentarem cálculos ou para se manifestarem acerca de cálculos 
apresentados, bem como quanto a respostas a ofícios relativos a diligências determinadas pelo 
juízo; 
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6. Intimação da parte contrária para manifestar-se em 5 (cinco) dias, sempre que forem juntados 
documentos novos, nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil; 
 
7. Reiteração de citação por carta, na hipótese de mudança de endereço da parte, quando indicado 
novo endereço; 
 
8. Apresentada a contestação, intimação do(a) Autor(a) para manifestação, em 10 (dez) dias e, 
com ou sem apresentação da Réplica, intimação das partes para especificarem, de forma 
justificada, em 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir; 
 
9. Intimação do Perito para apresentar laudo em 10 (dez) dias. na hipótese de estar vencido o 
prazo fixado pelo MM. Juiz; 
 
10. Decorrido o prazo de suspensão deferido, sem manifestação da (s) parte (s) interessada (s), 
intimação do autor ou exeqüente para dar prosseguimento ao feito; 
 
11. Intimação do embargante ou do recorrente para preparo de embargos e de recursos, 
respectivamente, fazendo constar o valor das custas devidas, de acordo com a Lei n° 9.289, de 04 
de julho de 1996, salvo no caso de ser a parte beneficiária da justiça gratuita ou isenta do 
pagamento de custas judiciais; 
 
12. Intimação para recolher diferença de custas de apelação se o valor for inferior ao devido; 
 
13. Expedição de oficio, que será assinado pelo MM. Juiz. decorrido o prazo para cumprimento 
da carta precatória ou ofício a cada 3 (três) meses, caso não haja prazo prescrito, solicitando 
informações sobre o cumprimento do Juízo deprecado; 
 
14. Responder ao Juízo deprecante, por intermédio de oficio, sempre que solicitadas as 
informações acerca do andamento da carta precatória ou do ofício; 
 
15. Abrir vista ao interessado, após o retomo da carta precatória; 
 
16. Abrir vista ao Ministério Público Federal quando o procedimento assim o determine; 
 
17. Determinar o registro da penhora, quando for efetivada por termo e não tiver sido 
providenciado o registro; 
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18. Remessa dos autos à Contadoria nas hipóteses previstas em lei e no momento oportuno, bem 
como o retorno dos autos ao referido setor decorrido o prazo para cumprimento da diligência 
determinada pelo Juiz, ou a cada 3 (três) meses, caso não haja prazo prescrito.  
 
19. Abrir vista ao autor ou exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das 
praças e leilões negativos; 
 
20. Abrir vista ao exequente quando o executado nomear bens à penhora, quando houver depósito 
para pagamento do débito, e quando não houver oposição de embargos pelo devedor, bem como 
expedição de mandado de penhora e depósito quando o bem oferecido for aceito pelo exequente; 
 
21. Após trinta dias, cobrar mandados que se encontrem na Central de Mandados, onde houver; 
 
22. Havendo depósito judicial nos autos, para fins do art. 151, I, do Código Tributário Nacional, 
após o trânsito em julgado da decisão, intimação das partes para requererem o que entenderem de 
direito; 
 
23. Verificação da existência de depósitos judiciais vinculados aos processos, quando solicitados 
pelas partes; 
 
24. Intimação do INSS, da União Federal e da Fazenda Nacional acerca dos guias GRPS e DARF 
de conversão de renda; 
 
25. Retomando os autos da Instância Superior, em 15 (quinze) dias, intimar as partes para 
requererem o que entenderem de direito, apresentado, desde logo, os cálculos de liquidação, se 
for o caso;  
 
26. Quando da formação do precatório requisitório ou de requisição de pequeno valor (RPV), 
intimar a parte para extrair cópia de todos os documentos;  
 
27. Remeter ao TRF da 5ª Região, independentemente de manifestação do Ministério Público 
Federal, os precatórios requisitórios com valor igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
salvo se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 82. do Código de Processo Civil; 
 
28. Efetuado o depósito nos autos, referente a precatório requisitório, verbas de sucumbência ou 
condenação judicial, intimação da parte interessada, para que se manifeste sobre o depósito, no 
prazo de 10 (dez) dias, bem como acerca da satisfação do crédito; 
 
29. Apensar aos autos principais cópia do processo administrativo que venha a ser apresentada 
pelo exequente; 
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30. Desarquivar o processo, pelo prazo de 5 (cinco) dias, após efetuado o pagamento das custas 
pertinentes pelo interessado, com a consequente vista, e, nada sendo requerido, o retorno ao 
arquivo, com baixa do mesmo; 
 
31. Arquivar processos, salvo nos casos em que for necessário o despacho com conteúdo 
decisório; 
 
32. Devolver ao respectivo subscritor das petições, protocoladas na Vara, cujos processos se 
encontrem no TRF 5ª Região;  
 
33. Remessa à Distribuição, independentemente de despacho, para distribuição por dependência, 
de ações tais como embargos de devedor, embargos de terceiros e os incidentes processuais; 
 
34. Remessa à Distribuição para retificação da autuação quando a divergência entre o nome da 
parte contido na petição inicial e o constante no respectivo termo de autuação decorrer de 
equívoco do servidor responsável pela distribuição; 
 
35. Intimação de advogado ou interessado, pela Imprensa oficial. para restituir em 24 (vinte e 
quatro) horas, processo não devolvido no prazo legal, após o que o fato será levado ao 
conhecimento do juiz; 
 
36. Intimação do perito ou oficial de justiça para entregar ou devolver, em 24 (vinte e quatro) 
horas, laudo ou mandado não devolvido no prazo legal, após o que o fato será levado ao 
conhecimento do juiz; 
 
