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APRESENTAÇÃO 
 

A edição da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, trouxe à Justiça Federal brasileira 
novos desafios. Tornaram-se imperiosas a reflexão e as ações concretas do Poder Judiciário 
Federal, em face da grande dificuldade de acesso dos cidadãos à tutela jurisdicional, por motivos 
diversos, notadamente quanto ao aspecto econômico. 

Mudou-se, assim, o paradigma. O aspecto processual deve ser mitigado, mais ainda, 
para a realização da Justiça material. A função do Estado-Juiz é manter o ordenamento jurídico 
vivo e sintonizado com a realidade social, pois, como bem disse o eminente Ministro Sálvio de 
Figueiredo, atual Vice-Presidente do colendo Superior Tribunal de Justiça, “ a interpretação das leis 
não deve ser formal, mas sim, antes de tudo, real, humana e socialmente útil (....). Se o Juiz não 
pode tomar liberdades inadmissíveis com a lei, julgando contra legem, pode e deve, por outro 
lado, optar pela interpretação que mais atenda às aspirações da Justiça e do bem comum” (RSTJ 
26/378). Logo, os Juizados Especiais Federais colocam, de forma efetiva, a Justiça Federal no 
caminho da tão almejada “Justiça de Todos”. 

Diante de tal realidade inovadora, esta Corregedoria-Geral optou, inicialmente, pela 
adoção provisória das tabelas de classe e códigos de movimentação processual utilizadas pelas 
demais Varas, com ligeiras adaptações (Provimento n. 3, de 26 de março de 2002), tendo sido 
constituída por meu antecessor, Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, atual Presidente da 
Corte, uma comissão (Portaria COGER n. 50) com a finalidade de elaborar tabelas próprias, 
considerando-se as necessidades e peculiaridades existentes. 

Após inúmeras sugestões dos operadores jurídicos envolvidos e detida reflexão da 
comissão instituída, foram editadas as Portarias n. 88 e 89 no mês de abril do corrente ano. Para a 
entrada em vigor de tais tabelas, houve, todavia, a necessidade da elaboração deste Manual de 
Aplicação, pois toda mudança implica rompimento de rotinas. Por isso, é indispensável a 
compreensão da lógica dos novos códigos, inclusive quanto ao encadeamento correspondente. 

Não se está diante de um modelo perfeito. Trata-se de uma etapa da evolução do 
sistema de informática, que visa à transparência dos atos processuais praticados no âmbito dos 
Juizados Especiais Federais da Primeira Região. Seu aperfeiçoamento, portanto, será constante. 

Agradeço, neste momento, a dedicação e o empenho dos Juízes Federais Marcos 
Augusto de Sousa, Kátia Balbino de Carvalho Ferreira e Adverci Rates Mendes de Abreu para a 
elaboração das Portarias, bem como do Juiz Federal Reynaldo Soares da Fonseca e do Diretor da 
DIEST, Dr. Ricardo Paulo Tomaz, para a feitura deste Manual. 

 

 

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES 
Corregedora–Geral 
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MANUAL DE APLICAÇÃO — CÓDIGOS DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL  

 HISTÓRICO 

Instituídos no âmbito da Justiça Federal pela Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, os 
Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais da Primeira Região começaram a ser implementados 
a partir de março de 2002, inicialmente na Seção Judiciária do Estado da Bahia. 

Finalizada a implantação dos Juizados Especiais, passou-se à implementação das 
Turmas Recursais em junho de 2002. Um ano depois, a Primeira Região inovou com a instalação 
do Juizado Especial Federal Virtual, que, após doze meses de funcionamento, já respondia por 
aproximadamente 57% de todos os processos distribuídos nos Juizados Especiais Federais Cíveis 
da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

Para atender à necessidade de um sistema processual que propiciasse a 
informatização dos dados ali gerados, bem como à demanda por informações estatísticas, 
inicialmente optou-se por adaptar os boletins estatísticos e as tabelas de classe e movimentação 
processual da Justiça Federal aos Juizados Especiais, tendo em vista o curto espaço de tempo 
existente entre a publicação da Resolução n. 3, de 6 de fevereiro de 2002, que disciplinou a 
instalação dessas unidades, e a sua efetiva implementação. 

Contudo, transcorridos dois anos da primeira instalação, evidenciou-se a necessidade 
de tabelas específicas para essas unidades, uma vez que o rito processual ali existente, bem como 
a própria organização das Turmas Recursais, não era compatível com parte dessas tabelas 
herdadas da Justiça Federal, motivo pelo qual foi instituída comissão pela Portaria COGER n. 50, 
cujo objetivo era “elaborar proposta de tabelas de classes, subclasses e códigos de movimentação 
a serem utilizados nos Juizados Especiais Federais, Cíveis e Criminais, na 1ª Região, bem como 
dos modelos de mapas estatísticos compatíveis com as atividades desses órgãos jurisdicionais 
especiais”. 

O trabalho dessa comissão originou, com efeito, as Portarias COGER n. 88, de 15 de 
abril de 2004, 89, de 30 de abril de 2004, de 27 de maio de 2004, as quais instituíram as referidas 
tabelas e determinaram sua entrada em vigor no dia 6 de setembro de 2004. 

1.  Objetivos 

O presente manual objetiva otimizar o serviço de secretaria dos JEFs e amenizar os 
contratempos naturalmente advindos do processo de migração dos atuais códigos para as novas 
tabelas, principalmente mediante prévio envio das tabelas de correspondências, que permitirão às 
secretarias prepararem-se para referida transição. 

2. Desvantagens dos códigos anteriores 

Conforme esclarecido, as antigas tabelas de códigos de movimentação processual, 
bem como as de classes e subclasses, nasceram de uma adaptação daquelas utilizadas na Justiça 
Federal quando da instalação dos primeiros Juizados. 

Acontece que alguns códigos não encontravam correspondência com o rito previsto 
para os Juizados e Turmas Recursais. Logo, como o sistema não bloqueava a utilização desses 
códigos, muitas vezes o andamento processual recebia registros não compatíveis com os fatos 
praticados nos autos. 
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Além disso, transcorridos dois anos da instalação dessas unidades, foi possível avaliar 
os códigos utilizados durante esse período, cancelando alguns que não se revelaram úteis e 
criando-se outros que não haviam sido previstos, a fim de dotar-se tais unidades de condições 
mais favoráveis ao correto registro dos atos processuais. Nesse sentido, vale registrar que, com a 
facilidade atual de consulta processual via rede mundial de computadores, é inegável que o afluxo 
de consulentes no balcão diminui à medida que são tornados disponíveis dados mais confiáveis, 
atualizados e seguros nas consultas processuais na mídia eletrônica. 

3. Sistematização dos novos códigos 

Muito embora fosse mais razoável manter a mesma numeração dos códigos 
semelhantes utilizados nas Varas Federais, tendo em vista que em muitas oportunidades os 
servidores que atuam nos Juizados e Turmas Recursais já atuaram, ou poderão atuar, nas Varas 
Federais, infelizmente tal possibilidade se revelou inviável, considerando-se que muitos códigos 
dessas unidades não possuíam similares nos JEFs e Turmas Recursais. 

Além disso, a criação de códigos representativos de situações exclusivas dessas 
unidades tornou a organização da nova tabela incompatível com aquela utilizada nas tabelas 
anteriores, as quais também são classificadas por ordem numérica e alfabética. 

Sendo assim, optou-se por uma numeração própria, iniciada em 5000, que avançou 
em espaços de 5 unidades, permitindo que, caso necessário, novos códigos sejam introduzidos 
sem que haja prejuízo ao ordenamento alfanumérico utilizado. Outra providência foi manter a 
utilização de substantivos como núcleos designadores do ato processual, bem como a indicação, 
por meio dos complementos obrigatórios, de sua necessária especificação.  

O campo de texto livre, assim como na Justiça Federal, continua reservado ao 
registro de informações úteis à secretaria, partes ou jurisdicionados conquanto esses dados não se 
prestem a futuras pesquisas estatísticas. Ali pode ser registrado, v.g., parte do conteúdo do 
despacho ou sentença, o número do livro em que foi registrada a decisão judicial ou qualquer 
outra informação que possa tornar ainda mais clara a informação veiculada no código de 
movimentação processual. 

Por outro lado, também foram incorporadas as facilidades de consulta por 
substantivo, tal qual já ocorre nas Varas Federais. Assim, caso haja dúvida quanto ao novo código 
instituído, o usuário poderá não apenas se utilizar das tabelas de-para, anexas a este manual, 
como também efetuar a consulta no próprio sistema processual durante o lançamento. 

4. Relação de correspondência entre os códigos de movimentação processual 

Com a finalidade de facilitar o processo de migração entre os códigos antigos e os 
atuais, este manual disponibiliza duas tabelas de correspondências: uma indicando os códigos 
novos, partindo de qualquer dos antigos números, e, de modo inverso, outra que, a partir dos 
códigos antigos, informa se há códigos novos correspondentes àquele evento. Dessa forma, como 
é comum aos usuários memorizar os códigos à medida que os utilizam, eles não apenas poderão 
verificar se existe código correspondente, partindo de qualquer dos códigos antigos, mas também, 
identificando um código novo, poderão consultar se havia na tabela antiga algum código 
correspondente, de forma fácil e rápida.  
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5. Códigos de fins estatísticos 

Considerando que nem todo código de movimentação implica reflexo nos boletins 
estatísticos e que nem sempre fica muito claro qual campo dos boletins é afetado a partir do 
registro de cada movimentação, este manual torna disponível uma orientação de preenchimento 
dos boletins, onde é demonstrado, de forma objetiva e direta, quais códigos alimentam cada um 
dos campos dos boletins estatísticos 1 e 2. 

Dessa forma, sempre que houver dúvidas, o usuário poderá analisar a movimentação 
correspondente a cada código no preenchimento dos boletins estatísticos, facilitando, pois, seu 
trabalho de conferência dos quantitativos apresentados pelo sistema processual. 

6. Esclarecimentos adicionais 

Com o intuito de resolver dúvidas mais simples, que normalmente surgem quando 
um novo servidor toma posse, ou mesmo quando os cartórios recebem servidores oriundos da 
área meio da Seção Judiciária, elaborou-se um pequeno questionário que busca abordar os temas 
relativos à estatística processual e aos próprios boletins estatísticos. 

Nessa seção, também foi inserido o calendário de fechamento da estatística para o 
ano de 2005, com o objetivo de facilitar a programação de conferência dos boletins estatísticos 
nesse período. 

Ressalte-se, por oportuno, que todos os procedimentos e sugestões relativos aos 
Juizados Especiais Federais são, a princípio, aplicáveis também aos Juizados Especiais Federais 
Virtuais. 

Registre-se, ainda, que existem códigos definidos como de uso exclusivo do Juizado 
Especial Federal ou da Turma Recursal, cuja tabela encontra-se disponível no Anexo VII. Tal 
definição visa evitar equívocos pela utilização indevida de códigos em cada uma daquelas 
unidades. 

Por fim, com objetivo de facilitar o acesso de todos os usuários a este manual de 
procedimentos, esclarecemos que sua versão eletrônica estará disponível no sítio eletrônico do 
Tribunal Regional Federal, no endereço www.trf1.gov.br. 

Anexo I –  Portarias n. 89 e 92 

Anexo II –  Calendário de fechamento da estatística para o ano de 2005 

Anexo III –  Tabela de correspondência: códigos antigos para códigos novos 

Anexo IV –  Tabela de correspondência: códigos novos para códigos antigos 

Anexo V –  Tabela de preenchimento dos boletins estatísticos 

Anexo VI –  Tabela de encadeamento processual 

Anexo VII – Tabela de códigos exclusivos dos Juizados Especiais e Turmas Recursais 
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DICAS PARA IMPRESSÃO E CONFERÊNCIA DOS BOLETINS ESTATÍSTICOS 

 OS BOLETINS 

7. O que são os boletins estatísticos? 

Os boletins estatísticos atuais são a evolução dos antigos mapas estatísticos 
implementados pelo Conselho da Justiça Federal na década de 1980, posteriormente utilizados 
pelo antigo Tribunal Federal de Recursos – TFR e finalmente absorvidos pelos Tribunais Regionais 
Federais – TRFs , quando de sua instalação, em 1989. Desde então, receberam mudanças 
importantes, sendo, agora, também utilizados pelos Juizados Especiais Federais e Turmas 
Recursais. Sua criação, vale registrar, tinha por objetivo atender ao art. 39 da Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional, cuja redação dispõe sobre a necessidade de o magistrado informar ao 
órgão corregedor competente os feitos em seu poder com prazos para despacho ou decisão 
excedidos, bem como indicar o número de sentenças proferidas no mês anterior. 

8. Quais os tipos de boletim estatístico existentes? 

São dois os modelos de boletim estatístico existentes: 

a. Boletim Estatístico dos Juízes – B2 (do JEF ou da Turma Recursal): 
contabiliza a produtividade dos juízes presente em atos como sentenças, 
decisões, despachos e audiências, entre outras informações relevantes.  

Vale destacar que, embora semelhantes, os boletins dos Juizados Especiais e 
Turmas Recursais são diferenciados conforme a realidade de cada órgão; 

b. Boletim Estatístico do Juizado Federal – B1 (ou da Turma Recursal): 
reflete o fluxo quantitativo de processos em tramitação no Juizado Especial 
Federal ou na Turma Recursal. Possui uma coluna de processos remanescentes, 
indicativa do saldo de processos existentes no início do período; colunas de 
entradas, indicativas dos feitos recebidos; colunas de saída, que apresentam os 
totais de processos egressos do órgão, e uma coluna de tramitação, que 
apresenta o saldo de processos existentes ao final do período. Logo, 
remanescentes + entradas – saídas = tramitação. 

9. Como imprimir os boletins estatísticos e seus relatórios de conferência? 

Por meio do menu Estatística, onde estão disponíveis as opções de impressão tanto 
dos boletins quanto de seus respectivos relatórios de conferência. A conferência, por sua vez, 
permite que seja identificado em quais processos foram realizados os lançamentos de 
movimentações que, conseqüentemente, originaram o preenchimento de cada um dos campos 
que compõem os boletins. 

10. Como os boletins estatísticos são preenchidos? 

Todos os boletins estatísticos são impressos automaticamente pelo sistema 
processual. Contudo, para que eles reflitam corretamente os fatos ocorridos nos processos, é 
absolutamente necessário que, para cada ato processual relevante, exista o correspondente 
lançamento do código processual no sistema. 
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Exemplo: Havendo um despacho no processo, a secretaria do Juizado (ou da Turma 
Recursal, se for o caso) deverá efetuar o lançamento do código 5390/1 – Devolvidos com 
Despacho. Nesse momento, o sistema exigirá que sejam informadas a data e hora do despacho, 
bem como a matrícula do juiz que o proferiu. Ao final do mês, quando o boletim for impresso, o 
sistema recuperará essa informação, preenchendo o campo de despachos proferidos por juiz 
considerando a matrícula registrada.  

IMPORTANTE: Lançamentos equivocados ou omissão de outros devidos 
comprometem sobremaneira os dados presentes nos boletins estatísticos. Por conta disso, é 
absolutamente necessária a correta atualização do sistema processual à medida que os atos 
processuais forem ocorrendo. 

11. Devo enviar os boletins estatísticos para a Divisão de Estatística? 

Não. A Divisão de Estatística – Diest, a partir do dia 5 de cada mês, quando o sistema 
processual já estiver bloqueado para lançamentos/correções com datas do mês anterior (v. item 
14), emitirá os boletins relativos às Varas, Juizados Especiais Federais e Turma Recursais, 
remetendo-os em seguida para as respectivas secretarias. 

12. Que devo fazer com os boletins que passarei a receber? Devo responder ao 
ofício que os acompanha? 

Os boletins são encaminhados para que as secretarias das Turmas e dos Juizados 
sejam informadas dos dados presentes no banco de dados da Divisão de Estatística, os quais 
servirão de fonte para quaisquer relatórios que sejam solicitados futuramente e para controle da 
Corregedoria-Geral.  

Assim, caso a secretaria tenha conferido os boletins antes do fechamento da 
estatística (dia 5), certamente os dados estarão idênticos e corretos. Nesse caso, não há 
necessidade de envio de correspondência confirmando o recebimento e/ou a correção dos 
boletins. O magistrado deverá assiná-los, para que posteriormente sejam publicados e arquivados 
em pasta própria (v. Provimento COGER n. 3, art. 240, V). Contudo, caso seja verificada alguma 
divergência, ou mesmo a necessidade de alteração ou inclusão de códigos de movimentação 
processual, o mesmo fato deve ser informado mediante outro ofício, fax ou correio eletrônico. 

 PREENCHIMENTO DOS BOLETINS 

13. Onde estão estabelecidas as regras de preenchimento? 

O Provimento COGER n. 3, de 26 de março de 2002, muito embora trate 
especificamente da estatística das Varas Federais, é perfeitamente aplicável aos Juizados Especiais 
Federais e Turmas Recursais.  

14. Até quando posso fazer ou corrigir lançamentos com datas retroativas? 

O sistema processual aceita lançamentos e correções com datas retroativas até o dia 
4 de cada mês, relativamente a movimentos do mês anterior.  

IMPORTANTE: Se o dia 4 cair no sábado, domingo ou feriado, somente haverá 
prorrogação nos casos previstos no calendário de fechamento da estatística elaborado pela Diest, 
cuja previsão para 2005 segue anexa. 
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15. Como proceder quando descobrimos necessidade de correção e o sistema não 
mais permite o acerto? 

Neste caso, as correções devem ser encaminhadas à Divisão de Estatística do TRF 
por meio do fax (61) 321–7469, de ofício ou do correio eletrônico diest@trf1.gov.br. Após 
realizadas, novos boletins podem ser impressos já com os campos atualizados conforme 
solicitação. 

16. Como saber que códigos alimentam os boletins estatísticos? 

Encaminhamos anexa tabela em que são listados os campos dos boletins estatísticos, 
bem como os respectivos códigos de movimentação que, se lançados, neles irão se refletir. Nesse 
sentido, apresentamos os seguintes exemplos: 

a. O campo Mudança de Classe, colunas de entrada e saída do Boletim Estatístico 
do JEF ou Turma Recursal (veja item 8.b): alimentado sempre que houver 
lançamento do código 5060/1 – Classe Processual Alterada. Na coluna de 
entrada indicar-se-á soma ao saldo da subclasse nova. Na coluna de saída, por 
sua vez, permitir-se-á o abatimento ao saldo da subclasse anterior; 

b. O campo Despachos do Boletim Estatístico do Juiz (veja item 8.a) que atuar no 
JEF ou na Turma Recursal: alimentado sempre que houver lançamento do 
código 5390/1 – Devolvidos com Despacho ou 5460/1 – Julgamento Convertido 
em Diligência (por despacho). 

 CONFERÊNCIA DOS BOLETINS 

17. Como posso conferir os dados impressos nos boletins estatísticos? 

Cada boletim estatístico, seja ele indicativo de produtividade do juiz (item 8.a) ou de 
movimentação processual (item 8.b), possui rotina de conferência própria, que permite a 
identificação dos números dos processos em que houve lançamento de movimentação processual 
com reflexo em cada um dos campos que compõem os referidos boletins.  