37. Nos mandados de segurança, chegando as informações da autoridade impetrada, verificar se 
são tempestivas e, em caso positivo, fazer a juntada e abrir, de pronto, vista dos autos ao 
Ministério Público Federal e, com o parecer deste, fazer imediata conclusão dos autos para 
sentença. Se as informações forem intempestivas, fazer juntada e certificar nos autos, fazendo 
conclusão: 
 
38. Desentranhar os mandados e os seus aditamentos, quando já houver despacho para a prática 
do ato ou este independer de despacho; 
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39. Proceder, ainda, à juntada dos seguintes documentos, promovendo a imediata conclusão dos 
autos, se houver necessidade de qualquer providência judicial: 
 
a) guias de depósitos em contas judiciais; 
 
b)  procurações e substabelecimentos; 
 
c)  guias de recolhimentos de custas, diligências de Oficiais de Justiça e alvarás de levantamento; 
 
d)  respostas a ofícios relativos a diligências determinadas em Juízo; 
 
e) rol de testemunhas; 
 
f) requerimento, após o preparo, ou de vista de autos. 
 
40. Atendimento a requerimentos formulados pela parte para a juntada de editais publicados; 
 
41. Na hipótese de juntada de volume excessivo de documentos abrir volume de apensos que 
serão arquivados em Secretaria, procedendo às devidas anotações no rosto dos autos; 
 
42. Certificar, nas ações cautelares, após decorridos 30 (trinta) dias da efetivação da medida, se 
foi ou não proposta a ação principal, fazendo os autos conclusos ao Juiz no caso negativo; 
 
43. Certificar nos autos a ocorrência de feriado local e qualquer suspensão do expediente, quando 
o fato puder influir na contagem de prazo processual. 
 
44. Todos os atos praticados pelo Diretor de Secretaria ou por servidor(es) designado(s) deverão 
ser certificados nos autos, com menção expressa a este Provimento, artigo e inciso pertinente, e 
poderão ser revistos de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. 
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CAPITULO III 
 

DOS DADOS ESTATÍSTICOS 
 
 

Art. 88. O Núcleo de Apoio à Corregedoria-Regional conjuntamente com a Secretaria Judiciária 
e a Subsecretaria de Informática deste Tribunal deverão desenvolver, testar e manter em pleno, 
adequado, confiável, inviolável e seguro funcionamento, nos sistemas TEBAS, CRETA e/ou 
sucessores, módulos de consulta a listagens com os dados estatísticos das Varas da Justiça 
Federal de 1º Grau. 
 
§ 1º. Os modelos a serem adotados para coleta, elaboração e divulgação dos dados estatísticos 
deverão obedecer à terminologia, critérios e procedimentos adotados pelo Conselho da Justiça 
Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.  
 
§ 2º. A exclusão de sentenças nos sistemas TEBAS e CRETA deverá ser solicitada a esta 
Corregedoria, por correspondência eletrônica, para que possa ser analisado e, se for o caso, 
autorizada a realização de providências necessárias junto ao setor de informática responsável pela 
manutenção dos sistemas.  
 
Art. 89. Os indicadores da prestação jurisdicional e da movimentação processual terão seus 
dados coletados diretamente nos sistemas de acompanhamento processual das instituições da 
Justiça Federal de 1º Grau e transferidos eletronicamente ao Conselho da Justiça Federal ou ao 
Conselho Nacional de Justiça, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente através do Núcleo de 
Apoio à Corregedoria-Regional deste Tribunal.  

 
Art. 90. O Núcleo de Apoio à Corregedoria -Regional divulgará até o dia 30 de março do ano 
subsequente os dados estatísticos relativos à média de produtividade dos Juízos da 5ª Região, 
denominado “Justiça Federal em números”.  
 
Parágrafo único. A média de produtividade a ser divulgada terá como critério a seguinte 
classificação: a) varas de competência mista; b) varas cíveis; c) varas criminais; d) juizados 
especiais; e) varas privativas de execução fiscal.  
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CAPÍTULO IV 
 

DA MATÉRIA CÍVEL 
 

SEÇÃO I – DO AGRAVO 
 
 
Art. 91. Deverão ser trasladadas para os autos do feito principal as peças do agravo de 
instrumento convertido em retido após a sua baixa à Vara respectiva e o consequente trânsito em 
julgado da decisão de conversão. 
 
Art. 92. Os autos do agravo processado em sua forma instrumental, após a sua baixa à Vara 
correspondente e o trânsito em julgado da respectiva decisão, deverão ser desapensados do 
processo principal e encaminhados pela secretaria do juízo ao arquivo, lavrando-se certidão nos 
autos principais. 
 
Parágrafo único. Na certidão deverão constar, obrigatoriamente, o teor da decisão superior 
proferida no recurso, o respectivo trânsito em julgado (ou traslado das referidas peças) e a 
menção do volume constante do arquivo geral onde devem ser arquivados. 
 
Art. 93. Após 3 (três) anos de permanência no setor de arquivo, é possível o descarte dos autos 
de Agravo de Instrumento definitivamente julgados, devendo haver prévia certificação de que foi 
feito o traslado para o feito de origem dos atos de conteúdo decisório e das respectivas certidões 
do decurso de prazo, de modo a não pairar dúvidas quanto ao que restou decidido e ao 
conhecimento das partes. 
 
Parágrafo único. Havendo produção de documento novo este também será trasladado na forma do 
caput. 
 
Art. 94. A eliminação do recurso será precedida de publicação de Edital de Eliminação, contendo 
o número do processo, suas respectivas datas de distribuição e de arquivamento definitivo, 
publicado com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias da data prevista para a efetiva 
eliminação. 
 
Parágrafo único. As partes interessadas no agravo de instrumento a ser eliminado poderão, a suas 
expensas, requisitar os autos para guarda particular, por meio de petição ao Diretor da unidade 
administrativa à qual o Arquivo esteja vinculado. 
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Art. 95. A eliminação do recurso realizar-se-á observando critérios de preservação ambiental, a 
qual será levada a efeito, preferencialmente, por meio de reciclagem do material descartado. 

 
 

SEÇÃO II – DA AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
 
 

Art. 96 - As ações civis de improbidade administrativa previstas no art. 17 da Lei n.º 8.429, de 02 
de junho de 1992, devem ser autuadas de forma própria como subclasse da classe 5000 (ações 
diversas), tendo em vista a prioridade que reclama seu procedimento, não obstante sigam o rito 
ordinário. 
 
Art. 97 - Em cada uma das Seções Judiciárias será adotada como numeração para a subclasse 
determinada no artigo anterior, o número imediatamente posterior ao último existente no âmbito 
da Seção, para as subclasses da classe 5000. 
 
Art. 98 - O Juízo responsável pela execução das sentenças condenatórias das ações de 
improbidade administrativa fornecerá ao Conselho Nacional de Justiça, por meio eletrônico, as 
informações necessárias sobre os processos já transitados em julgado que ficarão registradas no 
Cadastro Nacional de Condenados por ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), instituído 
pela Resolução nº 44, de 20/11/2007, do CNJ. 
 
§ 1º. As informações serão enviadas conforme planilha de dados definida pelo Departamento de 
Pesquisa Judiciária (DPJ) do Conselho Nacional de Justiça, devendo constar em campo próprio: 
 
I – qualificação do condenado; 
 
II – dados processuais relevantes, como: 
 
a) data da propositura da ação; 
 
b) data do trânsito em julgado; 
 
c) medidas de urgência adotadas; 
 
d) recursos interpostos. 
 
III – informações sobre perda da função pública e suspensão dos direitos políticos; 
 
IV – informação sobre a aplicação de multa civil; 
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V – informações sobre pessoas físicas e jurídicas proibidas de contratar e receber incentivos 
fiscais e creditícios do Poder Público. 
 
§ 2º. A atualização desses dados será mensal, indicando-se somente as alterações, inclusões e 
exclusões processadas após a última remessa dos registros. 

 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DA MATÉRIA CRIMINAL 
 

SEÇÃO I - DAS VISITAS DE INSPEÇÃO MENSAL  
NAS UNIDADES CARCERÁRIAS FEDERAIS 

 
 
Art. 99. Na Justiça Federal de Primeira Instância da 5ª Região caberá aos Juízes Federais Titulares 
lotados em varas privativas para as execuções penais a realização de visitas de inspeções mensais aos 
Presídios e/ou Penitenciárias Federais, onde houver, e às Custódias da Polícia Federal, sob sua 
responsabilidade, que deverão ser realizadas pessoalmente pelo Magistrado. 
 
§ 1º. Nas hipóteses de ausências ou impedimentos legais do Juiz Federal acima designado incumbirá ao 
Magistrado que se encontre na titularidade, designado por esta Corregedoria-Regional, as visitas de 
inspeções. 
 
§ 2º. O Juiz Federal designado para as inspeções quando entender necessário poderá realizar outras 
visitas, podendo ser acompanhado por membro do Ministério Público Federal, por representante de 
instituição de Defesa dos Direitos Humanos e por representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a 
seu critério. 

 
Art. 100. As atividades do Juiz Federal que realizará a inspeção estarão restritas às atribuições previstas 
no artigo 2º, da Resolução nº 47, de 18/12/2007, do Conselho Nacional de Justiça, c/c a Lei nº 7.210/84. 

 
Art. 101. Poderá ser solicitado à autoridade policial responsável quando da visita de inspeção, e sempre 
que houver necessidade, a grade de aprisionados, a situação da população carcerária, o funcionamento do 
estabelecimento e o envio dos requerimentos dos aprisionados. 
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Art. 102. Após as inspeções mensais, deverá o Juiz Federal elaborar relatório sobre as condições do 
estabelecimento carcerário, que será enviado a esta Corregedoria-Regional até o dia 05 (cinco) do mês 
seguinte, sem prejuízo de providências que poderão ser tomadas para o adequado funcionamento da 
unidade carcerária, e quando for o caso, a apuração de responsabilidades. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo acima determinado, deverá o Magistrado designado para inspeções 
proceder ao preenchimento dos formulários disponibilizados no sítio do Conselho Nacional da Justiça, 
conforme dados definidos pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), nos termos das instruções a 
serem repassadas por esta Corregedoria-Regional. 

 
Art. 103.  Compete ao Diretor do Foro a adoção de providências para a segurança do Magistrado e 
servidores que acaso o acompanhem no momento das inspeções mensais e, havendo necessidade, poderá 
ser solicitada à colaboração do Tribunal Regional Federal. 

 
Parágrafo único. Deverá o Magistrado designado comunicar à Direção do Foro acerca do calendário de 
inspeções (mês/dia/hora/número de servidores), no prazo de 05 (cinco) dias úteis anteriores à sua 
realização, para que sejam adotadas as providências necessárias para o bom desempenho das atribuições 
determinadas nesta seção. 

 
 

SEÇÃO II – DA REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO PENAL  
PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA  

E DO PROCESSO EXECUTIVO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 
 

Art. 104. Os Juízes Federais, transitada em julgado a sentença penal condenatória, deverão 
remeter, via Distribuição, observando-se a compensação pertinente, os autos do processo em que 
a mesma foi prolatada à Vara das Execuções Penais. 
 
Art. 105. Nas ações com réus presos sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, os Juízos Federais 
da 5ª Região, quando da prolação da sentença, deverão expedir a Guia de Recolhimento 
Provisório e promover a formação dos autos do Processo Executivo Provisório (PEP), efetivando 
o simultâneo encaminhamento de ambos os elementos ao Juízo de Execução Penal da Seção 
Judiciária correspondente.  
 