Exemplo: Suponhamos que em determinado boletim constaram duas sentenças, 
sendo que o correto, segundo registros do Juizado ou Turma Recursal, seriam três. Nesse caso, 
deve-se gerar a rotina de conferência do boletim desse juiz. Para tanto, o sistema exigirá que 
sejam informados: a matrícula do magistrado responsável que as proferiu, o período e a classe 
processual. Depois do processamento dos dados, será apresentado o número dos dois processos 
onde há registro de códigos nessas condições. Nesse ponto, então, será possível confrontar os 
dados existentes no sistema com os registros da secretaria, identificando-se qual processo deixou 
de ser corretamente alimentado para que se procedida aos acertos devidos (v. itens 9 e 10). 

18. Foi impresso um boletim de juiz que não atuou no Juizado (ou Turma 
Recursal). O que fazer? 

Certamente, houve um erro no lançamento da matrícula do juiz em um código com 
reflexo no boletim estatístico (despacho, decisão, sentença ou audiência, por exemplo), gerando a 
emissão do boletim equivocado. Deve-se, nesse caso, imprimir a rotina de conferência daquele 
boletim. Identificado o número do processo, deve-se corrigir o registro processual em que a 
matrícula foi lançada incorretamente (v. itens 10 e 14). 
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19. Quando devo conferir os boletins?  

Sugerimos pelo menos duas impressões de boletim ao mês: uma por volta do dia 15 
e outra ao final do mês.  

De posse dos boletins, deve-se conferir se os dados ali presentes correspondem aos 
atos efetivamente praticados. Em caso de divergência, devem-se imprimir as listagens de 
conferência (v. item 17) e proceder aos ajustes necessários.  

IMPORTANTE: Ao menos uma conferência deve ser realizada até o final do mês, 
haja vista que, no dia 5, o sistema processual já estará bloqueado para correções de 
movimentações processuais equivocadas (v. item 14). 

Lembramos que muitas vezes o sistema processual exige que o lançamento a ser 
corrigido seja o último registrado no sistema. Nesses casos, eventuais lançamentos corretos que 
lhe sejam posteriores devem ser excluídos para permitir a referida correção. Estes, após o acerto, 
devem ser novamente inseridos. Assim, quanto menor o espaço entre as conferências, menor será 
a possibilidade de esse evento acontecer. 

 LANÇAMENTO DE CÓDIGOS DE MOVIMENTAÇÃO 

20. Por que o sistema não permite o lançamento de determinados códigos de 
movimentação, apresentando a mensagem “encadeamento não permitido”? O 
que fazer nesse caso? 

O sistema processual possui uma seqüência lógica de lançamentos, que deve ser 
obedecida tanto para preservar a qualidade dos dados registrados no sistema quanto para 
possibilitar a unificação de procedimento entre as diversas seccionais.  

Assim, por exemplo, se for lançado um código de movimentação indicando a baixa do 
processo ao arquivo, o sistema somente permitirá nova movimentação após o necessário registro 
do cancelamento da baixa. Isso é imprescindível para que não haja erro ou omissão de 
lançamentos necessários.  

O mesmo ocorre quando é lançada uma movimentação indicativa de conclusão para 
despacho, por exemplo. Para evitar que haja omissão no lançamento do despacho exarado, e 
conseqüente prejuízo não só para a estatística do juiz, mas também para a qualidade da 
informação dispensada ao público em geral e à própria secretaria do JEF ou Turma Recursal, o 
sistema exige o registro do referido despacho. 

21. Como deve ser lançado, no sistema processual, o fluxo de processos entre o 
JEF e a Turma Recursal (e vice-versa)? 

No sistema atual, exceto para os processos do JEF virtual, os processos sentenciados 
no JEF, em caso de recurso, recebem novo número ao serem recebidos na Turma Recursal.  

Dessa forma, passam a existir dois cadastros diferentes: um relativo ao processo do 
JEF (processo “A”, por exemplo) e outro referente ao processo da Turma Recursal (processo “B”). 
Assim, teremos: 

a. PROCESSO “A” (do JEF): deve receber o andamento 5160/1 – Autos 
Remetidos: para a Turma Recursal (sem baixa) ao ser remetido à Turma 
Recursal.  
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Ficará com esse andamento até que retorne da Turma Recursal ou de outra 
instância superior. Nesse momento, receberá o registro do código 5150/3 – 
Autos Recebidos: oriundos da Turma Recursal (ou 5150/4, 5, 6 ou 7, caso 
retorne de outra instância superior e não da Turma Recursal). 

b. PROCESSO “B” (da Turma Recursal): ao ser recebido na Turma Recursal, o 
processo será distribuído, ganhando novo número, conforme a classe do recurso 
interposto. 

Receberá, então, o registro do código 5000/1 – Distribuição Automática (ou 
5005/1 – Distribuição por Dependência, se for o caso). Em seguida, seus 
cadastros serão atualizados normalmente à medida que forem ocorrendo os 
atos processuais. 

Caso seja necessário o envio do PROCESSO “B” para o JEF (para cumprir algum 
ato processual que ficou ausente, por exemplo), o lançamento que deverá ser 
efetuado é o 5160/2 – Autos Remetidos: para o JEF (sem baixa), ficando neste 
andamento até que o feito retorne à Turma Recursal, quando receberá o código 
5150/2 – Autos Recebidos: Oriundos do JEF. 

22. Após a distribuição do processo na Turma Recursal (processo “B”), devo 
registrar 5150/2 – Autos Recebidos: oriundos do JEF? E, no processo 
registrado no JEF (processo “A”), deve haver algum outro registro enquanto 
ele permanecer remetido à Turma Recursal? 

Primeiramente, após a distribuição do processo na Turma Recursal (processo “B”), 
não se deve registrar nele o andamento 5150/2 – Autos Recebidos: oriundos do JEF, haja vista 
que esse código de movimentação representa entrada no boletim da Turma Recursal, tal qual o 
registro da distribuição automática. 

Haveria, então, dupla entrada para o mesmo processo no boletim da Turma Recursal. 
Esse código (5150/2) deve ser utilizado apenas após um eventual retorno de processo da Turma 
Recursal (processo “B”), anteriormente remetido ao JEF sem registro de baixa (veja item 21.b). 

Quanto ao processo que se encontra no JEF (processo “A”) com última 
movimentação indicativa de remessa à Turma Recursal (código 5160/1), esse deve permanecer 
nessa condição até que retorne da Turma Recursal ou de outra instância superior. 

23. Como proceder quando o processo é remetido da Turma Recursal ao JEF com 
baixa? 

Basta realizar o lançamento no processo da Turma Recursal (processo “B”) do código 
5160/3 – Autos remetidos ao JEF (com baixa). No processo que estiver tramitando no Juizado, 
deverá haver, por sua vez, o registro do código 5150/3 – Autos recebidos: oriundos da Turma 
Recursal. 

24. Posso utilizar, nos Juizados e nas Turmas Recursais, os códigos de 
movimentação das Varas Federais? 

Não. Com as novas tabelas de classes e movimentações processuais implementadas 
pela Portaria COGER n. 92, cada órgão possuirá códigos específicos, próprios das atividades ali 
desenvolvidas. O próprio sistema processual bloqueará tentativas nesse sentido a partir da entrada 
em operação das novas tabelas. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

25. A quem devo dirigir-me em caso de dúvidas em lançamentos ou conferência 
dos boletins estatísticos? 

A Diest pode ser consultada por meio dos telefones (61) 314-5278/5768 ou por meio 
do correio eletrônico diest@trf1.gov.br. 

26. Por que, no boletim do juiz do Juizado Especial Federal, há referência às 
conciliações realizadas por conciliadores? 

Muito embora o boletim seja referente ao juiz, o campo Conciliações Realizadas por 
Conciliadores – obtidas, não obtidas e obtidas em parte – tem apenas o objetivo de fornecer ao 
magistrado informações sobre o desempenho verificado nas tentativas de conciliação, no 
respectivo período, naquele juizado.  

Em relação a quais códigos alimentam esse campo, sugerimos consulta à tabela de 
orientação de preenchimento dos boletins anexa. 

27. Em caso de necessidade, como alterar o nome e/ou a descrição do cargo dos 
responsáveis pelas secretarias dos Juizados e Turmas Recursais presentes nos 
ofícios pelos quais a Diest envia os boletins estatísticos? 

Os boletins são enviados com os nomes e cargos presentes no cadastro fornecido 
pela Coordenação dos Juizados Especiais. Em caso de necessidade, podem eles ser atualizados por 
meio de ofício, fax ou correio eletrônico, solicitando-se a atualização dessa informação. 

28. Pode haver redistribuição de processos do JEF para as Turmas Recursais (e 
vice-versa)? 

Não. No sistema atual, quando um processo sai do JEF para a Turma Recursal, deve 
receber nova distribuição. Logo, não há redistribuição de processo. 

29. Como fazer a distribuição na Turma Recursal quando houver recurso dos dois 
pólos do procedimento originário? 

 Neste caso, deve haver apenas um recurso distribuído, em que as partes vão constar 
como recorrente e recorrido ao mesmo tempo. 

30.  Quem deverá assinar os boletins estatísticos de produtividade do juiz? 

Em se tratando do boletim do JEF, preferencialmente o magistrado a que se refere o 
boletim. Contudo, em sua ausência, pode ser assinado pelo magistrado na presidência do juizado. 
Em qualquer caso, também deve ser assinado, no campo próprio, pelo servidor responsável pela 
secretaria. 

Os boletins de produtividade da Turma Recursal, por sua vez, serão assinados pelo 
respectivo relator ou, na sua ausência, pelo então magistrado na presidência da Turma Recursal. 
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31. Quem deverá assinar os boletins estatísticos de tramitação? 

Tais boletins deverão ser assinados pelo magistrado na presidência do Juizado ou 
Turma Recursal. À semelhança dos demais, também deverão ser assinados, no campo próprio, 
pelo servidor responsável pela Secretaria. 
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Anexo I  
ANEXOS 
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ANEXO I – PORTARIAS COGER 89 E 92 

A. PORTARIA 89, de 30 de abril de 2004 
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PORTARIA 89, de 30 de abril de 2004 

I. Anexo I –  TABELA DE CLASSES 

 

ANEXO I 

TABELA DE CLASSES E SUBCLASSES PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS 
FEDERAIS E TURMAS RECURSAIS  DA 1ª REGIÃO 

  

  
Códigos Descrição 

51000 AÇÕES CÍVEIS – JEF 
51100 Ações Cíveis – JEF/Tributário 
51200 Ações Cíveis – JEF/Previdenciário 
51201 Concessão de Benefício 
51202 Revisão de Benefício 
51209 Previdenciária/Outras 
51300 Ações Cíveis – JEF/Serviços Públicos 
51600 Ações Cíveis – JEF/FGTS 
51700 Ações Cíveis – JEF/Financiamento Habitacional 
51900 Ações Cíveis – JEF/outras 
52000 PROCEDIMENTOS CÍVEIS – JEF 
52100 Carta Precatória Cível – JEF 
52200 Exceção  de Impedimento/Suspeição – JEF 
61000 AÇÕES PENAIS – JEF 
61100 Ação Penal Pública – JEF 
61200 Ação Penal Privada – JEF 
62000 PROCEDIMENTOS PENAIS – JEF 
62100 Termo Circunstanciado – JEF 
62200 Exceção de Impedimento/Suspeição (Penal) – JEF 
62300 Carta Precatória Penal – JEF 
71000 RECURSOS CONTRA ATOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

FEDERAIS 
71100 Recurso contra decisão que defere ou indefere medida cautelar cível 
71200 Recurso contra sentença cível 
71300 Apelação Criminal contra rejeição de denúncia ou queixa 
71400 Apelação Criminal contra Sentença 
80000 RECURSOS CONTRA ATOS DA TURMA RECURSAL 
80100 Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário (RE) 
80200 Recurso em pedido de uniformização de jurisprudência para a Turma 

Nacional de Uniformização 
80300 Recurso em pedido de uniformização de jurisprudência para a Turma 

Regional de Uniformização 
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PORTARIA 89, de 30 de abril de 2004 

II. Anexo II –  TABELA DE CÓDIGOS DE MOVIMENTAÇÃO 

ANEXO II 
TABELA DE CÓDIGOS DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E 

TURMAS RECURSAIS DA 1ª REGIÃO 
    

 
CÓDIGOS  DESCRIÇÃO OBS. 
5000 1 Distribuição automática   
5005 1 Distribuição por dependência   
5010 1 Redistribuição automática   
5015 1 Distribuição manual   
5020 1 Redistribuição manual   
5025 1 Distribuição automática urgente   
5030 1 Distribuição por dependência urgente   
5035 1 Redistribuição por dependência urgente   
5040 1 Redistribuição por dependência   
5045 1 Encaminhamento para análise da prevenção   
5050 1 Redistribuição automática: recebidos de outra seção/subseção judiciária   
5055 1 Redistribuição por dependência: recebidos de outra seção/subseção/judiciária   
5060 1 Classe processual alterada   
5100 0 Assistência acusação   

  1 Assistência acusação: pedido ingresso   
  2 Assistência acusação: deferido ingresso   
  3 Assistência acusação: indeferido ingresso   

5110 0 Audiência: designada   
  1 Audiência: designada admonitória processual (art. 76 da lei 9.099/95)   
  2 Audiência: designada admonitória processual (art. 89 da lei 9.099/95)   
  3 Audiência: designada conciliação   
  4 Audiência: designada conciliação, instrução e julgamento   
  5 Audiência: designada instrução e julgamento   

5120 1 Audiência: não realizada   
5130 0 Audiência: realizada   

  1 Audiência realizada: admonitória processual (art. 76 da lei 9.099/95)   
  2 Audiência realizada: admonitória processual (art. 89 da lei 9.099/95)   
  3 Audiência realizada: conciliação: obtida   
  4 Audiência realizada: conciliação: obtida em parte   
  5 Audiência realizada: conciliação: não obtida   
  6 Audiência: realizada: instrução e julgamento   

5140 1 Audiência redesignada   
5150 0 Autos recebidos   

  1 Autos recebidos: em Secretaria   
  2 Autos recebidos: oriundos do JEF   
  3 Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal   
  4 Autos recebidos: oriundos da Turma de Uniformização da 1ª Região   
  5 Autos recebidos: oriundos da Turma de Uniformização Nacional   
  6 Autos recebidos: oriundos do STJ   
  7 Autos recebidos: oriundos do STF   
  8 Autos recebidos: oriundos de Outro Juízo/Tribunal   

5160 0 Autos remetidos   
  1 Autos remetidos: para a Turma Recursal (sem baixa)   
  2 Autos remetidos: para o JEF (sem baixa)   
  3 Autos remetidos: para o JEF (com baixa)   
  4 Autos remetidos: para a Turma de Uniformização da 1ª Região   
  5 Autos remetidos: para a Turma de Uniformização Nacional   
  6 Autos remetidos: para o STJ   
  7 Autos remetidos: para o STF   
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CÓDIGOS  DESCRIÇÃO OBS. 
  8 Autos remetidos: contadoria   
  9 Autos remetidos: Procuradoria-Geral da República   
  10 Autos remetidos: pela contadoria   
  11 Autos remetidos: pela distribuição   
  12 Autos remetidos: para nova distribuição (s/ baixa)   

5170 0 Baixa   
  1 Baixa: arquivados   
  2 Baixa: devolvidos deprecante/rogante/ordenante   
  3 Baixa: distribuição cancelada   
  4 Baixa: remetidos a outra seção/subseção judiciária   
  5 Baixa: remetidos distribuição com denúncia/queixa   
  6 Baixa: remetidos outro juízo/tribunal por incompetência   
  7 Baixa: reunião com o processo n. _   

5180 1 Baixa: cancelada/restaurada movimentação processual   
5190 0 Carga: retirados   

  1 Carga: retirados advogado agravado TR 
  2 Carga: retirados advogado agravante TR 
  3 Carga: retirados advogado assistente acusação   
  4 Carga: retirados advogado autor   
  5 Carga: retirados advogado querelante   
  6 Carga: retirados advogado recorrido TR 
  7 Carga: retirados advogado recorrente TR 
  8 Carga: retirados advogado réu   
  9 Carga: retirados advogado(s) (outros)   
  10 Carga: retirados AGU   
  11 Carga: retirados CEF   
  12 Carga: retirados Defensoria Pública   
  13 Carga: retirados Fazenda nacional   
  14 Carga: retirados INSS   
  15 Carga: retirados MPF   
  16 Carga: retirados parte autora   
  17 Carga: retirados parte ré   
  18 Carga: retirados perito   
  19 Carga: retirados Polícia Federal   

5200 0 Carta precatória:   
  1 Carta precatória: ordenada expedição/aguardando ato   
  2 Carta precatória: expedida/aguardando devolução   
  3 Carta precatória: devolvida pelo deprecado   
  4 Carta precatória: informação/devolução solicitada   
  5 Carta precatória: juntada comunicação recebimento pelo juízo deprecado   

5210 1 Caução: ordenada/deferida prestação   
5220 0 Citação:   

  1 Citação: ordenada   
  2 Citação: realizada/certificada   
  3 Citação: realizada/certificada em secretaria   
  4 Citação: pelo correio - carta expedida   
  5 Citação: pelo correio - devolvido ar/entrega efetivada   
  6 Citação: pelo correio - devolvido ar/entrega frustrada   
  7 Citação: por oficial   
  8 Citação: por correio eletrônico expedido   

5230 0 Conclusos ao Juiz da Turma: TR 
  1 Conclusos ao Juiz da Turma para decisão TR 
  2 Conclusos ao Juiz da Turma para despacho TR 
  3 Conclusos ao Juiz da Turma para julgamento TR 

5240 0 Conclusos ao Juiz Relator: TR 
  1 Conclusos ao Juiz Relator: para decisão TR 
  2 Conclusos ao Juiz Relator: para despacho TR 
  3 Conclusos ao Juiz Relator: para julgamento TR 

5250 0 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: TR 
  1 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para decisão TR 
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CÓDIGOS  DESCRIÇÃO OBS. 
  2 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para despacho TR 
  3 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para julgamento TR 

5260 0 Conclusos:   
  1 Conclusos: para decisão   
  2 Conclusos: para despacho   
  3 Conclusos: para sentença   

5270 0 Correio Eletrônico Expedido:   
  1 Correio Eletrônico Expedido: comunicação de recebimento da Carta Precatória   
  2 Correio Eletrônico Expedido: comunicação de recebimento da Carta de 

Ordem/Rogatória 
  

  3 Correio Eletrônico Expedido: comunicação da distribuição da Carta Precatória/de 
Ordem/Rogatória 

  

  4 Correio Eletrônico Expedido: comunicação ao juízo deprecante/rogante/ordenante 
da designação da audiência 

  

  5 Correio Eletrônico Expedido: solicitação de informações sobre antecedentes 
criminais 

  

  99 Correio Eletrônico Expedido:  outros (especificar)   
5280 0 Correio eletrônico recebido   

  1 Correio eletrônico recebido: comunicação ao juízo deprecante/rogante/ordenante 
da designação da audiência 

  

  2 Correio eletrônico recebido: comunicação da distribuição da Carta Precatória/de 
Ordem/Rogatória 

  

  3 Correio eletrônico recebido: comunicação de recebimento da Carta de 
Ordem/Rogatória 

  

  4 Correio eletrônico recebido: comunicação de recebimento da Carta Precatória   
  5 Correio eletrônico recebido: informações sobre antecedentes criminais   
  99 Correio eletrônico recebido: outros (especificar)   

5290 1 Curador: nomeado/ordenada intimação   
5300 1 Decisão: liminar reformada/cassada/suspensa   
5310 0 Defensor dativo:   

  1 Defensor dativo: nomeado   
  2 Defensor dativo: substituído/anotado   
  3 Defensor dativo: fixados honorários/ordenada comunicação administração   

5320 0 Defensor/advogado constituído:   
  1 Defensor/advogado constituído: renúncia apresentada/noticiada   
  2 Defensor/advogado constituído: substituído/anotado   

5330 0 Denúncia:   
  1 Denúncia: recebida   
  2 Denúncia: ordenado aditamento   
  3 Denúncia: aditada   

5340 0 Depósito:   
  1 Depósito: ordenado/autorizado   
  2 Depósito: indeferido   
  3 Depósito: complementação deferida   
  4 Depósito: realizado depósito   
  5 Depósito: alvará expedido   
  6 Depósito: juntado alvará autenticado   
  7 Depósito: comprovante de conversão em renda recebido   
  8 Depósito: efetuada transferência   

5350 0 Desarquivamento:   
  1 Desarquivamento: ordenado/deferido   
  2 Desarquivamento: indeferido   

5360 0 Desentranhamento:   
  1 Desentranhamento: ordenado/deferido   
  2 Desentranhamento: indeferido   
  3 Desentranhamento: realizado   

5370 0 Desmembramento de processo:   
  1 Desmembramento de processo: ordenado/deferido   
  2 Desmembramento de processo: indeferido   
  3 Desmembramento de processo: cumprido. Formado processo n. _ (penal)   
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5380 0 Devolvidos com decisão:   

  1 Devolvidos com decisão final   
  2 Devolvidos com decisão final: recurso negado seguimento  pelo relator TR 
  3 Devolvidos com decisão: arquivamento termo circunstanciado deferido   
  4 Devolvidos com decisão: arquivamento termo circunstanciado indeferido/ordenada 

remessa PGR (art. 28 do CPP) 
  

  5 Devolvidos com decisão: embargos de declaração acolhidos   
  6 Devolvidos com decisão: embargos de declaração acolhidos em parte   
  7 Devolvidos com decisão: embargos de declaração não conhecidos   
  8 Devolvidos com decisão: embargos de declaração rejeitados   
  9 Devolvidos com decisão: liminar deferida   
  10 Devolvidos com decisão: liminar deferida em parte   
  11 Devolvidos com decisão: liminar indeferida   
  12 Devolvidos com decisão: liminar revogada   
  13 Devolvidos com decisão: pedido de uniformização admitido pelo Presidente da 

Turma 
TR 

  14 Devolvidos com decisão: pedido de uniformização negado seguimento   pelo 
Presidente da Turma 

TR 

  15 Devolvidos com decisão: recurso efeito suspensivo/modificativo concedido em 
parte pelo relator 

TR 

  16 Devolvidos com decisão: recurso efeito suspensivo/modificativo concedido pelo 
relator 

TR 

  17 Devolvidos com decisão: recurso efeito suspensivo/modificativo negado pelo 
relator 

TR 

  18 Devolvidos com decisão: recurso especial negado seguimento pelo Presidente da 
Turma 

TR 

  19 Devolvidos com decisão: recurso especial admitido pelo Presidente da Turma TR 
  20 Devolvidos com decisão: recurso especial negado seguimento pelo Presidente da 

Turma 
TR 

  21 Devolvidos com decisão: recurso extraordinário admitido pelo Presidente da 
Turma 

TR 

  22 Devolvidos com decisão: recurso extraordinário negado seguimento  pelo 
Presidente da Turma 

TR 

  99 Devolvidos com decisão: outros (especificar)   
5390 1 Devolvidos com despacho   
5400 0 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): TR 

  1 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): embargos de declaração 
acolhidos 

TR 

  2 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): embargos de declaração 
acolhidos em parte 

TR 

  3 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): embargos de declaração não 
conhecidos 

TR 

  4 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): embargos de declaração 
rejeitados 

TR 

5410 0 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: TR 
  1 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: recurso não provido TR 
  2 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: recurso provido TR 
  3 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: recurso provido em 

parte 
TR 

  4 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: recursos parcialmente 
providos 

TR 

  99 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: outros TR 
5420 0 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do mérito: TR 

  1 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do mérito: recurso não 
conhecido 

TR 

  2 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do mérito: declinada a 
competência 

TR 

  3 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do mérito: homologada 
desistência do recurso 

TR 

  99 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do mérito:  outros TR 
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5430 0 Devolvidos com sentença com exame do mérito:   

  1 Devolvidos com sentença com exame do mérito: absolutória   
  2 Devolvidos com sentença com exame do mérito: absolutória com medida de 

segurança 
  

  3 Devolvidos com sentença com exame do mérito: absolutória e condenatória   
  4 Devolvidos com sentença com exame do mérito: condenatória   
  5 Devolvidos com sentença com exame do mérito: homologação do termo de 

conciliação   
  6 Devolvidos com sentença com exame do mérito: homologação do termo de 

conciliação em parte   
  7 Devolvidos com sentença com exame do mérito: homologada transação   
  8 Devolvidos com sentença com exame do mérito: pedido improcedente   
  9 Devolvidos com sentença com exame do mérito: pedido procedente   
  10 Devolvidos com sentença com exame do mérito: pedido procedente em parte   
  11 Devolvidos com sentença com exame do mérito: pronunciada 

prescrição/decadência 
  

  12 Devolvidos com sentença com exame do mérito: reconhecimento da procedência 
do pedido pelo réu 

  

  13 Devolvidos com sentença com exame do mérito: renúncia ao direito em que se 
funda a ação 

  

5440 0 Devolvidos com sentença sem exame do mérito:   
  1 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: abandono da causa pelo autor   
  2 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: compromisso arbitral   
  3 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: denúncia rejeitada   
  4 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: desistência da ação/homologação   
  5 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - abolitio 

criminis 
  

  6 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
anistia/graça/indulto 

  

  7 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
decadência/perempção 

  

  8 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - morte 
do agente 

  

  9 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
pagamento tributo antes denúncia 

  

  10 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - perdão 
aceito/perdão judicial 

  

  11 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade – 
prescrição 

  

  12 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
reabilitação (art. 93, parágrafo único, c/c o art. 92, III, do CP) 

  

  13 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
renúncia desistência 

  

  14 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
reparação dano no peculato culposo 

  

  15 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
retratação do agente 

  

  16 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
transação/cumprimento condições 

  

  17 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: falta de interesse processual/perda 
de objeto 

  

  18 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: falta de pressupostos processuais   
  19 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: ilegitimidade das partes   
  20 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: impossibilidade jurídica do 

pedido 
  

  21 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: indeferimento da petição inicial   
  22 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: intransmissibilidade da 

ação/morte/perda capacidade processual 
  

  23 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: perempção/litispendência/coisa 
julgada 
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  24 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: queixa rejeitada   

5450 0 Devolvidos com sentença: embargos de declaração   
  1 Devolvidos com sentença: embargos de declaração acolhidos   
  2 Devolvidos com sentença: embargos de declaração acolhidos em parte   
  3 Devolvidos com sentença: embargos de declaração não conhecidos   
  4 Devolvidos com sentença: embargos de declaração rejeitados   

5460 0 Devolvidos: julgamento convertido em diligência   
  1 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - com despacho   
  2 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - com decisão   
        

5470 0 Exame Técnico:   
  1 Exame Técnico: ordenado/deferido com técnico nomeado   
  3 Exame Técnico: fixados honorários   
  4 Exame Técnico: laudo apresentado   
  5 Exame Técnico: ordenado comparecimento técnico audiência   
  6 Exame Técnico: ordenada intimação partes laudo/ quesitos explicativos/ parecer 

assistente 
  

  7 Exame Técnico: solicitado pagamento honorários técnicos   
  8 Exame Técnico:  adiado/desmarcado   
  9 Exame Técnico: não realizado   

5480 0 Execução penal:   
  1 Execução penal: pena restritiva direito. Comunicada imposição/suspensão 

autoridade competente 
  

  2 Execução penal: multa. Deferido parcelamento   
  3 Execução penal: multa. Ordenada intimação pagamento   
  4 Execução penal: multa. Ordenado desconto vencimento/salário   
  5 Execução penal: multa. Parcelamento indeferido/revogado   
  6 Execução penal: multa. Remetida para inscrição dívida ativa   
  7 Execução penal: pena restritiva direito. Alterada forma de cumprimento   
  8 Execução penal: pena restritiva direito. Condenado intimado local cumprimento   
  9 Execução penal: pena restritiva direito. Designada entidade   
  10 Execução penal: pena restritiva direito. Fixado horário/dia cumprimento   

5490 0 Exibição documento/coisa:   
  1 Exibição documento/coisa: ordenada/deferida   
  2 Exibição documento/coisa: indeferida   
  3 Exibição documento/coisa: entregue documento/coisa na secretaria   
  4 Exibição documento/coisa: ordenada apreensão   

5500 0 Impedimento:   
  1 Impedimento: reconhecido/ordenada remessa substituto legal   
  2 Impedimento: não reconhecido/ordenada remessa Turma Recursal   
  3 Impedimento: reconhecido pela Turma Recursal/ordenada remessa substituto legal   

5510 0 Incompetência:   
  1 Incompetência: ordenada remessa juízo/tribunal competente   
  2 Incompetência: suscitado conflito   

5520 1 Informações prestadas Tribunal (HC/MS)   
5530 0 Inicial:   

  1 Inicial: ordenada emenda/aguardando ato   
  2 Inicial: emendada/complementada/modificada/aditada   

5540 0 Inspeção judicial:   
  1 Inspeção judicial: designada realização   
  2 Inspeção judicial: realizada   

5550 1 Intérprete nomeado/língua estrangeira/surdo-mudo e outros   
5560 0 Intimação/notificação:   

  1 Intimação/notificação: por oficial - mandado expedido   
  2 Intimação/notificação: por oficial - mandado remetido central   
  3 Intimação/notificação: por oficial - ordenado recolhimento mandado   
  4 Intimação/notificação: por oficial - mandado recolhido   
  5 Intimação/notificação: por oficial - mandado devolvido/cumprido   
  6 Intimação/notificação: por oficial - mandado devolvido/cumprido em parte   
  7 Intimação/notificação: por oficial - mandado devolvido/não cumprido   
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  8 Intimação/notificação: do despacho - por correio eletrônico expedido   
  9 Intimação/notificação: da decisão - por correio eletrônico expedido   
  10 Intimação/notificação: da sentença - por correio eletrônico expedido   
  11 Intimação/notificação: do acórdão/ementa - por correio eletrônico expedido   
  12 Intimação/notificação: pela imprensa - edital expedido/afixado   

5570 0 Intimação/notificação/vista ordenada:   
  1 Intimação/notificação/vista ordenada: AGU   
  2 Intimação/notificação/vista ordenada: assistente de acusação   
  3 Intimação/notificação/vista ordenada: autor (outros)   
  4 Intimação/notificação/vista ordenada: réu (outros)   
  5 Intimação/notificação/vista ordenada: CEF   
  6 Intimação/notificação/vista ordenada: defensor público   
  7 Intimação/notificação/vista ordenada: Fazenda Nacional   
  8 Intimação/notificação/vista ordenada: INSS   
  9 Intimação/notificação/vista ordenada: MPF   
  10 Intimação/notificação/vista ordenada: partes/prazo comum   
  11 Intimação/notificação/vista ordenada: partes/prazo sucessivo   
  12 Intimação/notificação/vista ordenada: perito   
  13 Intimação/notificação/vista ordenada: Polícia Federal   
  14 Intimação/notificação/vista ordenada: querelante   
  99 Intimação/notificação/vista ordenada: outros (especificar)   

5580 0 Intimação/notificação: realizada/certificada   
  1 Intimação/notificação: realizada/certificada do despacho   
  2 Intimação/notificação: realizada/certificada da decisão   
  3 Intimação/notificação: realizada/certificada da sentença   
  4 Intimação/notificação: realizada/certificada do acórdão/ementa TR 
  5 Intimação/notificação devolvido ar/entrega efetivada   
  6 Intimação/notificação devolvido ar/entrega frustrada   
  99 Intimação/notificação: realizada/certificada - outros (especificar)   

5590 0 Julgamento da turma recursal sobrestado: TR 
  1 Julgamento da turma recursal sobrestado: adiado de pauta TR 
  3 Julgamento da turma recursal sobrestado: pedido de vista TR 
  99 Julgamento da turma recursal sobrestado: outros TR 

5600 1 Juntada de despacho/decisão/acórdão   
5610 0 Justiça gratuita:   

  1 Justiça gratuita: deferida   
  2 Justiça gratuita: indeferida   
  3 Justiça gratuita: revogada   

5620 1 Litisconsorte(s) necessário(s): ordenada citação   
5630 0 Mandado:    

  1 Mandado: devolvido cumprido   
  2 Mandado: devolvido não cumprido   
  3 Mandado: distribuído oficial   
  4 Mandado: recolhido   
  5 Mandado: remetido central   
  99 Mandado: outros (especficar)   

5640 0 Ofício:   
  1 Ofício: devolvido comprovante/entrega efetivada   
  2 Ofício: devolvido comprovante/entrega frustrada   
  3 Ofício: distribuído   
  4 Ofício: recolhido   
  5 Ofício: remetido central   

5650 1 Parecer MPF: apresentado   
5660 1 Petição/ofício/documento: recebida(o) em secretaria   
5670 1 Prazo: certificado transcurso in albis   
5680 0 Precatório:   

  1 Precatório: ordenada/deferida expedição   
  2 Precatório: remetido TRF/aguardando pagamento   

5690 0 Preparo   
  1 Preparo: aguardando recolhimento   
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  2 Preparo: recolhimento realizado/comprovado   
  3 Preparo: recolhimento insuficiente   
  4 Preparo: ordenado recolhimento complementar   

5700 1 Prevenção: ordenada remessa juízo relator prevento   
5710 0 Queixa:   

  1 Queixa: aditada   
  2 Queixa: recebida   

5720 0 Recurso:   
  1 Recurso recebido   
  2 Recurso: deserto/inadmitido   
  3 Recurso: ordenada intimação recorrido   
  4 Recurso: contra-razões apresentadas   
  5 Recurso: desistência/renúncia requerida/homologada   
  6 Recurso: recebida comunicação decisão tribunal   
  7 Recurso: embargos de declaração apresentados   
  8 Recurso: contra decisão cível (art. 4º Lei 10259)   
  9 Recurso: apelação cível contra sentença apresentada   
  10 Recurso: apelação criminal contra rejeição de denúncia ou queixa apresentada   
  11 Recurso: apelação criminal contra sentença interposta   
  12 Recurso: incidente de uniformização para a Coordenadoria do Juízado suscitado   

5730 0 Remissão de bens:   
  1 Remissão de bens: deferida   
  2 Remissão de bens: indeferida   
  3 Remissão de bens: expedida carta   

5740 1 Representação / pedido da autoridade policial: apresentada(o)   
5750 0 Representação criminal:   

  1 Representação criminal: autuada   
  2 Representação criminal: arquivada   

5760 0 Requisição de pagamento:   
  1 Requisição de pagamento: expedida à autoridade/aguardando cumprimento   
  2 Requisição de pagamento: ordenado/deferido pedido   
  3 Requisição de pagamento: outras   
  4 Requisição de pagamento: remetido TRF/ aguardando cumprimento   

5770 0 Resposta:   
  1 Resposta: contestação apresentada   
  2 Resposta: contestação com pedido contraposto apresentada   

5780 0 Restauração de autos:   
  1 Restauração de autos: encerrada/prosseguimento do feito   
  2 Restauração de autos: ordenada/processo n. _   

5790 0 Restituição coisas apreendidas:   
  1 Restituição coisas apreendidas: deferida   
  2 Restituição coisas apreendidas: deferida em parte   
  3 Restituição coisas apreendidas: indeferida   

5800 1 Revelia: declarada   
5810 0 Seqüestro: (art 17, § 2º)   

  1 Seqüestro: indeferido   
  2 Seqüestro: ordenado/deferido   

5820 0 Sessão: TR 
  1 Sessão: adiada sine die TR 
  2 Sessão: designada TR 
  3 Sessão: não realizada TR 
  4 Sessão: ordenada exclusão de pauta TR 
  5 Sessão: ordenada inclusão em pauta TR 
  6 Sessão: realizada  TR 
  7 Sessão: redesignada TR 

5830 0 Sobrestamento: ordenado   
  1 Sobrestamento: conflito de competência suscitado   
  2 Sobrestamento: pedido de uniformização apresentado no processo n. 