Parágrafo Único. Concomitantemente ao encaminhamento citado, deve ser feito o envio de cópia 
da Guia de Recolhimento Provisório ao administrador da unidade prisional em que se encontre o 
réu preso referido no mencionado documento, mediante Oficial de Justiça, quando houver 
possibilidade.  
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Art. 106. Os autos do PEP deverão ser formados, caso existente nos autos principais, com cópias 
das seguintes peças: 
 
I - capa do inquérito; 
 
II - auto de qualificação do réu perante a autoridade policial; 
 
III - termo de interrogatório policial do réu; 
 
IV - denúncia; 
 
V - despacho de recebimento de denúncia; 
 
VI - termo de interrogatório judicial do réu; 
 
VII - sentença; 
 
VIII - termo de publicação da sentença; 
 
IX - intimações do réu, do advogado de defesa e do Ministério Público Federal acerca do teor da 
sentença; 
 
X - instrumentos de mandatos/substabelecimentos e despachos de nomeação de defensores 
dativos; 
 
XI - termos de intimação da Defensoria Pública; 
 
XII - certidão, com termos inicial e final, de prisão provisória do réu; 
 
XIII - despacho de determinação do início da execução da pena. 
 
Parágrafo Único. Além das peças referidas nos itens anteriores e de outras reputadas 
indispensáveis à adequada execução da pena, devem também fazer parte dos autos do PEP cópias 
de documentos reveladores dos seguintes elementos: 
 
a.  endereço ou lugar em que o réu possa ser encontrado; 
 
b.  grau de instrução e antecedentes criminais do sentenciado; 
 
c.  custas judiciais e multas; 
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d.  nome e endereço de curador; 
 
e.  estabelecimento prisional em que se encontre o réu. 
 
Art. 107. Recebidos ou formados os autos do PEP de uma ação criminal, deverão os mesmos ser 
encaminhados ao Setor de Distribuição para anotação, em seu registro, da classe de “Execução 
Penal Provisória”. 
 
Art. 108. Após a formação dos autos do PEP e a apresentação de específica requisição do preso 
provisório ao Juízo Federal de Execuções Penais, deverá ser feira imediata análise de pleito de 
progressão de regime ou de submissão do sentenciado a regime menos severo que o fixado na 
sentença. 
 
Art. 109. Na formação dos autos das Execuções Penais definitivas aplicar-se-á, no que couber, o 
mesmo procedimento das execuções penais provisórias, acrescendo-se outras peças reputadas 
indispensáveis à adequada execução da pena decorrente de decisões proferidas nas Instâncias 
Superiores. 
 
§ 1º. Após a formação dos autos da Execução Penal deverá a Vara de origem de a ação criminal 
realizar o seu arquivamento com baixa na distribuição. 
 
§ 2º. Cabe ao juízo da execução penal promover a adequação dos processos em tramitação, em 
fase de execução de sentença definitiva, que não se encontram amoldados ao presente 
disciplinamento, remetendo os autos via Distribuição para as providências necessárias. 
 
 

SEÇÃO III - DO PROCEDIMENTO A SER ADOTADO NOS AUTOS DE  
PROCESSO OU INQUÉRITO SOBRE O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 
 
Art. 110. Compete ao Setor de Distribuição, em conjunto com a Seção de Informática de cada 
Seção Judiciária, a classificação de todos os processos sobre o crime de lavagem de dinheiro, bem 
como o encaminhamento diário das informações pertinentes à secretaria de informática do 
Conselho da Justiça Federal.  

 
Art. 111. Sempre que o Juiz competente entender, nos autos de processo judicial ou inquérito 
policial, imprescindível, para a instrução, a quebra de sigilo bancário, fiscal, postal ou telefônico, 
proposta por quem de direito, deve-se dar prioridade a sua efetivação, mediante determinação à 
sua serventia da necessária agilização e devido cumprimento de mandados ou outras diligências.  
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SEÇÃO IV – DO ALONGAMENTO DO PRAZO DE INVESTIGAÇÃO 

NOS PROCEDIMENTOS INQUISITORIAIS E  
NOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS DIVERSOS 

 
 

Art. 112. Fica a critério de cada juiz a possibilidade de determinar o trâmite direto de inquéritos 
entre a Policia Federal e o Ministério Público, quando houver necessidade de dilação de prazo, 
para conclusão de investigações. 
 
Art. 113. Para fins de controle dos prazos de prescrição em abstrato, o Diretor de Secretaria ou 
servidor designado registrará na capa dos inquéritos e dos processos criminais os seguintes dados:  
 
1. a data da ocorrência do fato; 
 
2. as datas do oferecimento e do recebimento da denúncia (apenas quando já se tratar de processo 
criminal); e 
 
3. o termo final da prescrição em abstrato. 
 
Art. 114. As solicitações de dilação de prazo formuladas pelas autoridades policiais para 
conclusão de investigações, em procedimentos criminais, deverão ser formuladas à autoridade 
judicial competente mediante a apresentação dos autos a fim de, por sua vez, possibilitar a 
intimação pessoal do Procurador Regional da República para agir como entender de direito. 
 
Parágrafo único. A persistência de pedido de prorrogação de prazo através de mero ofício será 
desconsiderada, dada a nulidade por ofensa à forma da lei. 
 
 

SEÇÃO V – DO HABEAS CORPUS  
E DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RELATOR DO TRIBUNAL 

 
 
Art. 115. Os Juízes Federais, quando figurarem como Coator em Habeas Corpus e solicitados a 
prestarem informações no feito pelo respectivo Relator, não deverão deixar de fazê-lo no prazo 
assinado, que só deve ser ultrapassado justificadamente.  
 