(complemento obrigatório) 
  

  99 Sobrestamento:  outros (especificar)   
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5840 0 Substituição/sucessão parte:   

  1 Substituição/sucessão parte: deferida   
  2 Substituição/sucessão parte: indeferida   

5850 0 Suspeição:   
  1 Suspeição: não reconhecida/ordenada remessa Turma Recursal   
  2 Suspeição: reconhecida pela Turma Recursal/ordenada remessa substituto legal   
  3 Suspeição: reconhecida/ordenada remessa substituto legal   

5860 0 Suspensão do processo penal: ordenada   
  1 Suspensão do processo penal: ordenada  ausência em interrogatório do réu citado 

por edital 
  

  2 Suspensão do processo penal: ordenada  benefício da lei 9099/95 (art. 89)   
  3 Suspensão do processo penal: ordenada  comparecimento de réu em secretaria   
  4 Suspensão do processo penal: ordenada  exceção/processamento impedimento   
  5 Suspensão do processo penal: ordenada  exceção/processamento 

incompetência/conflito suscitado 
  

  6 Suspensão do processo penal: ordenada  exceção/processamento suspeição (arts. 
99 e 102 do CPP) 

  

  7 Suspensão do processo penal: ordenada  pendência de diligência 
deprecada/rogada/solicitada a outro juízo  

  

  8 Suspensão do processo penal: ordenada  processo incidente de insanidade mental 
suscitado (art. 149, § 2º, do CPP) 

  

  9 Suspensão do processo penal: ordenada  reconhecimento insanidade mental 
superveniente (art. 152 do CPP) 

  

  10 Suspensão do processo penal: ordenada  revogada/cassada   
  11 Suspensão do processo penal: ordenada  transação penal (art. 76 da lei 9.099/95)   
  12 Suspensão do processo penal: ordenada questão cível prejudicial   
  99 Suspensão do processo penal: ordenada  Outros (especificar)   

5870 1 Suspensão processo cível: ordenada    
5880 0 Trancamento ação penal:   

  1 Trancamento ação penal: ordenado em parte HC n.   
  2 Trancamento ação penal: ordenado HC n.   

5890 1 Trânsito julgado: certificado   
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B. PORTARIA 92, de 27 de maio de 2004. 
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2. ANEXO II – CALENDÁRIO DE FECHAMENTO DA ESTATÍSTICA PARA O ANO DE 
2005 

 

DATAS LIMITES PARA LANÇAMENTOS / ALTERAÇÕES DE CÓDIGOS DE 
MOVIMENTAÇÃO NO ANO DE 2005 

    
 

Permitidos até: Lançamentos relativos a: 
Data Hora Dia da Semana 

Dezembro / 2004 11/01/05 23:59 terça-feira 
Janeiro / 2005 04/02/05 23:59 sexta-feira 

Fevereiro / 2005 04/03/05 23:59 sexta-feira 
Março / 2005 04/04/05 23:59 segunda-feira 
Abril / 2005 04/05/05 23:59 quarta-feira 
Maio / 2005 03/06/05 23:59 sexta-feira 
Junho / 2005 04/07/05 23:59 segunda-feira 
Julho / 2005 04/08/05 23:59 quinta-feira 

Agosto / 2005 02/09/05 23:59 sexta-feira 
Setembro / 2005 04/10/05 23:59 terça-feira 
Outubro / 2005 04/11/05 23:59 sexta-feira 

Novembro / 2005 02/12/05 23:59 sexta-feira 
    

Nota: Na manhã seguinte à data de permissão, o sistema processual estará definitivamente 
bloqueado para lançamentos / correções com datas relativas a meses anteriores. 
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3. ANEXO III – TABELA DE CORRESPONDÊNCIA: CÓDIGOS ANTIGOS PARA 
CÓDIGOS NOVOS 

Códigos 
Antigos Descrição Códigos 

Novos Descrição 

1 0 Cadastramento de processos antigos      
2 0 Distribuição automática 5000 1 Distribuição automática 
3 0 Distribuição por dependência 5005 1 Distribuição por dependência 
4 0 Redistribuição automática 5010 1 Redistribuição automática 
5 0 Encaminhamento para juntada de documentos 

e análise de litispendência 
     

6 0 Distribuição manual 5015 1 Distribuição manual 
7 0 Redistribuição manual 5020 1 Redistribuição manual 
8 0 Distribuição automática urgente 5025 1 Distribuição automática urgente 
9 0 Distribuição por dependência urgente 5030 1 Distribuição por dependência urgente 
10 0 Redistribuição por dependência urgente 5035 1 Redistribuição por dependência urgente 
11 0 Redistribuição por dependência 5040 1 Redistribuição por dependência 
12 0 Encaminhamento para análise da prevenção 5045 1 Encaminhamento para análise da prevenção 
13 0 Redistribuição automática: recebidos de outra 

seção/subseção judiciária 
5050 1 Redistribuição automática: recebidos de outra 

seção/subseção judiciária 
14 0 Redistribuição por dependência: recebidos de 

outra seção/subseção/judiciária 
5055 1 Redistribuição por dependência: recebidos de 

outra seção/subseção/judiciária 
96 0 Classe processual alterada 5060 1 Classe processual alterada 

100 0 Adjudicação      
100 1 Adjudicação deferida      
100 2 Adjudicação indeferida      
100 3 Adjudicação lavrado auto      
100 4 Adjudicação expedida carta      
101 0 Alegações finais/memoriais      
101 1 Alegações finais/memoriais: ordenada 

intimação para apresentação 
     

101 2 Alegações finais/memoriais: apresentadas (os)
- partes 

     

101 3 Alegações finais/memoriais: apresentadas (os)
- autor 

     

101 4 Alegações finais/memoriais: apresentadas (os)
- réu 

     

101 5 Alegações finais/memoriais: não apresentadas      
102 0 Alienação antecipada bens      
102 1 Alienação antecipada bens: 

ordenada/deferida/aguardando ato 
     

102 2 Alienação antecipada bens: indeferida      
103 0 Apensamento de      
103 1 Apensamento de processo: ordenado/deferido      
103 2 Apensamento de processo: realizado      
103 3 Apensamento de processo: 

revogado/ordenada separação 
     

103 4 Apensamento de recurso pendente: 
ordenado/deferido 

     

103 5 Apensamento de recurso pendente: realizado      
103 6 Apensamento de recurso: 

revogação/indeferimento 
     

103 7 Apensamento de recurso pendente: 
cancelamento de erro 

     



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Manual de Aplicação 
– 35 – 

Códigos 
Antigos Descrição Códigos 

Novos Descrição 

104 0 Apresentação coisa/documento      
104 1 Apresentação coisa/documento ordenada      
104 2 Apresentação coisa/documento cumprida      
105 0 Apresentação pessoa      
105 1 Apresentação pessoa ordenada      
105 2 Apresentação pessoa cumprida      
106 0 Armas/coisas      
106 1 Armas/coisas: ordenada remessa      
106 2 Armas/coisas: remetidas ao destino ordenado      
107 0 Arquivados provisoriamente      
107 1 Arquivados provisoriamente: débito inferior 

limite legal 
     

107 2 Arquivados provisoriamente: bens não 
localizados 

     

107 3 Arquivados provisoriamente: devedor não 
localizado 

     

107 4 Arquivados provisoriamente: aguardando 
IPL/ação penal 

     

107 99 Arquivados provisoriamente: outros 
(especificar) 

     

108 0 Arquivamento: ordenado/deferido      
109 0 Arrematação/leilão/praça      
109 1 Arrematação/leilão/praça: ordenada      
109 2 Arrematação/leilão/praça: designada data      
109 3 Arrematação/leilão/praça: aguardando 

realização 
     

109 4 Arrematação/leilão/praça: lavrado auto 
positivo 

     

109 5 Arrematação/leilão/praça: lavrado auto 
negativo 

     

109 6 Arrematação/leilão/praça: ordenada/deferida 
suspensão 

     

110 0 Arrematação: expedida carta      
111 0 Arresto 5810 0 Seqüestro: (art 17, § 2º) 
111 1 Arresto: ordenado/deferido 5810 2 Seqüestro: ordenado/deferido 
111 2 Arresto: indeferido 5810 1 Seqüestro: indeferido 
111 3 Arresto: apresentado auto      
111 4 Arresto: transformado penhora      
112 0 Assistência acusação 5100 0 Assistência acusação 
112 1 Assistência acusação: pedido ingresso 5100 1 Assistência acusação: pedido ingresso 
112 2 Assistência acusação: deferido ingresso 5100 2 Assistência acusação: deferido ingresso 
112 3 Assistência acusação: indeferido ingresso 5100 3 Assistência acusação: indeferido ingresso 
113 0 Assistência judiciária      
113 1 Assistência judiciária: nomeado advogado      
113 2 Assistência judiciária: substituído advogado 

nomeado 
     

114 0 Assistência      
114 1 Assistência: requerida habilitação      
114 2 Assistência: intimadas partes manifestação      
114 3 Assistência: ordenada autuação em apartado      
114 4 Assistência: deferida      
114 5 Assistência: indeferida      
115 0 Audiência: ordenada inclusão em pauta      
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115 1 Audiência: ordenada inclusão em pauta 
admonitória processual (art. 76 da lei 
9.099/95) 

     

115 2 Audiência: ordenada inclusão em pauta 
admonitória processual (art. 89 da lei 
9.099/95) 

     

115 3 Audiência: ordenada inclusão em pauta 
conciliação 

     

115 4 Audiência: ordenada inclusão em pauta 
instrução/inquirição 

     

115 5 Audiência: ordenada inclusão em pauta 
instrução e julgamento 

     

115 6 Audiência: ordenada inclusão em pauta 
justificação prévia 

     

115 7 Audiência: ordenada inclusão em pauta 
naturalização 

     

115 70 Audiência: ordenada inclusão em pauta 
conciliação do JEF 

     

115 71 Audiência: ordenada inclusão em pauta 
instrução e julgamento do JEF 

     

115 99 Audiência: ordenada inclusão em pauta outras 
(especificar) 

     

116 0 Audiência: designada 5110 0 Audiência: designada 
116 1 Audiência: designada admonitória processual 

(art. 76 da lei 9.099/95) 
5110 1 Audiência: designada admonitória processual 

(art. 76 da lei 9.099/95) 
116 2 Audiência: designada admonitória processual 

(art. 89 da lei 9.099/95) 
5110 2 Audiência: designada admonitória processual 

(art. 89 da lei 9.099/95) 
116 3 Audiência: designada conciliação      
116 4 Audiência: designada instrução/inquirição      
116 5 Audiência: designada instrução e julgamento      
116 6 Audiência: designada justificação prévia      
116 7 Audiência: designada naturalização      
116 70 Audiência: designada conciliação do JEF 5110 4 Audiência: designada conciliação, instrução e 

julgamento 
116 71 Audiência: designada instrução e julgamento 

do JEF 
5110 5 Audiência: designada instrução e julgamento 

    5110 3 Audiência: designada conciliação 
116 99 Audiência: designada outras (especificar)      
117 0 Audiência: aguardando realização      
117 1 Audiência: aguardando realização admonitória 

processual (art. 76 da lei 9.099/95) 
     

117 2 Audiência: aguardando realização admonitória 
processual (art. 89 da lei 9.099/95) 

     

117 3 Audiência: aguardando realização conciliação      
117 4 Audiência: aguardando realização 

instrução/inquirição 
     

117 5 Audiência: aguardando realização instrução e 
julgamento 

     

117 6 Audiência: aguardando realização justificação 
prévia 

     

117 7 Audiência: aguardando realização 
naturalização 

     

117 70 Audiência: aguardando realização conciliação 
do JEF 
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117 71 Audiência: aguardando realização instrução e 
julgamento do JEF 

     

117 99 Audiência: aguardando realização outras 
(especificar) 

     

118 0 Audiência: realizada 5130 0 Audiência: realizada 
118 1 Audiência: realizada admonitória processual 

(art. 76 da lei 9.099/95) 
5130 1 Audiência realizada: admonitória processual 

(art. 76 da lei 9.099/95) 
118 2 Audiência: realizada admonitória processual 

(art. 89 da lei 9.099/95) 
5130 2 Audiência realizada: admonitória processual 

(art. 89 da lei 9.099/95) 
118 3 Audiência: realizada conciliação      
118 4 Audiência: realizada instrução/inquirição      
118 5 Audiência: realizada instrução e julgamento      
118 6 Audiência: realizada justificação prévia      
118 7 Audiência: realizada naturalização      
118 70 Audiência realizada conciliação do JEF: obtida 5130 3 Audiência realizada: conciliação: obtida 
118 71 Audiência realizada conciliação do JEF: obtida 

em parte 
5130 4 Audiência realizada: conciliação: obtida em 

parte 
118 72 Audiência realizada conciliação do JEF: não 

obtida 
5130 5 Audiência realizada: conciliação: não obtida 

118 73 Audiência: realizada instrução e julgamento do 
JEF 

5130 6 Audiência: realizada: instrução e julgamento 

118 99 Audiência: realizada outras (especificar)      
119 0 Audiência: não realizada 5120 1 Audiência: não realizada 
119 1 Audiência: não realizada admonitória 

processual (art. 76 da lei 9.099/95) 
     

119 2 Audiência: não realizada admonitória 
processual (art. 89 da lei 9.099/95) 

     

119 3 Audiência: não realizada conciliação      
119 4 Audiência: não realizada instrução/inquirição      
119 5 Audiência: não realizada instrução e 

julgamento 
     

119 6 Audiência: não realizada justificação prévia      
119 7 Audiência: não realizada naturalização      
119 70 Audiência: não realizada conciliação do JEF      
119 71 Audiência: não realizada instrução e 

julgamento do JEF 
     

119 99 Audiência: não realizada outras (especificar)      
120 0 Audiência: adiada sine die      
120 1 Audiência: adiada sine die admonitória 

processual (art. 76 da lei 9.099/95) 
     

120 2 Audiência: adiada sine die admonitória 
processual (art. 89 da lei 9.099/95) 

     

120 3 Audiência: adiada sine die conciliação      
120 4 Audiência: adiada sine die instrução/inquirição      
120 5 Audiência: adiada sine die instrução e 

julgamento 
     

120 6 Audiência: adiada sine die justificação prévia      
120 7 Audiência: adiada sine die naturalização      
120 70 Audiência: adiada sine die conciliação do JEF      
120 71 Audiência: adiada sine die instrução e 

julgamento do JEF 
     

120 99 Audiência: adiada sine die outras (especificar)      
121 0 Audiência: redesignada 5140 1 Audiência redesignada 
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121 1 Audiência: redesignada admonitória 
processual (art. 76 da lei 9.099/95) 

     

121 2 Audiência: redesignada admonitória 
processual (art. 89 da lei 9.099/95) 

     

121 3 Audiência: redesignada conciliação      
121 4 Audiência: redesignada instrução/inquirição      
121 5 Audiência: redesignada instrução e julgamento      
121 6 Audiência: redesignada justificação prévia      
121 7 Audiência: redesignada naturalização      
121 70 Audiência: redesignada conciliação do JEF      
121 71 Audiência: redesignada instrução e julgamento

do JEF 
     

121 99 Audiência: redesignada outras (especificar)      
122 0 Avaliação/reavaliação      
122 1 Avaliação/reavaliação ordenada/deferida      
122 2 Avaliação/reavaliação realizada      
123 0 Baixa 5170 0 Baixa 
123 1 Baixa: arquivados 5170 1 Baixa: arquivados 
123 2 Baixa: arquivados com depósito      
123 3 Baixa: distribuição cancelada 5170 3 Baixa: distribuição cancelada 
123 4 Baixa: remetidos distribuição com 

denúncia/queixa 
5170 5 Baixa: remetidos distribuição com 

denúncia/queixa 
123 5 Baixa: remetidos juízo estadual para execução 

sentença penal 
     

123 6 Baixa: remetidos para execução sentença      
123 7 Baixa: reunião com o processo n. _ 5170 7 Baixa: reunião com o processo n. _ 
123 8 Baixa: entregues em definitivo partes      
123 9 Baixa: devolvidos 

deprecante/rogante/ordenante 
5170 2 Baixa: devolvidos 

deprecante/rogante/ordenante 
123 10 Baixa: remetidos outro juízo/tribunal por 

incompetência 
5170 6 Baixa: remetidos outro juízo/tribunal por 

incompetência 
123 11 Baixa: remetidos TRF por incompetência      
123 12 Baixa: remetidos STJ por incompetência      
123 13 Baixa: remetidos STF por incompetência      
123 14 Baixa: comunicação do tribunal sobre remessa

dos autos a outro juízo/tribunal, em face da 
sua incompetência 

     

123 15 Baixa: remetidos a outra seção/subseção 
judiciária 

5170 4 Baixa: remetidos a outra seção/subseção 
judiciária 

124 0 Baixa: cancelada/restaurada movimentação 
processual 

5180 1 Baixa: cancelada/restaurada movimentação 
processual 

125 0 Busca e apreensão      
125 1 Busca e apreensão: 

ordenada/deferida/aguardando ato 
     

125 2 Busca e apreensão: deferida em parte      
125 3 Busca e apreensão: indeferida      
125 4 Busca e apreensão: apresentado auto      
126 0 Carga: retirados 5190 0 Carga: retirados 
126 1 Carga: retirados advogado autor 5190 4 Carga: retirados advogado autor 
126 2 Carga: retirados advogado réu 5190 8 Carga: retirados advogado réu 
126 3 Carga: retirados MPF 5190 15 Carga: retirados MPF 
126 4 Carga: retirados Fazenda nacional 5190 13 Carga: retirados Fazenda nacional 
126 5 Carga: retirados AGU 5190 10 Carga: retirados AGU 
126 6 Carga: retirados INSS 5190 14 Carga: retirados INSS 
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126 7 Carga: retirados CEF 5190 11 Carga: retirados CEF 
126 8 Carga: retirados perito 5190 18 Carga: retirados perito 
126 9 Carga: retirados leiloeiro      
126 10 Carga: retirados Polícia Federal 5190 19 Carga: retirados Polícia Federal 
126 11 Carga: retirados advogado assistente 

acusação 
5190 3 Carga: retirados advogado assistente 

acusação 
126 12 Carga: retirados advogado querelante 5190 5 Carga: retirados advogado querelante 
126 13 Carga: retirados advogado(s) (outros) 5190 9 Carga: retirados advogado(s) (outros) 
126 14 Carga: retirados Defensoria Pública 5190 12 Carga: retirados Defensoria Pública 
126 70 Carga: retirados parte autora 5190 16 Carga: retirados parte autora 
126 71 Carga: retirados parte ré 5190 17 Carga: retirados parte ré 

    5190 6 Carga: retirados advogado recorrido 
    5190 2 Carga: retirados advogado agravante 
    5190 1 Carga: retirados advogado agravado 
    5190 7 Carga: retirados advogado recorrente 

127 0 Carta de sentença      
127 1 Carta de sentença: deferida/ordenada 

extração 
     

127 2 Carta de sentença: indeferida      
128 0 Carta precatória: 5200 0 Carta precatória: 
128 1 Carta precatória: ordenada 

expedição/aguardando ato 
5200 1 Carta precatória: ordenada 

expedição/aguardando ato 
128 2 Carta precatória: expedida/aguardando 

devolução 
5200 2 Carta precatória: expedida/aguardando 

devolução 
128 3 Carta precatória: devolvida pelo deprecado 5200 3 Carta precatória: devolvida pelo deprecado 
128 4 Carta precatória: informação/devolução 

solicitada 
5200 4 Carta precatória: informação/devolução 

solicitada 
128 5 Carta precatória: juntada comunicação 

recebimento pelo juízo deprecado 
5200 5 Carta precatória: juntada comunicação 

recebimento pelo juízo deprecado 
129 0 Carta rogatória      
129 1 Carta rogatória: ordenada 

expedição/aguardando ato 
     

129 2 Carta rogatória: expedida/aguardando 
devolução 

     

129 3 Carta rogatória: devolvida pelo rogado      
129 4 Carta rogatória: informação/devolução 

solicitada 
     

130 0 Caução 5210 1 Caução: ordenada/deferida prestação 
130 1 Caução: ordenada/deferida prestação      
130 2 Caução: prestada parte/terceiro      
130 3 Caução: ordenado/deferido reforço      
130 4 Caução: prestado reforço      
131 0 Chamamento ao processo      
131 1 Chamamento ao processo: deferido/ordenada 

citação chamado 
     

131 2 Chamamento ao processo: indeferido 
liminarmente 

     

132 0 Citação pela imprensa      
132 1 Citação pela imprensa: ordenada publicação 

edital 
     

132 2 Citação pela imprensa: edital expedido      
132 3 Citação pela imprensa: edital afixado      
132 4 Citação pela imprensa: edital remetido 

publicação 
     



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Manual de Aplicação 
– 40 – 

Códigos 
Antigos Descrição Códigos 

Novos Descrição 

132 5 Citação pela imprensa: publicado 
edital/certificada publicação 

     

133 0 Citação pela secretaria: realizada/certificada 5220 0 Citação: 
133 0 Citação pela secretaria: realizada/certificada 5220 2 Citação: realizada/certificada 

    5220 3 Citação: realizada/certificada em secretaria 
134 0 Citação pelo correio      
134 1 Citação pelo correio: aguardando expedição 

carta 
     

134 2 Citação pelo correio: carta expedida 5220 4 Citação: pelo correio - carta expedida 
134 3 Citação pelo correio: devolvido ar/entrega 

efetivada 
5220 5 Citação: pelo correio - devolvido ar/entrega 

efetivada 
134 4 Citação pelo correio: devolvido ar/entrega 

frustrada 
5220 6 Citação: pelo correio - devolvido ar/entrega 

frustrada 
135 0 Citação por oficial 5220 7 Citação: por oficial 
135 1 Citação por oficial: aguardando expedição 

mandado 
     

135 2 Citação por oficial: mandado expedido      
135 3 Citação por oficial: mandado remetido central      
135 4 Citação por oficial: mandado distribuído      
135 5 Citação por oficial: ordenado recolhimento 

mandado 
     

135 6 Citação por oficial: mandado recolhido      
135 7 Citação por oficial: mandado 

devolvido/cumprido 
     

135 8 Citação por oficial: andado devolvido/cumprido 
em parte 

     

135 9 Citação por oficial: mandado devolvido/não 
cumprido 

     

136 0 Citação: ordenada 5220 1 Citação: ordenada 
137 0 Conclusos: 5260 0 Conclusos: 
137 1 Conclusos: para despacho 5260 2 Conclusos: para despacho 
137 2 Conclusos: para decisão 5260 1 Conclusos: para decisão 
137 3 Conclusos: para sentença 5260 3 Conclusos: para sentença 
138 0 Conexão/continência: ordenada remessa juízo 

prevento 
5700 1 Prevenção: ordenada remessa juízo relator 

prevento 
139 0 Curador: 5290 1 Curador: nomeado/ordenada intimação 
139 1 Curador: nomeado/ordenada intimação      
139 2 Curador: prestado compromisso      
139 3 Curador: escusa apresentada      
139 4 Curador: substituído      
140 0 Custas 5690 0 Preparo 
140 1 Custas: aguardando recolhimento 5690 1 Preparo: aguardando recolhimento 
140 2 Custas: recolhimento realizado/comprovado 5690 2 Preparo: recolhimento realizado/comprovado 
140 3 Custas: recolhimento insuficiente 5690 3 Preparo: recolhimento insuficiente 
140 4 Custas: ordenado recolhimento complementar 5690 4 Preparo: ordenado recolhimento 

complementar 
141 0 Decisão 5300 1 Decisão: liminar reformada/cassada/suspensa
141 1 Decisão: tutela antecipada 

reformada/cassada/suspensa 
     

141 2 Decisão: liminar reformada/cassada/suspensa      
142 0 Defensor dativo: 5310 0 Defensor dativo: 
142 1 Defensor dativo: nomeado 5310 1 Defensor dativo: nomeado 
142 2 Defensor dativo: nomeação recusada/pedida 

exoneração 
     

142 3 Defensor dativo: substituído/anotado 5310 2 Defensor dativo: substituído/anotado 
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142 4 Defensor dativo: fixados honorários/ordenada 
comunicação administração 

5310 3 Defensor dativo: fixados honorários/ordenada 
comunicação administração 

143 0 Defensor/advogado constituído: 5320 0 Defensor/advogado constituído: 
143 1 Defensor/advogado constituído: renúncia 

apresentada/noticiada 
5320 1 Defensor/advogado constituído: renúncia 

apresentada/noticiada 
143 2 Defensor/advogado constituído: 

substituído/anotado 
5320 2 Defensor/advogado constituído: 

substituído/anotado 
144 0 Defesa prévia      
144 1 Defesa prévia: ordenada intimação para 

apresentação 
     

144 2 Defesa prévia: apresentada      
144 3 Defesa prévia: certificada não apresentação      
145 0 Demarcação área: autorizada      
146 0 Denúncia: 5330 0 Denúncia: 
146 1 Denúncia: autuada      
146 2 Denúncia: recebida 5330 1 Denúncia: recebida 
146 3 Denúncia: recebida em parte      
146 4 Denúncia: ordenado aditamento 5330 2 Denúncia: ordenado aditamento 
146 5 Denúncia: aditada 5330 3 Denúncia: aditada 
147 0 Denunciação lide:      
147 1 Denunciação lide: deferida/ordenada citação 

denunciado 
     

147 2 Denunciação lide: indeferida      
148 0 Depósito de bens:      
148 1 Depósito de bens: ordenado/autorizado      
148 2 Depósito de bens: indeferido      
148 3 Depósito de bens: nomeado depositário      
148 4 Depósito de bens: prestado compromisso pelo 

depositário 
     

148 5 Depósito de bens: realizado depósito      
148 6 Depósito de bens: complementação deferida      
148 7 Depósito de bens: ordenado/deferido 

levantamento 
     

148 8 Depósito de bens: efetuado levantamento      
149 0 Depósito em dinheiro: 5340 0 Depósito: 
149 1 Depósito em dinheiro: ordenado/autorizado 5340 1 Depósito: ordenado/autorizado 
149 2 Depósito em dinheiro: indeferido 5340 2 Depósito: indeferido 
149 3 Depósito em dinheiro: complementação 

deferida 
5340 3 Depósito: complementação deferida 

149 4 Depósito em dinheiro: realizado depósito 5340 4 Depósito: realizado depósito 
149 5 Depósito em dinheiro: ordenado/deferido 

levantamento 
     

149 6 Depósito em dinheiro: alvará expedido 5340 5 Depósito: alvará expedido 
149 7 Depósito em dinheiro: alvará entregue      
149 8 Depósito em dinheiro: juntado alvará 

autenticado 
5340 6 Depósito: juntado alvará autenticado 

149 9 Depósito em dinheiro: ordenada conversão 
renda 

     

149 10 Depósito em dinheiro: comprovante de 
conversão em renda recebido 

5340 7 Depósito: comprovante de conversão em 
renda recebido 

149 11 Depósito em dinheiro: ordenada transferência 
conta 

     

149 12 Depósito em dinheiro:, efetuada transferência 5340 8 Depósito: efetuada transferência 
149 13 Depósito em dinheiro: deferido parcelamento      
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150 0 Desarquivamento: 5350 0 Desarquivamento: 
150 1 Desarquivamento: ordenado/deferido 5350 1 Desarquivamento: ordenado/deferido 
150 2 Desarquivamento: indeferido 5350 2 Desarquivamento: indeferido 
151 0 Desentranhamento: 5360 0 Desentranhamento: 
151 1 Desentranhamento: ordenado/deferido 5360 1 Desentranhamento: ordenado/deferido 
151 2 Desentranhamento: indeferido 5360 2 Desentranhamento: indeferido 
151 3 Desentranhamento: realizado 5360 3 Desentranhamento: realizado 
152 0 Desmembramento de processo: 5370 0 Desmembramento de processo: 
152 1 Desmembramento de processo: 

ordenado/deferido 
5370 1 Desmembramento de processo: 

ordenado/deferido 
152 2 Desmembramento de processo: indeferido 5370 2 Desmembramento de processo: indeferido 
152 3 Desmembramento de processo: cumprido. 

Formado processo n. _ (penal) 
5370 3 Desmembramento de processo: cumprido. 

Formado processo n. _ (penal) 
153 0 Devolvidos com decisão: 5380 0 Devolvidos com decisão: 
153 1 Devolvidos com decisão: liminar deferida 5380 9 Devolvidos com decisão: liminar deferida 
153 2 Devolvidos com decisão: liminar deferida em 

parte 
5380 10 Devolvidos com decisão: liminar deferida em 

parte 
153 3 Devolvidos com decisão: liminar indeferida 5380 11 Devolvidos com decisão: liminar indeferida 
153 4 Devolvidos com decisão: liminar revogada 5380 12 Devolvidos com decisão: liminar revogada 
153 5 Devolvidos com decisão: tutela antecipada 

deferida 
     

153 6 Devolvidos com decisão: tutela antecipada 
deferida em parte 

     

153 7 Devolvidos com decisão: tutela antecipada 
indeferida 

     

153 8 Devolvidos com decisão: tutela antecipada 
revogada 

     

153 9 Devolvidos com decisão final: terminativa 5380 1 Devolvidos com decisão final 
153 10 Devolvidos com decisão final: incidente 

procedente 
     

153 11 Devolvidos com decisão final: incidente 
procedente em parte 

     

153 12 Devolvidos com decisão final: incidente 
improcedente/não conhecido 

     

153 13 Devolvidos com decisão: arquivamento 
inquérito policial deferido 

5380 3 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido 

153 14 Devolvidos com decisão: arquivamento 
inquérito policial indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP) 

5380 4 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP) 

153 15 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração não conhecidos 

5380 7 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração não conhecidos 

153 16 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos 

5380 5 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos 

153 17 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos em parte 

5380 6 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos em parte 

153 18 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração rejeitados 

5380 8 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração rejeitados 

153 19 Homologado acordo FGTS      
153 70 Devolvidos com decisão: recurso efeito 

suspensivo/modificativo concedido pelo relator
5380 16 Devolvidos com decisão: recurso efeito 

suspensivo/modificativo concedido pelo relator
153 71 Devolvidos com decisão: recurso efeito 

suspensivo/modificativo concedido em parte 
pelo relator 

5380 15 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido em parte 
pelo relator 

153 72 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator 

5380 17 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Manual de Aplicação 
– 43 – 

Códigos 
Antigos Descrição Códigos 

Novos Descrição 

153 73 Devolvidos com decisão final: recurso 
seguimento negado pelo relator 

5380 2 Devolvidos com decisão final: recurso negado 
seguimento  pelo relator 

    5380 18 Devolvidos com decisão: recurso especial 
negado seguimento pelo Presidente da Turma

    5380 13 Devolvidos com decisão: pedido de 
uniformização admitido pelo Presidente da 
Turma 

    5380 22 Devolvidos com decisão: recurso 
extraordinário negado seguimento  pelo 
Presidente da Turma 

    5380 21 Devolvidos com decisão: recurso 
extraordinário admitido pelo Presidente da 
Turma 

    5380 20 Devolvidos com decisão: recurso especial 
negado seguimento pelo Presidente da Turma

    5380 19 Devolvidos com decisão: recurso especial 
admitido pelo Presidente da Turma 

    5380 14 Devolvidos com decisão: pedido de 
uniformização negado seguimento   pelo 
Presidente da Turma 

153 99 Devolvidos com decisão: outros (especificar) 5380 99 Devolvidos com decisão: outros (especificar) 
154 0 Devolvidos com despacho 5390 1 Devolvidos com despacho 
155 0 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: 
5430 0 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: 
155 1 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: pedido procedente 
5430 9 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: pedido procedente 
155 2 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: pedido procedente em parte 
5430 10 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: pedido procedente em parte 
155 3 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: pedido improcedente 
5430 8 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: pedido improcedente 
155 4 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: extinta execução (art. 794 do CPC) 
     

155 5 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: julgada liquidação 

     

155 6 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: renúncia ao direito em que se funda a 
ação 

5430 13 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: renúncia ao direito em que se funda a 
ação 

155 7 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pronunciada prescrição/decadência 

5430 11 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pronunciada prescrição/decadência 

155 8 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologada transação 

5430 7 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologada transação 

155 9 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: reconhecimento da procedência do 
pedido pelo réu 

5430 12 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: reconhecimento da procedência do 
pedido pelo réu 

155 10 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória 

5430 1 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória 

155 11 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: condenatória 

5430 4 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: condenatória 

155 12 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória e condenatória 

5430 3 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória e condenatória 

155 13 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória com medida de segurança

5430 2 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória com medida de segurança

155 14 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolvição sumaria (júri) 
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155 15 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: extinção da execução penal: 
cumprimento da pena 

     

155 70 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação 

5430 5 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação 

155 71 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação 
em parte 

5430 6 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação 
em parte 

156 0 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: 

5440 0 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: 

156 1 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: indeferimento da petição inicial 

5440 21 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: indeferimento da petição inicial 

156 2 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: indeferimento da petição inicial 
reformada 

     

156 3 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: negligência das partes 

     

156 4 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: abandono da causa pelo autor 

5440 1 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: abandono da causa pelo autor 

156 5 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de pressupostos processuais 

5440 18 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de pressupostos processuais 

156 6 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: perempção/litispendência/coisa julgada

5440 23 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: perempção/litispendência/coisa julgada

156 7 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: impossibilidade jurídica do pedido 

5440 20 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: impossibilidade jurídica do pedido 

156 8 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: ilegitimidade das partes 

5440 19 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: ilegitimidade das partes 

156 9 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de interesse processual/perda de 
objeto 

5440 17 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de interesse processual/perda de 
objeto 

156 10 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: compromisso arbitral 

5440 2 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: compromisso arbitral 

156 11 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: desistência da ação/homologação 

5440 4 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: desistência da ação/homologação 

156 12 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: intransmissibilidade da 
ação/morte/perda capacidade processual 

5440 22 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: intransmissibilidade da 
ação/morte/perda capacidade processual 

156 13 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: confusão entre autor e réu 

     

156 14 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: denúncia rejeitada 

5440 3 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: denúncia rejeitada 

156 15 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: queixa rejeitada 

5440 24 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: queixa rejeitada 

156 16 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: morte do 
agente 

5440 8 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - morte do 
agente 

156 17 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: prescrição 

5440 11 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - prescrição 

156 18 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: 
decadência/perempção 

5440 7 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
decadência/perempção 

156 19 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: 
anistia/graça/indulto 

5440 6 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
anistia/graça/indulto 
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156 20 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: abolitio 
criminis 

5440 5 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - abolitio 
criminis 

156 21 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: perdão 
aceito/perdão judicial 

5440 10 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - perdão 
aceito/perdão judicial 

156 22 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: retratação do 
agente 

5440 15 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - retratação 
do agente 

156 23 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: renúncia 
desistência 

5440 13 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - renúncia 
desistência 

156 24 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: pagamento 
tributo antes denúncia 

5440 9 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - pagamento 
tributo antes denúncia 

156 25 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: reparação 
dano no peculato culposo 

5440 14 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - reparação 
dano no peculato culposo 

156 26 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: 
transação/cumprimento condições 

5440 16 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
transação/cumprimento condições 

156 27 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: reabilitação 
(art. 93, parágrafo único, c/c o art. 92, III, do 
CP) 

5440 12 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - reabilitação 
(art. 93, parágrafo único, c/c o art. 92, III, do 
CP) 

156 28 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: homologatória de procedimento/feito 
não contencioso 

     

156 29 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: pronúncia (júri) 

     

156 30 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: impronúncia (júri) 

     

156 31 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: pagamento 
de débito/tributo. 

     

156 32 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da execução fiscal por 
cancelamento da inscrição da dívida ativa 

     

157 0 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração/infringentes 

5450 0 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração 

157 1 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração não conhecidos 

5450 3 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração não conhecidos 

157 2 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos 

5450 1 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos 

157 3 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos em parte 

5450 2 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos em parte 

157 4 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração rejeitados 

5450 4 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração rejeitados 

157 5 Devolvidos com sentença: embargos 
infringentes não conhecidos 

     

157 6 Devolvidos com sentença: embargos 
infringentes acolhidos 

     

157 7 Devolvidos com sentença: embargos 
infringentes acolhidos em parte 

     

157 8 Devolvidos com sentença: embargos 
infringentes rejeitados 
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158 0 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência 

5460 0 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência 

158 1 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho 

5460 1 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho 

158 2 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão 

5460 2 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão 

159 0 Diligência:      
159 1 Diligência: ordenada intimação para 

apresentação requerimento 
     

159 2 Diligência: apresentado requerimento      
159 3 Diligência: não apresentado requerimento      
159 4 Diligência: ordenada/deferida      
159 5 Diligência: indeferida      
159 6 Diligência: cumprida      
160 0 Documento novo: apresentado/ordenada 

intimação outra parte 
     

161 0 Execução penal: 5480 0 Execução penal: 
161 1 Execução penal: requerida/ordenada      
161 2 Execução penal: provisória 

requerida/ordenada 
     

161 3 Execução penal: audiência admonitória 
designada 

     

161 4 Execução penal: audiência admonitória 
realizada 

     

161 5 Execução penal: audiência admonitória não 
realizada 

     

161 6 Execução penal: sursis Comparecimento 
sentenciado à secretaria 

     

161 7 Execução penal: sursis decidido pelo juiz da 
execução 

     

161 8 Execução penal: sursis revogado      
161 9 Execução penal: guia recolhimento preso 

expedida 
     

161 10 Execução penal: guia recolhimento preso. 
Devolvido recibo autoridade 

     

161 11 Execução penal autos remetidos ao juízo cível 
(penhora incidente sobre bens imóveis) 

     

161 12 Execução penal: pena privativa liberdade 
substituída por medida segurança 

     

161 13 Execução penal: pena privativa liberdade 
convertida em restritiva direito 

     

161 14 Execução penal: pena privativa liberdade 
substituída pela multa 

     

161 15 execução penal pena restritiva direito. 
Comunicada imposição/suspensão autoridade 
competente 

5480 1 Execução penal: pena restritiva direito. 
Comunicada imposição/suspensão autoridade 
competente 

161 16 Execução penal: pena restritiva direito. Fixado 
horário/dia cumprimento 

5480 10 Execução penal: pena restritiva direito. Fixado 
horário/dia cumprimento 

161 17 Execução penal: pena restritiva direito. 
Condenado intimado local cumprimento 

5480 8 Execução penal: pena restritiva direito. 
Condenado intimado local cumprimento 

161 18 Execução penal: pena restritiva direito. 
Designada entidade 

5480 9 Execução penal: pena restritiva direito. 
Designada entidade 

161 19 Execução penal: pena restritiva direito. 
Alterada forma de cumprimento 

5480 7 Execução penal: pena restritiva direito. 
Alterada forma de cumprimento 
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161 20 Execução penal: pena restritiva direito. 
Convertida em privativa da liberdade 

     

161 21 Execução penal: saída temporária deferida      
161 22 Execução penal: saída temporária indeferida      
161 23 Execução penal: livramento condicional 

deferido 
     

161 24 Execução penal: livramento condicional 
indeferido 

     

161 25 Execução penal: livramento condicional 
revogado 

     

161 26 Execução penal: livramento condicional 
suspenso 

     

161 27 Execução penal: detração penal deferida      
161 28 Execução penal: detração penal indeferida      
161 29 Execução penal: unificação penas 

ordenadas/deferida 
     

161 30 Execução penal: unificação penas indeferidas      
161 31 Execução penal: medida de segurança 

aplicada 
     

161 32 Execução penal: medida de segurança. 
Desinternação ordenada 

     

161 33 Execução penal: medida segurança. 
Internação ordenada 

     

161 34 Execução penal: medida de segurança 
revogada 

     

161 35 Execução penal: extinta pelo cumprimento da 
pena 

     

161 36 Execução penal: comutação pena. Ajustada 
execução 

     

161 37 Execução penal: deprecado cumprimento 
pena/sursis 

     

161 38 Execução penal: incidente decidido      
161 39 Execução penal: remição pena indeferida      
161 40 Execução penal: remição pena deferida      
161 41 Execução penal: regime de cumprimento de 

pena. Regressão indeferida 
     

161 42 Execução penal: regime de cumprimento de 
pena. Regressão deferida 

     

161 43 Execução penal: regime de cumprimento de 
pena. Progressão indeferida 

     

161 44 Execução penal: regime de cumprimento de 
pena. Progressão deferida 

     

161 45 Execução penal: multa. Deferido parcelamento 5480 2 Execução penal: multa. Deferido parcelamento
161 46 Execução penal: multa. Parcelamento 

indeferido/revogado 
5480 5 Execução penal: multa. Parcelamento 

indeferido/revogado 
161 47 Execução penal: multa. Ordenado desconto 

vencimento/salário 
5480 4 Execução penal: multa. Ordenado desconto 

vencimento/salário 
161 48 Execução penal: multa. Remetida para 

inscrição dívida ativa 
5480 6 Execução penal: multa. Remetida para 

inscrição dívida ativa 
161 49 Execução penal: multa. Ordenada intimação 

pagamento 
5480 3 Execução penal: multa. Ordenada intimação 

pagamento 
161 50 Execução penal: multa convertida 

detenção/prisão simples 
     

161 51 Execução penal: carta de sentença expedida      
161 52 Execução penal: prisão domiciliar 

ordenada/deferida 
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161 53 Execução penal: prisão domiciliar indeferida      
161 54 Execução penal: cumprimento de pena. 