§ 1º. Para o atendimento da solicitação, quando os autos do Inquérito Policial ou do Processo 
Judicial que originou a coação, não se encontrarem na Vara, deverão ser incontinenti requisitados 
a quem os detiver e, eventualmente, devolvido o prazo processual sobejante a quem de direito; 
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§ 2º. Descumprida ou não sendo possível efetuar-se a requisição, o Juiz Titular ou Substituto 
deverá expedir Mandado de Busca e Apreensão, cientificando ao Relator a fim de preveni-lo 
sobre a eventual demora das informações. 
 
Art. 116. Os Juízes Federais Titulares de Vara ou Substitutos, em suas informações, não deverão 
se limitar à descrição ou narração das peças processuais existentes nos autos, muitas vezes já 
documentadas no Habeas Corpus, devendo efetivamente justificar a conduta coatora ante o ato 
impugnado. 
 
Art. 117. O descumprimento das regras contidas neste capítulo será anotado nos assentamentos 
do magistrado omisso, desde que solicitado à Corregedoria pelo Relator do Habeas Corpus . 
 
Parágrafo único. A reiteração da omissão será comunicada ao Pleno pelo Corregedor-Regional 
para deliberação acerca das providências a serem tomadas. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS 
EM QUE FIGURE COMO PARTE OU INTERVENIENTE PESSOA COM 

IDADE  IGUAL  OU  SUPERIOR  A  65 ANOS 
 
 

Art. 118. Se, na petição inicial, constarem todos os elementos necessários ao deferimento do 
pedido de prioridade de que trata a Lei n° 10.173/2001, o Setor de Distribuição responsável 
consignará tal advertência na capa dos autos, remetendo-os, imediatamente, para o exame pelo 
juiz. 
 
Parágrafo único. Os requisitos necessários para a caracterização do disposto no caput deste artigo 
são os elencados no art. 1° da referida lei.  
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CAPÍTULO VII 

 
 

DA COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS  
 
 
 

Art. 119. Nas Varas Federais da 5ª Região, em especial nos Juizados Especiais Federais, deverá 
ser utilizado, quando possível, o correio eletrônico para a comunicação de atos processuais como 
ofícios em cartas precatórias, solicitação de informações, pedidos de esclarecimento acerca de 
antecedentes criminais de réus e outras pessoas que, à conveniência do Juízo, forem considerados 
oportunos. 
 
Parágrafo Único. Não se aplicará o disposto no caput deste dispositivo às Cartas Precatórias e 
quando a mensagem, por segurança, tiver especificidades que recomendem o uso da 
correspondência tradicional. 
 
Art. 120. Expedida qualquer mensagem, o servidor competente certificará nos autos o ocorrido. 
 
Art. 121. Cada mensagem recebida será, de imediato, confirmada pelo destinatário, que a 
imprimirá e a juntará aos autos. 
 
Art. 122. As Secretarias das Varas deverão designar servidor para consultar, diariamente, a caixa 
postal institucional da Vara. 
 
Art. 123. A presente forma de comunicação só se aplica às comunicações entre Juízes Federais 
da primeira instância, excluindo-se as que forem dirigidas ao Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. 
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TÍTULO V 
 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA,  DA PREVENÇÃO  
E DA REDISTRIBUIÇÃO  

 
 

Art 124. A distribuição tanto dos processos físicos como dos virtuais, em tramitação nas Varas 
Comuns, nos Juizados Especiais Federais ou mesmo nas Turmas Recursais, far-se-á sob a 
supervisão e responsabilidade do Juiz Distribuidor, designado pelo Diretor do Foro da Seção 
Judiciária, em audiência pública, o qual decidirá a respeito dos pedidos de distribuição com 
urgência e por dependência, bem assim sobre as dúvidas surgidas, relativas à distribuição.  
 
§ 1º. O Juiz Distribuidor, nos casos de impossibilidade técnica de realização de distribuição 
automática, somente poderá autorizar a distribuição manual para as medidas que exijam decisão 
judicial urgente, devendo ser certificado nos autos o motivo da não-realização da distribuição 
automática.  
 
§ 2º. O Juiz Federal Distribuidor, salvo em caráter excepcional, será o Juiz Plantonista da Seção 
ou Subseção. 
 
Art. 125. As petições dirigidas às Seções Judiciárias da Justiça Federal da 5ª Região, que derem 
início a todo e qualquer procedimento sujeito à classificação e distribuição, ainda que 
materializem pedidos de natureza urgente, deverão ser imediatamente registradas em protocolo e 
encaminhadas ao setor de distribuição, não se admitindo o conhecimento da matéria e a atuação 
jurisdicional antecedentes à efetivação da distribuição. 
 
§ 1º. Não são alcançadas por esta regra as petições apresentadas na constância do regime de 
plantão, que deverão ser apreciadas pelo Juiz Plantonista, independente de distribuição prévia. 
 
§2º. Somente serão distribuídas petições iniciais cíveis acompanhadas de cópia do CPF ou CNPJ, 
salvo autorização expressa e motivada do Juiz Distribuidor, ou do Corregedor da Região.  
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Art. 126. Sempre que se alegar, na inicial, a ocorrência de dependência, ou que se supor tratar-se 
de hipótese de prevenção, a inicial será submetida obrigatoriamente ao Juiz Distribuidor, que em 
despacho fundamentado acolherá ou não a pretensão de distribuição por dependência; 
reconhecerá ou não a hipótese de prevenção. 
 
§1º. O despacho obrigatório do Juiz Distribuidor, na hipótese acima indicada, de caráter 
correicional-preventivo, não impedirá a apreciação pelo Juiz para examinar a matéria, na Vara 
para a qual for distribuído o processo. 
 