Regime fechado 
     

161 55 Execução penal: cumprimento de pena. 
Regime semi-aberto 

     

161 56 Execução penal: cumprimento de pena. 
Regime aberto 

     

161 57 Execução penal: sursis/comunicação do juízo 
deprecado 

     

161 58 Execução penal: comunicação do juízo 
deprecado/(ir)regularidade no cumprimento da 
pena. 

     

162 0 Exibição documento/coisa: 5490 0 Exibição documento/coisa: 
162 1 Exibição documento/coisa: ordenada/deferida 5490 1 Exibição documento/coisa: ordenada/deferida
162 2 Exibição documento/coisa: indeferida 5490 2 Exibição documento/coisa: indeferida 
162 3 Exibição documento/coisa: entregue 

documento/coisa na secretaria 
5490 3 Exibição documento/coisa: entregue 

documento/coisa na secretaria 
162 4 Exibição documento/coisa: intimado 

requerente falar sobre negativa requerido 
     

162 5 Exibição documento/coisa: ordenada 
apreensão 

5490 4 Exibição documento/coisa: ordenada 
apreensão 

162 6 Exibição documento/coisa: ordenada citação 
terceiro 

     

163 0 Honorários:      
163 1 Honorários: depositados      
163 2 Honorários: não depositados      
163 3 Honorários: levantados      
164 0 Impedimento: 5500 0 Impedimento: 
164 1 Impedimento: reconhecido/ordenada remessa 

substituto legal 
5500 1 Impedimento: reconhecido/ordenada remessa 

substituto legal 
164 2 Impedimento: não reconhecido/ordenada 

remessa tribunal 
5500 2 Impedimento: não reconhecido/ordenada 

remessa Turma Recursal 
164 3 Impedimento: reconhecido pelo 

tribunal/ordenada remessa substituto legal 
5500 3 Impedimento: reconhecido pela Turma 

Recursal/ordenada remessa substituto legal 
165 0 Incidente em apenso julgado/certificado 

julgamento 
     

166 0 Incidente falsidade      
166 1 Suscitado:      
166 2 Suscitado: ordenado exame pericial      
166 3 Suscitado: declarada inautenticidade      
166 4 Suscitado: declarada autenticidade      
167 0 Incompetência: 5510 0 Incompetência: 
167 1 Incompetência: argüida      
167 2 Incompetência: ordenada remessa 

juízo/tribunal competente 
5510 1 Incompetência: ordenada remessa 

juízo/tribunal competente 
167 3 Incompetência: suscitado conflito 5510 2 Incompetência: suscitado conflito 
168 0 Informação:      
168 1 Informação: requisitada/solicitada a 

autoridade/entidade 
     

168 2 Informação: solicitada ao juízo/tribunal      
169 0 Informações prestadas tribunal 

(HC/MS/Agravo) 
5520 1 Informações prestadas Tribunal (HC/MS) 

170 0 Inicial: 5530 0 Inicial: 
170 1 Inicial: autuada      
170 2 Inicial: recebida/indeferida em parte      
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170 3 Inicial: ordenada emenda/aguardando ato 5530 1 Inicial: ordenada emenda/aguardando ato 
170 4 Inicial: 

emendada/complementada/modificada/aditada
5530 2 Inicial: 

emendada/complementada/modificada/aditada
170 5 Inicial: instruída com sentença/memória 

cálculos 
     

170 6 Inicial: requerida liquidação por arbitramento      
170 7 Inicial: requerida liquidação artigos      
171 0 Inquérito policial:      
171 1 Inquérito policial: requisitado pelo juiz      
171 2 Inquérito policial: trancamento ordenado HC n.      
172 0 Inspeção judicial: 5540 0 Inspeção judicial: 
172 1 Inspeção judicial: designada realização 5540 1 Inspeção judicial: designada realização 
172 2 Inspeção judicial: realizada 5540 2 Inspeção judicial: realizada 
173 0 Intérprete nomeado/língua estrangeira/surdo-

mudo e outros 
5550 1 Intérprete nomeado/língua estrangeira/surdo-

mudo e outros 
174 0 Interrogatório:      
174 1 Interrogatório: ordenada inclusão em pauta      
174 2 Interrogatório: designado      
174 3 Interrogatório: aguardando realização      
174 4 Interrogatório: realizado      
174 5 Interrogatório: não realizado      
175 0 Intimação/notificação pela imprensa:edital 

expedido/afixado 
5560 12 Intimação/notificação: pela imprensa - edital 

expedido/afixado 
176 0 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 

publicação 
     

176 1 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
publicação do despacho 

     

176 2 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
publicação da decisão 

     

176 3 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
publicação da sentença 

     

176 4 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
publicação do ato ordinatório 

     

176 5 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
publicação do edital 

     

176 70 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
publicação do acórdão/ementa 

     

176 99 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
publicação - outros (especificar) 

     

177 0 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
republicação 

     

177 1 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
republicação do despacho 

     

177 2 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
republicação da decisão 

     

177 3 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
republicação da sentença 

     

177 4 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
republicação do a to ordinatório 

     

177 5 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
republicação do edital 

     

177 70 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
republicação do acórdão/ementa 
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177 99 Intimação/notificação pela imprensa: ordenada 
republicação - outros (especificar) 

     

178 0 Intimação/notificação pela imprensa: 
publicação remetida imprensa 

     

178 1 Intimação/notificação pela imprensa: 
publicação remetida imprensa do despacho 

     

178 2 Intimação/notificação pela imprensa: 
publicação remetida imprensa da decisão 

     

178 3 Intimação/notificação pela imprensa: 
publicação remetida imprensa da sentença 

     

178 4 Intimação/notificação pela imprensa: 
publicação remetida imprensa do ato 
ordinatório 

     

178 5 Intimação/notificação pela imprensa: 
publicação remetida imprensa do edital 

     

178 70 Intimação/notificação pela imprensa: 
publicação remetida imprensa do 
acórdão/ementa 

     

178 99 Intimação/notificação pela imprensa: 
publicação remetida imprensa - outros 
(especificar) 

     

179 0 Intimação/notificação pela imprensa: publicado      
179 1 Intimação/notificação pela imprensa: publicado

despacho 
     

179 2 Intimação/notificação pela imprensa: publicado
decisão 

     

179 3 Intimação/notificação pela imprensa: publicada
sentença 

     

179 4 Intimação/notificação pela imprensa: publicado
ato ordinatório 

     

179 5 Intimação/notificação pela imprensa: publicado
edital 

     

179 70 Intimação/notificação pela imprensa: publicado
acórdão/ementa 

     

179 99 Intimação/notificação pela imprensa: publicado
- outros (especificar) 

     

180 0 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicação remetida imprensa 

     

180 1 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicação remetida imprensa do despacho 

     

180 2 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicação remetida imprensa da decisão 

     

180 3 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicação remetida imprensa da sentença 

     

180 4 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicação remetida imprensa do ato 
ordinatório 

     

180 5 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicação remetida imprensa do edital 

     

180 70 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicação remetida imprensa do 
acórdão/ementa 

     

180 99 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicação remetida imprensa - outros 
(especificar) 
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181 0 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicado 

     

181 1 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicado despacho 

5560 8 Intimação/notificação: do despacho - por 
correio eletrônico expedido 

181 2 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicada decisão 

5560 9 Intimação/notificação: da decisão - por correio 
eletrônico expedido 

181 3 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicada sentença 

5560 10 Intimação/notificação: da sentença - por 
correio eletrônico expedido 

181 4 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicado ato ordinatório 

     

181 5 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicado edital 

     

181 70 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicado acórdão/ementa 

5560 11 Intimação/notificação: do acórdão/ementa - 
por correio eletrônico expedido 

181 99 Intimação/notificação pela imprensa: 
republicado - outros (especificar) 

     

182 0 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada 

5580 0 Intimação/notificação: realizada/certificada 

182 1 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada do despacho 

5580 1 Intimação/notificação: realizada/certificada do 
despacho 

182 2 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada da decisão 

5580 2 Intimação/notificação: realizada/certificada da 
decisão 

182 3 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada da sentença 

5580 3 Intimação/notificação: realizada/certificada da 
sentença 

182 4 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada do ato ordinatório 

     

182 5 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada do edital 

     

182 70 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada do acórdão/ementa 

5580 4 Intimação/notificação: realizada/certificada do 
acórdão/ementa 

182 99 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada - outros (especificar) 

5580 99 Intimação/notificação: realizada/certificada - 
outros (especificar) 

183 0 Intimação/notificação pelo correio:      
183 1 Intimação/notificação pelo correio: aguardando

expedição carta 
     

183 2 Intimação/notificação pelo correio: carta 
expedida 

     

183 3 Intimação/notificação pelo correio: devolvido 
ar/entrega frustrada 

5580 6 Intimação/notificação devolvido ar/entrega 
frustrada 

183 4 Intimação/notificação pelo correio: devolvido 
ar/entrega efetivada 

5580 5 Intimação/notificação devolvido ar/entrega 
efetivada 

184 0 Intimação/notificação por oficial:      
184 1 Intimação/notificação por oficial: aguardando 

expedição mandado 
     

184 2 Intimação/notificação por oficial: mandado 
expedido 

5560 1 Intimação/notificação: por oficial - mandado 
expedido 

184 3 Intimação/notificação por oficial: mandado 
remetido central 

5560 2 Intimação/notificação: por oficial - mandado 
remetido central 

184 4 Intimação/notificação por oficial: mandado 
distribuído 

     

184 5 Intimação/notificação por oficial: ordenado 
recolhimento mandado 

5560 3 Intimação/notificação: por oficial - ordenado 
recolhimento mandado 

184 6 Intimação/notificação por oficial: mandado 
recolhido 

5560 4 Intimação/notificação: por oficial - mandado 
recolhido 
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184 7 Intimação/notificação por oficial: mandado 
devolvido/cumprido 

5560 5 Intimação/notificação: por oficial - mandado 
devolvido/cumprido 

184 8 Intimação/notificação por oficial: mandado 
devolvido/cumprido em parte 

5560 6 Intimação/notificação: por oficial - mandado 
devolvido/cumprido em parte 

184 9 Intimação/notificação por oficial: mandado 
devolvido/não cumprido 

5560 7 Intimação/notificação: por oficial - mandado 
devolvido/não cumprido 

    5560 0 Intimação/notificação: 
185 0 Intimação/notificação/vista ordenada: 5570 0 Intimação/notificação/vista ordenada: 
185 1 Intimação/notificação/vista ordenada: autor 

(outros) 
5570 3 Intimação/notificação/vista ordenada: autor 

(outros) 
185 2 Intimação/notificação/vista ordenada: réu ( 

outros) 
5570 4 Intimação/notificação/vista ordenada: réu 

(outros) 
185 3 Intimação/notificação/vista ordenada: 

partes/prazo comum 
5570 10 Intimação/notificação/vista ordenada: 

partes/prazo comum 
185 4 Intimação/notificação/vista ordenada: 

partes/prazo sucessivo 
5570 11 Intimação/notificação/vista ordenada: 

partes/prazo sucessivo 
185 5 Intimação/notificação/vista ordenada: MPF 5570 9 Intimação/notificação/vista ordenada: MPF 
185 6 Intimação/notificação/vista ordenada: Fazenda 

Nacional 
5570 7 Intimação/notificação/vista ordenada: Fazenda 

Nacional 
185 7 Intimação/notificação/vista ordenada: AGU 5570 1 Intimação/notificação/vista ordenada: AGU 
185 8 Intimação/notificação/vista ordenada: INSS 5570 8 Intimação/notificação/vista ordenada: INSS 
185 9 Intimação/notificação/vista ordenada: CEF 5570 5 Intimação/notificação/vista ordenada: CEF 
185 10 Intimação/notificação/vista ordenada: perito 5570 12 Intimação/notificação/vista ordenada: perito 
185 11 Intimação/notificação/vista ordenada: leiloeiro      
185 12 Intimação/notificação/vista ordenada: Polícia 

Federal 
5570 13 Intimação/notificação/vista ordenada: Polícia 

Federal 
185 13 Intimação/notificação/vista ordenada: 

assistente de acusação 
5570 2 Intimação/notificação/vista ordenada: 

assistente de acusação 
185 14 Intimação/notificação/vista ordenada: 

querelante 
5570 14 Intimação/notificação/vista ordenada: 

querelante 
185 15 Intimação/notificação/vista ordenada: defensor 

público 
5570 6 Intimação/notificação/vista ordenada: defensor 

público 
185 99 Intimação/notificação/vista ordenada: outros 

(especificar) 
5570 99 Intimação/notificação/vista ordenada: outros 

(especificar) 
186 0 Intimação/notificação: carta/ofício expedido 

para ciência 
     

187 0 Júri:      
187 1 Júri: libelo apresentado      
187 2 Júri: libelo recebido      
187 3 Júri: libelo rejeitado      
187 4 Júri: contrariedade libelo apresentada      
187 5 Júri: contrariedade libelo não apresentada      
187 6 Júri: designada data sorteio jurados      
188 0 Júri: sessão de julgamento.      
188 1 Júri: sessão de julgamento. Ordenada 

inclusão em pauta 
     

188 2 Júri: sessão de julgamento designada      
188 3 Júri: sessão de julgamento aguardando 

realização 
     

188 4 Júri: sessão de julgamento realizada      
188 5 Júri: sessão de julgamento não realizada      
188 6 Júri: sessão de julgamento adiada sine die      
188 7 Júri: sessão de julgamento redesignada      
189 0 Justiça gratuita 5610 0 Justiça gratuita: 
189 1 Justiça gratuita deferida 5610 1 Justiça gratuita: deferida 
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189 2 Justiça gratuita indeferida 5610 2 Justiça gratuita: indeferida 
189 3 Justiça gratuita revogada 5610 3 Justiça gratuita: revogada 
190 0 Liberdade provisória      
190 1 Liberdade provisória requerida      
190 2 Liberdade provisória concedida sem fiança      
190 3 Liberdade provisória concedida com fiança      
190 4 Liberdade provisória negada      
190 5 Liberdade provisória cassada      
190 6 Liberdade provisória quebrada      
190 7 Liberdade provisória revogada      
190 8 Liberdade provisória. Arquivados em 

secretaria 
     

191 0 Litisconsorte(s) facultativo(s):      
191 1 Litisconsorte(s) facultativo(s): deferido 

ingresso 
     

191 2 Litisconsorte(s) facultativo(s): indeferido 
ingresso 

     

191 3 Litisconsorte(s) facultativo(s): limitado número      
192 0 Litisconsorte(s) necessário(s): ordenada 

citação 
5620 1 Litisconsorte(s) necessário(s): ordenada 

citação 
193 0 Mandado: devolvido/cumprido 5630 0 Mandado:  
193 1 Mandado: devolvido/cumprido arresto      
193 2 Mandado: devolvido/cumprido citação, 

penhora e avaliação 
     

193 3 Mandado: devolvido/cumprido penhora e 
avaliação 

     

193 4 Mandado: devolvido/cumprido avaliação      
193 5 Mandado: devolvido/cumprido averbação      
193 6 Mandado: devolvido/cumprido busca e 

apreensão 
     

193 7 Mandado: devolvido/cumprido condução 
coercitiva 

     

193 8 Mandado: devolvido/cumprido desocupação      
193 9 Mandado: devolvido/cumprido imissão de 

posse 
     

193 10 Mandado: devolvido/cumprido penhora 
complementar 

     

193 11 Mandado: devolvido/cumprido penhora      
193 12 Mandado: devolvido/cumprido remoção e 

entrega 
     

193 13 Mandado: devolvido/cumprido seqüestro      
    5630 2 Mandado: devolvido não cumprido 
    5630 1 Mandado: devolvido cumprido 

193 99 Mandado: devolvido/cumprido outros 
(especificar) 

5630 99 Mandado: outros (especficar) 

194 0 Mandado: devolvido/cumprido em parte      
194 1 Mandado: devolvido/cumprido em parte 

arresto 
     

194 2 Mandado: devolvido/cumprido em parte 
citação, penhora e avaliação 

     

194 3 Mandado: devolvido/cumprido em parte 
penhora e avaliação 

     

194 4 Mandado: devolvido/cumprido em parte 
avaliação 

     

194 5 Mandado: devolvido/cumprido em parte      
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averbação 
194 6 Mandado: devolvido/cumprido em parte busca 

e apreensão 
     

194 7 Mandado: devolvido/cumprido em parte 
condução coercitiva 

     

194 8 Mandado: devolvido/cumprido em parte 
desocupação 

     

194 9 Mandado: devolvido/cumprido em parte 
imissão de posse 

     

194 10 Mandado: devolvido/cumprido em parte 
penhora complementar 

     

194 11 Mandado: devolvido/cumprido em parte 
penhora 

     

194 12 Mandado: devolvido/cumprido em parte 
remoção e entrega 

     

194 13 Mandado: devolvido/cumprido em parte 
seqüestro 

     

194 99 Mandado: devolvido/cumprido em parte outros 
(especificar) 

     

195 0 Mandado: devolvido/não cumprido      
195 1 Mandado: devolvido/não cumprido arresto      
195 2 Mandado: devolvido/não cumprido citação, 

penhora e avaliação 
     

195 3 Mandado: devolvido/não cumprido penhora e 
avaliação 

     

195 4 Mandado: devolvido/não cumprido avaliação      
195 5 Mandado: devolvido/não cumprido averbação      
195 6 Mandado: devolvido/não cumprido busca e 

apreensão 
     

195 7 Mandado: devolvido/não cumprido condução 
coercitiva 

     

195 8 Mandado: devolvido/não cumprido 
desocupação 

     

195 9 Mandado: devolvido/não cumprido imissão de 
posse 

     

195 10 Mandado: devolvido/não cumprido penhora 
complementar 

     

195 11 Mandado: devolvido/não cumprido penhora      
195 12 Mandado: devolvido/não cumprido remoção e 

entrega 
     

195 13 Mandado: devolvido/não cumprido seqüestro      
195 99 Mandado: devolvido/não cumprido outros 

(especificar) 
     

196 0 Mandado: distribuído oficial 5630 3 Mandado: distribuído oficial 
196 1 Mandado: distribuído oficial arresto      
196 2 Mandado: distribuído oficial citação, penhora e 

avaliação 
     

196 3 Mandado: distribuído oficial penhora e 
avaliação 

     

196 4 Mandado: distribuído oficial avaliação      
196 5 Mandado: distribuído oficial averbação      
196 6 Mandado: distribuído oficial busca e 

apreensão 
     

196 7 Mandado: distribuído oficial condução 
coercitiva 

     

196 8 Mandado: distribuído oficial desocupação      
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196 9 Mandado: distribuído oficial imissão de posse      
196 10 Mandado: distribuído oficial penhora 

complementar 
     

196 11 Mandado: distribuído oficial penhora      
196 12 Mandado: distribuído oficial remoção e 

entrega 
     

196 13 Mandado: distribuído oficial seqüestro      
196 99 Mandado: distribuído oficial outros 

(especificar) 
     

197 0 Mandado: expedido      
197 1 Mandado: expedido arresto      
197 2 Mandado: expedido citação, penhora e 

avaliação 
     

197 3 Mandado: expedido penhora e avaliação      
197 4 Mandado: expedido avaliação      
197 5 Mandado: expedido averbação      
197 6 Mandado: expedido busca e apreensão      
197 7 Mandado: expedido condução coercitiva      
197 8 Mandado: expedido desocupação      
197 9 Mandado: expedido imissão de posse      
197 10 Mandado: expedido penhora complementar      
197 11 Mandado: expedido penhora      
197 12 Mandado: expedido remoção e entrega      
197 13 Mandado: expedido seqüestro      
197 99 Mandado: expedido outros (especificar)      
198 0 Mandado: ordenada expedição/aguardando 

ato 
     

198 1 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato arresto 

     

198 2 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato citação, penhora e avaliação 

     

198 3 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato penhora e avaliação 

     

198 4 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato avaliação 

     

198 5 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato averbação 

     

198 6 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato busca e apreensão 

     

198 7 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato condução coercitiva 

     

198 8 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato desocupação 

     

198 9 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato imissão de posse 

     

198 10 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato penhora complementar 

     

198 11 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato penhora 

     

198 12 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato remoção e entrega 

     

198 13 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato seqüestro 
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198 99 Mandado: ordenada expedição/aguardando 
ato  outros (especificar) 

     

199 0 Mandado: ordenado recolhimento      
199 1 Mandado: ordenado recolhimento arresto      
199 2 Mandado: ordenado recolhimento citação, 

penhora e avaliação 
     

199 3 Mandado: ordenado recolhimento penhora e 
avaliação 

     

199 4 Mandado: ordenado recolhimento avaliação      
199 5 Mandado: ordenado recolhimento averbação      
199 6 Mandado: ordenado recolhimento busca e 

apreensão 
     

199 7 Mandado: ordenado recolhimento condução 
coercitiva 

     

199 8 Mandado: ordenado recolhimento 
desocupação 

     

199 9 Mandado: ordenado recolhimento imissão de 
posse 

     

199 10 Mandado: ordenado recolhimento penhora 
complementar 

     

199 11 Mandado: ordenado recolhimento penhora      
199 12 Mandado: ordenado recolhimento remoção e 

entrega 
     

199 13 Mandado: ordenado recolhimento seqüestro      
199 99 Mandado: ordenado recolhimento outros 

(especificar) 
     

200 0 Mandado: recolhido 5630 4 Mandado: recolhido 
200 1 Mandado: recolhido arresto      
200 2 Mandado: recolhido citação, penhora e 

avaliação 
     

200 3 Mandado: recolhido penhora e avaliação      
200 4 Mandado: recolhido avaliação      
200 5 Mandado: recolhido averbação      
200 6 Mandado: recolhido busca e apreensão      
200 7 Mandado: recolhido condução coercitiva      
200 8 Mandado: recolhido desocupação      
200 9 Mandado: recolhido imissão de posse      
200 10 Mandado: recolhido penhora complementar      
200 11 Mandado: recolhido penhora      
200 12 Mandado: recolhido remoção e entrega      
200 13 Mandado: recolhido seqüestro      
200 99 Mandado: recolhido outros (especificar)      
201 0  Mandado: remetido central 5630 5 Mandado: remetido central 
201 1 Mandado: remetido central arresto      
201 2 Mandado: remetido central citação, penhora e 

avaliação 
     

201 3 Mandado: remetido central penhora e 
avaliação 

     

201 4 Mandado: remetido central avaliação      
201 5 Mandado: remetido central averbação      
201 6 Mandado: remetido central busca e apreensão      
201 7 Mandado: remetido central condução 

coercitiva 
     

201 8 Mandado: remetido central desocupação      
201 9 Mandado: remetido central imissão de posse      
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201 10 Mandado: remetido central penhora 
complementar 

     

201 11 Mandado: remetido central penhora      
201 12 Mandado: remetido central remoção e entrega      
201 13 Mandado: remetido central seqüestro      
201 99 Mandado: remetido central outros (especificar)      
202 0 Medida cautelar fiscal:      
202 1 Medida cautelar fiscal: deferida substituição      
202 2 Medida cautelar fiscal: indeferida substituição      
203 0 Nomeação à autoria:      
203 1 Nomeação à autoria: deferida/vista autor      
203 2 Nomeação à autoria: indeferida      
203 3 Nomeação à autoria: ordenada citação 

nomeado 
     

203 4 Nomeação à autoria: recusada pelo autor      
203 5 Nomeação à autoria: recusada pelo nomeado      
203 6 Nomeação à autoria: reconhecida/alteração 

pólo passivo 
     

204 0 Ofício: 5640 0 Ofício: 
204 1 Ofício: ordenada expedição      
204 2 Ofício: expedido      
204 3 Ofício: remetido central 5640 5 Ofício: remetido central 
204 4 Ofício: distribuído 5640 3 Ofício: distribuído 
204 5 Ofício: ordenado recolhimento      
204 6 Ofício: recolhido 5640 4 Ofício: recolhido 
204 7 Ofício: devolvido comprovante/entrega 

efetivada 
5640 1 Ofício: devolvido comprovante/entrega 

efetivada 
204 8 Ofício: devolvido comprovante/entrega 

frustrada 
5640 2 Ofício: devolvido comprovante/entrega 

frustrada 
205 0 Oposição: apresentada/autuada em apartado      
206 0 Parecer mpf: apresentado 5650 1 Parecer MPF: apresentado 
207 0 Parecer técnico: apresentado      
208 0 Penhora:      
208 1 Penhora: nomeados bens pelo executado      
208 2 Penhora: nomeados bens pelo exeqüente      
208 3 Penhora: nomeação declarada ineficaz      
208 4 Penhora: lavrado termo/auto      
208 5 Penhora: nomeado depositário      
208 6 Penhora: ordenada inscrição      
208 7 Penhora: ordenada avaliação perito/avaliador      
208 8 Penhora: ordenada ampliação/redução      
208 9 Penhora:ordenada intimação 

executado/interessados 
     

208 10 Penhora: autorizado arrombamento      
208 11 Penhora: ordenada a deprecação      
208 12 Penhora: ordenado/deferido levantamento      
209 0 Perícia: 5470 0 Exame Técnico: 
209 1 Perícia: ordenada/deferida 5470 1 Exame Técnico: ordenado/deferido com 

técnico nomeado 
209 2 Perícia: indeferida      
209 3 Perícia: perito nomeado      
209 4 Perícia: perito impugnado autor/réu      
209 5 Perícia: apresentada escusa pelo perito      
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209 6 Perícia: aceita escusa/impugnação      
209 7 Perícia: perito substituído      
209 8 Perícia:apresentada proposta honorários      
209 9 Perícia: fixados honorários / ordenado 

depósito 
5470 3 Exame Técnico: fixados honorários 

209 10 Perícia: prestado compromisso      
209 11 Perícia: prazo apresentação laudo fixado      
209 12 Perícia: prazo apresentação laudo prorrogado      
209 13 Perícia: laudo apresentado 5470 4 Exame Técnico: laudo apresentado 
209 14 Perícia ordenada intimação partes laudo/ 

quesitos explicativos/ parecer assistente 
5470 6 Exame Técnico: ordenada intimação partes 

laudo/ quesitos explicativos/ parecer 
assistente 

209 15 Perícia: ordenada apresentação laudo 
complementar 

     

209 16 Perícia: laudo complementar apresentado      
209 17 Perícia: ordenado comparecimento perito 

audiência 
5470 5 Exame Técnico: ordenado comparecimento 

técnico audiência 
209 18 Perícia: ordenada nova perícia      

    5470 8 Exame Técnico:  adiado/desmarcado 
    5470 9 Exame Técnico: não realizado 
    5470 7 Exame Técnico: solicitado pagamento 

honorários técnicos 
210 0 Petição/ofício/documento: recebida(o) em 

secretaria 
5660 1 Petição/ofício/documento: recebida(o) em 

secretaria 
211 0 Posse:      
211 1 Posse: imissão provisória deferida      
211 2 Posse: imissão provisória indeferida      
211 3 Posse: reintegração deferida      
211 4 Posse: reintegração indeferida      
211 5 Posse: manutenção deferida      
211 6 Posse: manutenção indeferida      
212 0 Prazo: certificado transcurso in albis 5670 1 Prazo: certificado transcurso in albis 
213 0 Precatório: 5680 0 Precatório: 
213 1 Precatório: ordenada/deferida expedição 5680 1 Precatório: ordenada/deferida expedição 
213 2 Precatório: formado      
213 3 Precatório: remetido TRF/aguardando 

pagamento 
5680 2 Precatório: remetido TRF/aguardando 

pagamento 
214 0 Prisão depositário infiel:      
214 1 Prisão depositário infiel: decretada      
214 2 Prisão depositário infiel: relaxada/revogada      
215 0 Prisão:      
215 1 Prisão: flagrante mantido      
215 2 Prisão: flagrante relaxado      
215 3 Prisão: preventiva requerida/representada nos 

autos principais 
     

215 4 Prisão: preventiva decretada nos autos 
principais 

     

215 5 Prisão: temporária representada/requerida nos 
autos principais 

     

215 6 Prisão: temporária decretada nos autos 
principais 

     

215 7 Prisão: temporária prorrogada      
215 8 Prisão: ordenada em razão de sentença nos 

autos principais 
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215 9 Prisão: revogada/cassada      
215 10 Prisão: mandado expedido      
215 11 Prisão: mandado cumprido      
215 12 Prisão: mandado recolhido      
215 13 Prisão: alvará de soltura expedido      
215 14 Prisão: alvará de soltura cumprido      
215 15 Prisão: comunicação arquivada em secretaria      
216 0 Prova:      
216 1 Prova: especificação ordenada      
216 2 Prova: especificada      
217 0 Queixa: 5710 0 Queixa: 
217 1 Queixa: autuada      
217 2 Queixa: recebida 5710 2 Queixa: recebida 
217 3 Queixa: recebida em parte      
217 4 Queixa: ordenado aditamento      
217 5 Queixa: aditada 5710 1 Queixa: aditada 
218 0 Recebidos: 5150 0 Autos recebidos 
218 1 Recebidos em Secretaria 5150 1 Autos recebidos: em Secretaria 
218 2 Recebidos na Seção de Protocolo      
218 3 Recebidos pelo Diretor Secretaria para ato 

ordinatório 
     

218 4 Recebidos do TRF      
218 5 Recebidos de outro juízo / tribunal 5150 8 Autos recebidos: oriundos de Outro 

Juízo/Tribunal 
218 6 Recebidos do TRF: com recurso pendente      
218 7 Recebidos do TRF: restaurada movimentação 

processual 
     

219 0 Reclassificação (mudança de classe): 
ordenada 

     

220 0 Recurso: 5720 0 Recurso: 
220 1 Recurso recebido 5720 1 Recurso recebido 
220 2 Recurso recebido efeito suspensivo      
220 3 Recurso: deserto/inadmitido 5720 2 Recurso: deserto/inadmitido 
220 4 Recurso: deserção/inadmissão relevada/ 

reconsiderada 
     

220 5 Recurso: ordenada intimação recorrente para 
razões/emenda 

     

220 6 Recurso: razões apresentadas      
220 7 Recurso: ordenada intimação recorrido 5720 3 Recurso: ordenada intimação recorrido 
220 8 Recurso: contra-razões apresentadas 5720 4 Recurso: contra-razões apresentadas 
220 9 Recurso: certificada não apresentação contra-

razões 
     

220 10 Recurso: mantido ato recorrido      
220 11 Recurso: reconsiderado ato recorrido      
220 12 Recurso: reconsiderado ato recorrido em parte      
220 13 Recurso: ordenada formação instrumento      
220 14 Recurso: ordenada intimação partes para 

indicação peças 
     

220 15 Recurso: reexaminados 
pressupostos/indeferido seguimento 

     

220 16 Recurso: desistência/renúncia 
requerida/homologada 

5720 5 Recurso: desistência/renúncia 
requerida/homologada 

220 17 Recurso: recebida comunicação decisão 
tribunal 

5720 6 Recurso: recebida comunicação decisão 
tribunal 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Manual de Aplicação 
– 60 – 

Códigos 
Antigos Descrição Códigos 

Novos Descrição 

220 18 Recurso: agravo retido interposto/autor      
220 19 Recurso: agravo retido interposto/réu      
220 20 Recurso: agravo instrumento interposto contra 

inadmissibilidade de RE e RESP 
     

220 21 Recurso: agravo instrumento/apresentado 
comprovante de interposição 

     

220 22 Recurso: embargos de declaração 
apresentados 

5720 7 Recurso: embargos de declaração 
apresentados 

220 23 Recurso: embargos infringentes apresentados      
220 24 Recurso: apelação interposta/autor      
220 25 Recurso: apelação interposta/réu      
220 26 Recurso adesivo: interposto autor      
220 27 Recurso adesivo: interposto réu      
220 28 Recurso extraordinário: interposto (art. 102, III, 

da cf) 
     

220 29 Recurso ofício / duplo grau obrigatório: 
ordenada remessa TRF/ STJ (art. 105, II, c, 
CF) 

     

220 30 Recurso ordinário interposto (art. 105, II, "c", 
da cf) 

     

220 31 Recurso ordinário interposto (CLT)      
220 32 Recurso sentido estrito: interposto      
220 33 Agravo de petição interposto (CLT)      
220 34 Agravo interposto (penal)      
220 35 Interposto contra reconsideração ato recorrido 

(art. 589 do CPP) 
     

220 36 Carta testemunhável requerida      
220 37 Carta testemunhável: mantido 

despacho/ordenada remessa tribunal 
     

220 38 Carta testemunhável:  reformado 
despacho/ordenada subida, recurso 
destrancado 

     

220 39 Protesto por novo júri interposto      
220 40 Designada data para novo julgamento      

    5720 10 Recurso: apelação criminal contra rejeição de 
denúncia ou queixa apresentada 

    5720 11 Recurso: apelação criminal contra sentença 
interposta 

    5720 12 Recurso: incidente de uniformização para a 
Coordenadoria do Juízado suscitado 

    5720 8 Recurso: contra decisão cível (art. 4º Lei 
10259) 

    5720 9 Recurso: apelação cível contra sentença 
apresentada 

221 0 Redistribuição: ordenada      
222 0 Remessa ordenada:      
222 1 Remessa ordenada: TRF      
222 2 Remessa ordenada: STJ      
222 3 Remessa ordenada:, STF      
222 4 Remessa ordenada: outro juízo (especificar)      
222 5 Remessa ordenada: arquivo      
222 6 Remessa ordenada: distribuição      
222 7 Remessa ordenada: contadoria      
222 8 Remessa ordenada: MPF      
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222 9 Remessa ordenada: Procuradoria-Geral da 
República 

     

222 10 Remessa ordenada: Polícia Federal      
222 99 Remessa ordenada: outros (especificar)      
223 0 Remetidos:      
223 1 Remetidos: TRF (s/ baixa)      
223 2 Remetidos: STJ (s/ baixa)      
223 3 Remetidos: STF (s/ baixa)      
223 4 Remetidos: distribuição para 

retificações/anotações 
     

223 5 Remetidos: contadoria 5160 8 Autos remetidos: contadoria 
223 6 Remetidos: Procuradoria-Geral da República 5160 9 Autos remetidos: Procuradoria-Geral da 

República 
223 7 Remetidos: Vara pela contadoria 5160 10 Autos remetidos: pela contadoria 
223 8 Remetidos: Vara pela distribuição 5160 11 Autos remetidos: pela distribuição 
223 9 Remetidos: para nova distribuição (s/ baixa) 5160 12 Autos remetidos: para nova distribuição (s/ 

baixa) 
224 0 Remissão de bens: 5730 0 Remissão de bens: 
224 1 Remissão de bens: deferida 5730 1 Remissão de bens: deferida 
224 2 Remissão de bens: indeferida 5730 2 Remissão de bens: indeferida 
224 3 Remissão de bens: expedida carta 5730 3 Remissão de bens: expedida carta 
225 0 Réplica:      
225 1 Réplica: ordenada intimação para 

apresentação 
     

225 2 Réplica: apresentada      
226 0 Representação criminal: 5750 0 Representação criminal: 
226 1 Representação criminal: autuada 5750 1 Representação criminal: autuada 
226 2 Representação criminal: arquivada 5750 2 Representação criminal: arquivada 
227 0 Representação / pedido da autoridade policial: 

apresentada(o) 
5740 1 Representação / pedido da autoridade policial: 

apresentada(o) 
228 0 Resposta: 5770 0 Resposta: 
228 1 Resposta: contestação/impugnação 

apresentada 
5770 1 Resposta: contestação apresentada 

228 2 Resposta: informações apresentadas      
228 3 Resposta: reconvenção apresentada      
228 4 Resposta: certificada não apresentação      

    5770 2 Resposta: contestação com pedido 
contraposto apresentada 

229 0 Restauração de autos: 5780 0 Restauração de autos: 
229 1 Restauração de autos: ordenada/processo n. 

_ 
5780 2 Restauração de autos: ordenada/processo n. 

_ 
229 2 Restauração de autos: 

encerrada/prosseguimento do feito 
5780 1 Restauração de autos: 

encerrada/prosseguimento do feito 
230 0 Restituição coisas apreendidas: 5790 0 Restituição coisas apreendidas: 
230 1 Restituição coisas apreendidas: 

deferida/ordenada expedição alvará 
5790 1 Restituição coisas apreendidas: deferida 

230 2 Restituição coisas apreendidas: deferida em 
parte/ordenada expedição alvará 

5790 2 Restituição coisas apreendidas: deferida em 
parte 

230 3 Restituição coisas apreendidas: indeferida 5790 3 Restituição coisas apreendidas: indeferida 
230 4 Restituição coisas apreendidas: alvará 

expedido 
     

230 5 Restituição coisas apreendidas: alvará 
devolvido. Cumprido com auto de entrega 
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230 6 Restituição coisas apreendidas: alvará 
devolvido. Não cumprido 

     

231 0 Reunião de processos:      
231 1 Reunião de processos: ordenada      
231 2 Reunião de processos: cumprida      
231 3 Reunião de processos: ordenada separação      
231 4 Reunião de processos: separação cumprida      
232 0 Revelia: declarada 5800 1 Revelia: declarada 
233 0 Saneamento processo:      
233 1 Saneamento processo: irregularidade/nulidade 

sanável/ordenado suprimento 
     

233 2 Saneamento processo: decretada 
nulidade/ordenada renovação atos 
processuais 

     

233 3 Saneamento processo: autorização 
marital/determinado suprimento 

     

233 4 Saneamento processo: outorga 
uxória/determinado suprimento 

     

234 0 Sobrestamento: ordenado 5830 0 Sobrestamento: ordenado 
234 1 Sobrestamento: ordenado oposição      
234 2 Sobrestamento: ordenado conexão      
234 3 Sobrestamento: continência      
234 4 Sobrestamento: questão prejudicial penal (art. 