§2º. O despacho referido no caput deste artigo é dispensável nas hipóteses de distribuição de ação 
penal vinculada a inquérito policial, de inquérito policial quando já houver procedimento penal 
em andamento, de embargos de devedor vinculados à execução cível ou fiscal ou de embargos de 
terceiro, de execução diversa relativa à carta de sentença, de impugnação ao valor da causa e de 
exceções de incompetência, impedimento e suspeição, sendo obrigatório em quaisquer outros 
casos. 
 
Art. 127. Na distribuição, deverá ser observada, rigorosamente, a seqüência cronológica de 
apresentação das petições, consoante numeração atribuída pelo setor de protocolo quando da 
entrada da petição, não se admitindo quebra nessa ordem, exceto nos casos de urgência em que se 
impõe a imediata distribuição, autorizada por despacho fundamentado do Juiz Distribuidor, a fim 
de evitar perecimento de direito. 
 
Parágrafo único. Os feitos urgentes serão distribuídos com prioridade, devendo ser indicadas, no 
sistema informatizado, além do nome de todas as partes e dos advogados, da natureza do pedido e 
de outros elementos normalmente colhidos pelo setor competente da Seccional, a urgência 
geradora da distribuição com precedência, bem como, de modo sintético, a razão que a motivou. 
 
Art. 128. Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza que se relacionarem, 
por conexão ou continência, com outra já ajuizada, bem como as causas idênticas a outra 
anteriormente ajuizada e extinta sem julgamento de mérito (por desistência, inépcia da inicial, 
não apresentação de documento essencial, ou por qualquer outro motivo), quando houver 
coincidência de pedido e de partes, ainda que o autor da ação anterior tenha se associado, na nova 
ação, em litisconsórcio com outros autores. 
 
§ 1º. Considera-se prevento para conhecer das ações reiterativas de outra anteriormente ajuizada, 
o juiz que conheceu da ação precursora.  
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§ 2º. Nas hipóteses em que a repetição de ação anteriormente ajuizada se der com formação de 
litisconsórcio, o Juiz Distribuidor deverá proceder ao desmembramento da ação, de modo que, 
em relação ao autor que repete pedido, reconheça a prevenção prevista no caput e no parágrafo 1º 
deste artigo, e, em relação aos litisconsortes que não compuseram o pólo ativo da primeira ação 
proposta, haja regular distribuição. 
 
Art. 129. Antes de submeter ao Juiz Distribuidor as petições nas quais se indique a possibilidade 
de distribuição por dependência, em razão de conexão, continência, litispendência, ou outras 
hipóteses legais de prevenção, ou quando haja suspeita de ocorrência de hipótese de prevenção 
por motivo de reiteração de pedido anteriormente formulado em ação já extinta sem julgamento 
de mérito, o setor competente deverá certificar tal possibilidade com base em comprovação 
obtida mediante consulta aos registros informatizados ou banco de dados referentes à natureza do 
pedido e às partes. 
 
Parágrafo único. Em caso de retificação na autuação processual, para fazer-se incluir, excluir ou 
alterar partes ou pedidos de processos já distribuídos, deverá ser feita nova verificação de 
prevenção, observado o disposto no art. 128 deste capítulo. 
 
Art. 130 - O Juiz Distribuidor do Foro de cada Seção e Subseção Judiciária fica obrigado a até o 
5º dia útil de cada mês enviar à Corregedoria-Regional o Relatório, referente ao mês anterior, 
apenas dos processos distribuídos manualmente no âmbito da respectiva Seção Judiciária.  
 
Art. 131 - O sistema de distribuição será submetido à auditoria anual, cujo resultado será 
encaminhado pela Direção do Foro ao Corregedor-Regional para conhecimento. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO PROTOCOLO UNIFICADO E CENTRALIZADO 
 
 
Art. 132. Os protocolos das seções e subseções judiciárias da Justiça Federal da 5ª Região 
poderão receber petições dirigidas a outras seções e subseções judiciárias da 5ª Região. 
 
§ 1º As petições destinadas ao Tribunal serão cadastradas no protocolo eletrônico do sistema 
ESPARTA, e as dirigidas às Seções e Subseções, no protocolo do sistema TEBAS. 
 
§ 2º. A Seção Judiciária de Pernambuco – Recife não está autorizada a receber petições 
endereçadas ao Tribunal através do Protocolo Integrado nem vice-versa do sistema ESPARTA. 
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§ 3º. É vedado o recebimento/devolução de autos através do Protocolo Integrado eletrônico de 
que trata o caput deste artigo. 
 
Art. 133. Para efeito de contagem de prazos, prevalecerá a data em que a petição for 
protocolizada na forma desta seção. 
 
Art. 134. A petição deverá conter, corretamente, o número do processo da 1ª instância, a vara e a 
seção judiciária a que se destina. 
 
Art. 135. As petições abaixo relacionadas devem ser recebidas, exclusivamente, no Protocolo do 
Foro onde tramita ou irão tramitar as ações: 
 
a) Petições Iniciais; 

 
b) Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor; 
 
c) Petições referentes a feitos penais (arrolamento de testemunhas, endereços de testemunhas, 
requerimento de adiamento de audiências, referentes a processos com réu preso, esclarecimentos 
do perito e do assistente); 
 
d) Demais petições de natureza urgente. 
 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as petições de Agravo de Instrumento. 
 
Art. 136. O setor de controle processual e certidões das seções e subseções judiciárias, quando 
protocolizarem a petição, fará seu encaminhamento ao setor de malotes do Tribunal até o 
primeiro dia útil após o seu recebimento. 
 
§ 1º As petições devem sempre vir acompanhadas de 02 (duas) vias da guia de remessa a serem 
acondicionadas em envelope, com a inscrição “Protocolo Integrado”, o registro do remetente e o 
destinatário final do documento (Protocolo do Tribunal/Seção/Subseção). 
 
§ 2º A petição destinada à vara do interior deverá ser acondicionada em envelope distinto ao da 
sede da seção judiciária a que esteja vinculada. 
 
§ 3º O envelope deverá vir acompanhado do formulário de aviso de recebimento (AR), utilizado 
pela área de malotes das seções judiciárias jurisdicionadas à 5ª Região, o qual discriminará as 
petições ali contidas. 
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Art. 137. O setor de malotes do Tribunal encaminhará os envelopes com as petições à vara 
destinatária até o primeiro dia útil após recebê-la. 
 
Art. 138. As petições e demais documentos que não digam respeito a processos judiciais da 
Justiça Federal da 5ª Região não serão recebidos pelo protocolo unificado. 
 
Art. 139. As petições e recursos encaminhados por sistema de transmissão de dados e imagens, 
tipo fac-símile, e-mail ou outro similar, serão recebidas e protocolizadas de acordo com a Lei 
9.800/99. 
 
§ 1º. Quanto ao encaminhamento por e-mail devem ser observados os seguintes procedimentos: 
 
a) Os documentos deverão ser remetidos em formato texto para o endereço de e-mail do setor de 
protocolo que estará disponível no sítio do Tribunal, das Seções e Subseções Judiciárias 
vinculadas. 

 
b) Todos os documentos deverão ser encaminhados com o pedido de confirmação de 
recebimento. 
 
c) Compete ao advogado informar que encaminhou a petição por e-mail ao entregar os originais 
em juízo. 
 
d) Ao setor encarregado pela recepção das mensagens compete consultar, a cada duas horas, a 
conta específica do correio eletrônico, recebendo as mensagens enviadas e procedendo aos 
trâmites necessários à protocolização, registro e encaminhamento da petição no sistema. 
 
e) As petições recebidas fora do horário de funcionamento do protocolo só serão acessadas e 
protocolizadas no primeiro dia útil seguinte. 
 
f) Para os e-mails que apresentarem problema no recebimento, o setor do protocolo enviará 
comunicação ao remetente da mensagem, informando sobre o ocorrido. 
 
§ 2º. A veracidade do material transmitido será de inteira responsabilidade do peticionário que, 
sem prejuízo de outras sanções, será considerado litigante de má-fé, se não houver perfeita 
concordância entre o documento remetido pelo sistema de transmissão de dados e o original 
entregue em juízo, nos termos do art. 4º da Lei 9.800/99. 
 
§ 3º. Os recursos e demais petições interpostos perante o Presidente do Tribunal para apreciação 
pelos Tribunais Superiores não podem ser encaminhados através de e-mail. 
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Art. 140. Não devem ser recebidas petições e/ou documentos de competência dos tribunais 
superiores, exceto as petições de Recurso Especial, Extraordinário e Ordinário e seus respectivos 
agravos. 
 
Art. 141. As custas processuais eventualmente devidas, bem como as antecipações de depósitos 
ou honorários devidos no destino, poderão ser recolhidos na origem, observados os requisitos 
legais e a sistemática em vigor, na agência da Caixa Econômica e/ou Banco do Brasil local. 
 
Art. 142. Sob hipótese alguma é permitido o recebimento de petições por protocolo manual ou 
para posterior registro, se os sistemas ESPARTA ou TEBAS estiverem indisponíveis. 
 
Parágrafo único. A regra disposta no caput deste artigo não se aplica às hipóteses em que o 
recebimento de petições e/ou recursos for realizado por parte da Seção ou Subseção Judiciária 
onde está tramitando ou irá tramitar o respectivo processo, incumbindo, nesse caso, ao 
magistrado ou a pessoa por ele designada autorizar o recebimento, por protocolo manual, de 
petição escrita em papel quando o sistema TEBAS estiver eventualmente indisponível.  
 
Art. 143. A petição chancelada através do protocolo integrado não poderá receber novo registro 
no protocolo de destino, devendo apenas ser encaminhada à Distribuição, quando for petição de 
processo originário ou a Secretaria responsável, quando vinculada a processo em tramitação. 
 
Art. 144. A administração não se responsabiliza pelo demora ou atraso na entrega das petições 
por motivos de força maior ou alheio à sua vontade, cabendo às partes as iniciativas de seu 
interesse. 
 
Art. 145. A instituição de protocolo centralizado nas Seções Judiciárias que compõem a 
Jurisdição deste Tribunal é de responsabilidade das Seções de Distribuição do Foro e das 
unidades administrativas que assumem as atribuições desses órgãos nas Subdireções do Foro de 
Petrolina e Campina Grande. 
 
Art. 146. A instituição das rotinas PRPP e PRDP, nas Seções Judiciárias que compõem a 
Jurisdição deste Tribunal, compete às Seções de Distribuição do Foro e às unidades 
administrativas que assumem as atribuições desses órgãos nas Subdireções do Foro de Petrolina e 
Campina Grande. 
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CAPÍTULO III 
 

DOS PLANTÕES JUDICIÁRIOS  
 
 
Art. 147. Nas Seções Judiciárias, bem como nas Subseções em que haja efetiva atuação de mais 
de um magistrado, realizar-se-ão plantões judiciários durante os períodos em que não haja 
expediente forense regular. 
 
Art. 148. Durante o plantão, o magistrado plantonista deve apreciar, independentemente da 
natureza da matéria tratada, petições alusivas a processos ainda não distribuídos, em que sejam 
reclamadas providências urgentes que visem evitar o perecimento de direito ou assegurar a 
liberdade de locomoção. 
 
§ 1º. Não se inserem no conceito de urgência as discussões sobre atos ou omissões cujos efeitos 
só ocorram durante o expediente forense regular, havendo condições de apreciação pelo juiz para 
o qual vier a ser distribuído o feito, ou que tenham sido objeto de ação anteriormente ajuizada, 
mesmo com pedido de desistência, homologada ou não. 
 
§ 2o. A atuação do magistrado plantonista não estabelece prevenção ou vinculação do mesmo ao 
feito, que deverá, no primeiro dia útil imediato, ser remetido à distribuição regular. 
 
§ 3º. Em sendo requerida, durante o plantão, alguma medida reputada de natureza urgente, em 
relação a processo já distribuído, o magistrado plantonista deverá remeter os autos imediatamente 
ao juiz do feito, para as providências que este entender cabíveis. 
 
Art. 149. Deverá o magistrado plantonista, sempre, exigir da parte autora, ou do advogado que a 
patrocina, declaração, sob as penas da lei, inclusive condenação por litigância de má-fé, de que o 
pedido formulado no plantão não se trata de repetição ou reprodução de pleito formulado em 
qualquer ação anteriormente ajuizada. 
 
 
§ 1º. A declaração prevista no caput deste artigo deve ser confirmada, sempre que possível, de 
imediato, pelo Diretor de Secretaria que estiver auxiliando o juiz plantonista, através do acesso ao 
banco de dados informatizado da Seção ou Subseção Judiciária. 
 
§ 2º. Não sendo possível colher, de logo, as informações indicadas no § 1º, a pesquisa de 
prevenção deverá ser realizada na primeira oportunidade em que se tornar exercitável. 
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Art. 150. O juiz plantonista deverá, obrigatoriamente, encaminhar à Corregedoria-Regional, até o 
quinto dia útil após o fim de cada plantão, a relação de todos os processos nos quais tenha 
concedido liminar, tutela antecipatória ou qualquer outra medida de urgência, acompanhada das 
decisões prolatadas.  
 
Art. 151. Compete ao Diretor do Foro da Seção e ao Diretor da Subseção Judiciária,  no âmbito 
respectivo dessas,  organizar  a  escala de plantão dos magistrados que ali atuam,  encaminhá-
la(s) através de mensagem eletrônica,  com  antecedência  mínima  de  10  (dez dias),  à  
Corregedoria-Regional, e disciplinar o funcionamento dos serviços administrativos 
indispensáveis ao atendimento do jurisdicionado nas situações de urgência já referidas.  
 
Parágrafo Único. As designações para atuação como plantonista devem perdurar por, no mínimo, 
15 (quinze) dias, permitindo-se, todavia, nos períodos de recesso forense e nos feriados do 
Carnaval e da Semana Santa, indicações, sucessivas e distintas, com duração inferior à referida. 
 
Art. 152. A elaboração da escala de plantão dos magistrados efetivar-se-á com a ouvida dos 
mesmos, devendo ser observadas as seguintes disposições: 
 
§ 1º. O Juiz Federal Diretor do Foro fica dispensado de participar do plantão judiciário da 
respectiva Seção. 
 
§ 2º. A preferência na escolha dos períodos de plantão será dos magistrados mais antigos, em 
ordem decrescente, não podendo os lapsos escolhidos coincidir com as férias ou outro período de 
afastamento previsível do juiz. 
 
§ 3º. As designações para atuação em plantão devem recair, com alternância de magistrados, em 
juiz com exercício na localidade da Seção ou Subseção Judiciária e independentemente de sua 
vinculação a juízo especializado ou não. 
 
Art. 153. Definidas e aprovadas as escalas de plantão dos magistrados, as mesmas devem ser 
divulgadas através dos Boletins Informativos das Seções Judiciárias e mediante a afixação de 
aviso na entrada da sede das Seções e Subseções Judiciárias. 
 
§ 1º. Juntamente à divulgação referida no caput deste artigo, deve ocorrer, também, a difusão dos 
nomes dos Diretores das Secretarias e dos Oficiais de Justiça plantonistas. 
 
§ 2º. Quando possível e necessário, a citada divulgação há que ser também realizada através da 
Imprensa local. 
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Art. 154. O Diretor de Secretaria plantonista deverá adotar, no âmbito da Secretaria respectiva, 
as providências adequadas ao regular funcionamento do serviço de plantão, como a convocação 
de servidores da vara respectiva para ali permanecerem, caso necessário. 
 
Art. 155. É dispensável a permanência nos finais de semana e feriados do magistrado plantonista 
na sede da Seção ou Subseção Judiciária, contanto que informe, previamente, ao Diretor de 
Secretaria plantonista como poderá ser contactado.  
 
Parágrafo único. O regime de plantão nas Seções e Subseções Judiciárias no recesso do final do 
ano, relativo ao período de 20/12 a 06/01, será concentrado nas capitais de cada Estado, 
divulgado previamente aos jurisdicionados como o juiz plantonista poderá ser contactado.  
 
 
 
 

TÍTULO VI  
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
 

Art. 156. Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor-Regional, ouvido o Conselho de 
Administração, a critério do Corregedor. 
 
Art. 157. Ao Presidente, ao Vice-Presidente, ao Corregedor-Regional e a qualquer dos membros 
do Tribunal é facultada a apresentação de emendas a esta Consolidação. 
 
§ 1º. Quando ocorrer mudança na legislação, que determine alteração desta Consolidação, esta 
será proposta, ao Conselho de Administração do Tribunal, pelo Corregedor-Regional. 
 
§ 2º. Aprovadas pelo Conselho de Administração do Tribunal, as emendas entrarão em vigor na 
data de sua publicação no Diário da Justiça da União, salvo se dispuserem de modo diverso. 
 
 
§ 3º. As emendas posteriormente aprovadas serão numeradas ordinalmente por ano de aprovação.  
 
 



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

CORREGEDORIA-REGIONAL 
 
 

PROVIMENTO Nº 01, DE 25 DE MARÇO DE 2009 51 

 
 
Art. 158. Esta Consolidação entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário. 
 
 

 
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
 
 

Desembargador Federal FRANCISCO WILDO LACERDA DANTAS 
      Corregedor-Regional 

 
 