110 do CPC) 
     

234 5 Sobrestamento: conflito de competência 
suscitado 

5830 1 Sobrestamento: conflito de competência 
suscitado 

234 70 Sobrestamento: pedido de uniformização 
apresentado no processo n. (complemento 
obrigatório) 

5830 2 Sobrestamento: pedido de uniformização 
apresentado no processo n. (complemento 
obrigatório) 

234 99 Sobrestamento:  outros (especificar) 5830 99 Sobrestamento:  outros (especificar) 
235 0 Substituição/sucessão parte: 5840 0 Substituição/sucessão parte: 
235 1 Substituição/sucessão parte: deferida 5840 1 Substituição/sucessão parte: deferida 
235 2 Substituição/sucessão parte: indeferida 5840 2 Substituição/sucessão parte: indeferida 
235 3 Substituição/sucessão parte: formado 

incidente em apartado 
     

236 0 Suspeição: 5850 0 Suspeição: 
236 1 Suspeição: reconhecida/ordenada remessa 

substituto legal 
5850 3 Suspeição: reconhecida/ordenada remessa 

substituto legal 
236 2 Suspeição: não reconhecida/ordenada 

remessa tribunal 
5850 1 Suspeição: não reconhecida/ordenada 

remessa Turma Recursal 
236 3 Suspeição: reconhecida pelo 

tribunal/ordenada remessa substituto legal 
5850 2 Suspeição: reconhecida pela Turma 

Recursal/ordenada remessa substituto legal 
237 0 Suspensão do processo penal: ordenada 5860 0 Suspensão do processo penal: ordenada 
237 1 Suspensão do processo penal: ordenada  

benefício da lei 9099/95 (art. 89) 
5860 2 Suspensão do processo penal: ordenada  

benefício da lei 9099/95 (art. 89) 
237 2 Suspensão do processo penal: ordenada  

ausência em interrogatório do réu citado por 
edital 

5860 1 Suspensão do processo penal: ordenada  
ausência em interrogatório do réu citado por 
edital 

237 3 Suspensão do processo penal: ordenada  
processo incidente de insanidade mental 
suscitado (art. 149, § 2º, do CPP) 

5860 8 Suspensão do processo penal: ordenada  
processo incidente de insanidade mental 
suscitado (art. 149, § 2º, do CPP) 

237 4 Suspensão do processo penal: ordenada  
reconhecimento insanidade mental 
superveniente (art. 152 do CPP) 

5860 9 Suspensão do processo penal: ordenada  
reconhecimento insanidade mental 
superveniente (art. 152 do CPP) 
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237 5 Suspensão do processo penal: ordenada 
questão cível prejudicial 

5860 12 Suspensão do processo penal: ordenada 
questão cível prejudicial 

237 6 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento 
incompetência/conflito suscitado 

5860 5 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento 
incompetência/conflito suscitado 

237 7 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento suspeição (arts. 99 e 
102 do CPP) 

5860 6 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento suspeição (arts. 99 e 
102 do CPP) 

237 8 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento impedimento 

5860 4 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento impedimento 

237 9 Suspensão do processo penal: ordenada  
revogada/cassada 

5860 10 Suspensão do processo penal: ordenada  
revogada/cassada 

237 10 Suspensão do processo penal: ordenada  
comparecimento de réu em secretaria 

5860 3 Suspensão do processo penal: ordenada  
comparecimento de réu em secretaria 

237 11 Suspensão do processo penal: ordenada  
transação penal (art. 76 da lei 9.099/95) 

5860 11 Suspensão do processo penal: ordenada  
transação penal (art. 76 da lei 9.099/95) 

237 12 Suspensão do processo penal: ordenada  
pendência de diligência 
deprecada/rogada/solicitada a outro juízo  

5860 7 Suspensão do processo penal: ordenada  
pendência de diligência 
deprecada/rogada/solicitada a outro juízo  

237 99 Suspensão do processo penal: ordenada  
Outros (especificar) 

5860 99 Suspensão do processo penal: ordenada  
Outros (especificar) 

238 0 Suspensão processo cível: ordenada  5870 1 Suspensão processo cível: ordenada  
238 1 Suspensão processo cível : ordenada 

incapacidade processual ou irregularidade 
representação partes 

     

238 2 Suspensão processo cível: ordenada 
nomeação à autoria (art. 64 do CPC) 

     

238 3 Suspensão processo cível: ordenada 
denunciação da lide (art. 72 do CPC) 

     

238 4 Suspensão processo cível: ordenada 
chamamento ao processo (art. 79 do CPC) 

     

238 5 Suspensão processo cível: ordenada morte ou 
perda capacidade processual da 
parte/representante legal/procurador 

     

238 6 Suspensão processo cível: ordenada  
convenção das partes 

     

238 7 Suspensão processo cível: ordenada força 
maior 

     

238 8 Suspensão processo cível: ordenada  exceção 
de incompetência/conflito suscitado 

     

238 9 Suspensão processo cível: ordenada  exceção 
de suspeição 

     

238 10 Suspensão processo cível: ordenada  exceção 
de impedimento 

     

238 11 Suspensão processo cível: ordenada  questão 
prejudicial objeto principal em outro processo 
pendente 

     

238 12 Suspensão processo cível: ordenada  questão 
prejudicial de estado requerida como 
declaração incidente 

     

238 13 Suspensão processo cível: ordenada  
pendência de diligência 
deprecada/rogada/solicitada a outro juízo 

     

238 14 Suspensão processo cível: ordenada  
incidente de falsidade (art. 394 do CPC) 
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238 15 Suspensão processo cível: ordenada  
Embargos à execução 

     

238 16 Suspensão processo cível: ordenada  
atentado (art. 881 do CPC) 

     

238 17 Suspensão processo cível: ordenada  não 
localizados bens/devedor 

     

238 18 Suspensão processo cível: ordenada  
revogada/cassada 

     

238 99 Suspensão processo cível: ordenada  outros 
(especificar) 

     

239 0 Telex/fax      
239 1 Telex/fax expedido      
239 2 Telex/fax recebido      
240 0 Terceiro: exclusão decretada (art. 13, III, do 

CPC) 
     

241 0 Testemunha(s):      
241 1 Testemunha(s): ordenada/deferida inquirição      
241 2 Testemunha(s): ordenada 

requisição/comunicação superior hierárquico 
     

241 3 Testemunha(s): depositado rol      
241 4 Testemunha(s): requerida 

substituição/desistência 
     

241 5 Testemunha(s): deferida 
substituição/desistência 

     

241 6 Testemunha(s): indeferida 
substituição/desistência 

     

242 0 Trancamento ação penal: 5880 0 Trancamento ação penal: 
242 1 Trancamento ação penal: ordenado em parte 

HC n. 
5880 1 Trancamento ação penal: ordenado em parte 

HC n. 
242 2 Trancamento ação penal: ordenado HC n. 5880 2 Trancamento ação penal: ordenado HC n. 
243 0 Trânsito julgado: certificado 5890 1 Trânsito julgado: certificado 
244 0 Traslado peças:      
244 1 Traslado peças: ordenado      
244 2 Traslado peças: certificado      
245 0 Valor causa:      
245 1 Valor causa: certificada apresentação 

impugnação 
     

245 2 Valor causa: alterado      
246 0 E-mail expedido: 5220 8 Citação: por correio eletrônico expedido 
246 0 E-mail expedido: 5270 0 Correio Eletrônico Expedido: 
246 1 E-mail expedido: comunicação de recebimento

da Carta Precatória 
     

246 2 E-mail expedido: comunicação de recebimento 
da Carta de Ordem/Rogatória 

5270 2 Correio Eletrônico Expedido: comunicação de 
recebimento da Carta de Ordem/Rogatória 

246 3 E-mail expedido: comunicação da distribuição 
da Carta Precatória/de Ordem/Rogatória 

5270 3 Correio Eletrônico Expedido: comunicação da 
distribuição da Carta Precatória/de 
Ordem/Rogatória 

246 4 E-mail expedido: comunicação ao juízo 
deprecante/rogante/ordenante da designação 
da audiência 

5270 4 Correio Eletrônico Expedido: comunicação ao 
juízo deprecante/rogante/ordenante da 
designação da audiência 

246 5 E-mail expedido: solicitação de informações 
sobre antecedentes criminais 

5270 5 Correio Eletrônico Expedido: solicitação de 
informações sobre antecedentes criminais 

    5270 1 Correio Eletrônico Expedido: comunicação de 
recebimento da Carta Precatória 

246 99 E-mail expedido: outros (especificar) 5270 99 Correio Eletrônico Expedido:  outros 
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247 0 E-mail recebido 5280 0 Correio eletrônico recebido 
247 1 E-mail recebido: comunicação de recebimento 

da Carta Precatória 
5280 4 Correio eletrônico recebido: comunicação de 

recebimento da Carta Precatória 
247 2 E-mail recebido: comunicação de recebimento 

da Carta de Ordem/Rogatória 
5280 3 Correio eletrônico recebido: comunicação de 

recebimento da Carta de Ordem/Rogatória 
247 3 E-mail recebido: comunicação da distribuição 

da Carta Precatória/de Ordem/Rogatória 
5280 2 Correio eletrônico recebido: comunicação da 

distribuição da Carta Precatória/de 
Ordem/Rogatória 

247 4 E-mail recebido: comunicação ao juízo 
deprecante/rogante/ordenante da designação 
da audiência 

5280 1 Correio eletrônico recebido: comunicação ao 
juízo deprecante/rogante/ordenante da 
designação da audiência 

247 5 E-mail recebido: solicitação de informações 
sobre antecedentes criminais 

5280 5 Correio eletrônico recebido: informações sobre 
antecedentes criminais 

247 99 E-mail recebido: outros (especificar) 5280 99 Correio eletrônico recebido: outros 
(especificar) 

248 0 Juntada de despacho/decisão/acórdão 5600 1 Juntada de despacho/decisão/acórdão 
249 0 Extração de certidão      
250 0 Expedição de guia para pagamento de 

débito/recolhimento junto à Seção de 
Contadoria 

     

250 1 Expedição de guia para pagamento de 
débito/recolhimento junto à Seção de 
Contadoria: guia expedida 

     

250 2 Expedição de guia para pagamento de 
débito/recolhimento junto à Seção de 
Contadoria: pagamento efetuado 

     

251 0 Recebido pela vara de origem      
252 0 Remetido em razão de redistribuição      
700 0 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: 5250 0 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: 
700 1 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

despacho 
5250 2 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

despacho 
700 2 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

decisão 
5250 1 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

decisão 
700 3 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

julgamento 
5250 3 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

julgamento 
701 0 Conclusos ao Juiz Relator: 5240 0 Conclusos ao Juiz Relator: 
701 1 Conclusos ao Juiz Relator: para despacho 5240 2 Conclusos ao Juiz Relator: para despacho 
701 2 Conclusos ao Juiz Relator: para decisão 5240 1 Conclusos ao Juiz Relator: para decisão 
701 3 Conclusos ao Juiz Relator: para julgamento 5240 3 Conclusos ao Juiz Relator: para julgamento 
702 0 Conclusos ao Juiz da Turma: 5230 0 Conclusos ao Juiz da Turma: 
702 1 Conclusos ao Juiz da Turma para despacho 5230 2 Conclusos ao Juiz da Turma para despacho 
702 2 Conclusos ao Juiz da Turma para decisão 5230 1 Conclusos ao Juiz da Turma para decisão 
702 3 Conclusos ao Juiz da Turma para julgamento 5230 3 Conclusos ao Juiz da Turma para julgamento 
703 0 Devolvidos com julgamento da turma com 

exame do mérito: 
5410 0 Devolvidos com julgamento da turma com 

exame do mérito: 
703 1 Devolvidos com julgamento da turma com 

exame do mérito: recurso provido 
5410 2 Devolvidos com julgamento da turma com 

exame do mérito: recurso provido 
703 2 Devolvidos com julgamento da turma com 

exame do mérito: recurso provido em parte 
5410 3 Devolvidos com julgamento da turma com 

exame do mérito: recurso provido em parte 
703 3 Devolvidos com julgamento da turma com 

exame do mérito: recurso não provido 
5410 1 Devolvidos com julgamento da turma com 

exame do mérito: recurso não provido 
    5410 4 Devolvidos com julgamento da turma com 

exame do mérito: recursos parcialmente 
providos 
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Códigos 
Antigos Descrição Códigos 

Novos Descrição 

703 99 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros 

5410 99 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros 

704 0 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: 

5420 0 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: 

704 1 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido 

5420 1 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido 

704 2 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: conversão do julgamento 
em diligência 

     

704 3 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso 

5420 3 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso 

704 4 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência 

5420 2 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência 

704 99 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros 

5420 99 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros 

705 0 Julgamento da turma recursal sobrestado: 5590 0 Julgamento da turma recursal sobrestado: 
705 1 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

pedido de vista do sr(a). Juiz(a) 
5590 3 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

pedido de vista 
705 2 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

adiado de pauta 
5590 1 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

adiado de pauta 
705 99 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

outros 
5590 99 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

outros 
706 0 Devolvidos na sessão para julgamento      
707 0 Devolvidos com julgamento da turma (em 

mesa): 
5400 0 Devolvidos com julgamento da turma (em 

mesa): 
707 1 Devolvidos com julgamento da turma (em 

mesa): embargos de declaração não 
conhecidos 

5400 3 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos 

707 2 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos 

5400 1 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos 

707 3 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte 

5400 2 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte 

707 4 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados 

5400 4 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados 

708 0 Requisição de pagamento: 5760 0 Requisição de pagamento: 
708 1 Requisição de pagamento: ordenado/deferido 

pedido 
5760 2 Requisição de pagamento: ordenado/deferido 

pedido 
708 2 Requisição de pagamento: expedida à 

autoridade/aguardando cumprimento 
5760 1 Requisição de pagamento: expedida à 

autoridade/aguardando cumprimento 
708 3 Requisição de pagamento: remetido TRF/ 

aguardando cumprimento 
5760 4 Requisição de pagamento: remetido TRF/ 

aguardando cumprimento 
708 99 Requisição de pagamento: outras 5760 3 Requisição de pagamento: outras 
709 0 Sessão: 5820 0 Sessão: 
709 1 Sessão: ordenada inclusão em pauta 5820 5 Sessão: ordenada inclusão em pauta 
709 2 Sessão: ordenada exclusão de pauta 5820 4 Sessão: ordenada exclusão de pauta 
709 3 Sessão: designada 5820 2 Sessão: designada 
709 4 Sessão: realizada  5820 6 Sessão: realizada  
709 5 Sessão: não realizada 5820 3 Sessão: não realizada 
709 6 Sessão: adiada sine die 5820 1 Sessão: adiada sine die 
709 7 Sessão: redesignada 5820 7 Sessão: redesignada 
710 0 Remetidos 5160 0 Autos remetidos 
710 1 Remetidos do JEF para a turma recursal (sem 5160 1 Autos remetidos: para a Turma Recursal (sem 
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baixa) baixa) 
710 2 Remetidos da Turma Recursal para o JEF 

(com baixa) 
5160 3 Autos remetidos: para o JEF (com baixa) 

710 3 Remetidos da Turma Recursal do JEF para a 
Turma de Uniformização da Primeira Região 

5160 4 Autos remetidos: para a Turma de 
Uniformização da 1ª Região 

710 4 Remetidos da Turma Recursal do JEF para a 
Turma de Uniformização de Regiões diversas

5160 5 Autos remetidos: para a Turma de 
Uniformização Nacional 

710 5 Remetidos da Turma Recursal do JEF para o 
STF 

5160 6 Autos remetidos: para o STJ 

710 6 Remetidos da Turma de Uniformização da 
Primeira Região para o JEF (com baixa) 

     

710 7 Remetidos da Turma de Uniformização da 
Primeira Região para a Turma de 
Uniformização de Regiões diversas 

     

710 8 Remetidos da Turma de Uniformização da 
Primeira Região para o STJ 

     

710 9 Remetidos aa Turma de Uniformização da 
Primeira Região para o STF 

5160 7 Autos remetidos: para o STF 

710 10 Remetidos da Turma Recursal para o JEF 
(sem baixa) 

5160 2 Autos remetidos: para o JEF (sem baixa) 

710 11 Remetidos da Turma de Uniformização da 
Primeira Região para o JEF (sem baixa) 

     

711 0 Recebidos      
711 1 Recebidos na Turma Recursal oriundo do JEF 5150 2 Autos recebidos: oriundos do JEF 
711 2 Recebidos no JEF oriundo da Turma Recursal 5150 3 Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal
711 3 Recebidos aa Turma de Uniformização da 

Primeira Região oriundo da Turma Recursal 
     

711 4 Recebidos no JEF oriundo da Turma de 
Uniformização da Primeira Região 

5150 4 Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização da 1ª Região 

711 5 Recebidos no JEF oriundo da Turma de 
Uniformização de Regiões diversas 

5150 5 Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização Nacional 

711 6 Recebidos no JEF oriundo do STJ 5150 6 Autos recebidos: oriundos do STJ 
711 7 Recebidos no JEF oriundo do STF 5150 7 Autos recebidos: oriundos do STF 
711 8 Recebidos pelo conciliador      
712 0 Remessa ordenada:      
712 1 Remessa ordenada: Juizado de origem      
712 2 Remessa ordenada: Turma Recursal do JEF      
712 3 Remessa ordenada: Turma de Uniformização 

da primeira Região 
     

712 4 Remessa ordenada: Turma de Uniformização 
de Regiões diversas 
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4. ANEXO IV – TABELA DE CORRESPONDÊNCIA: CÓDIGOS NOVOS PARA CÓDIGOS 
ANTIGOS 

Novos 
Códigos Descrição Novos Códigos Códigos 

Antigos Descrição Códigos Antigos 

5000 1 Distribuição automática 2 0 Distribuição automática 
5005 1 Distribuição por dependência 3 0 Distribuição por dependência 
5010 1 Redistribuição automática 4 0 Redistribuição automática 
5015 1 Distribuição manual 6 0 Distribuição manual 
5020 1 Redistribuição manual 7 0 Redistribuição manual 
5025 1 Distribuição automática urgente 8 0 Distribuição automática urgente 
5030 1 Distribuição por dependência urgente 9 0 Distribuição por dependência urgente 
5035 1 Redistribuição por dependência urgente 10 0 Redistribuição por dependência urgente 
5040 1 Redistribuição por dependência 11 0 Redistribuição por dependência 
5045 1 Encaminhamento para análise da prevenção 12 0 Encaminhamento para análise da prevenção 
5050 1 Redistribuição automática: recebidos de outra 

seção/subseção judiciária 
13 0 Redistribuição automática: recebidos de outra 

seção/subseção judiciária 
5055 1 Redistribuição por dependência: recebidos de 

outra seção/subseção/judiciária 
14 0 Redistribuição por dependência: recebidos de 

outra seção/subseção/judiciária 
5060 1 Classe processual alterada 96 0 Classe processual alterada 
5100 0 Assistência acusação 112 0 Assistência acusação 
5100 1 Assistência acusação: pedido ingresso 112 1 Assistência acusação: pedido ingresso 
5100 2 Assistência acusação: deferido ingresso 112 2 Assistência acusação: deferido ingresso 
5100 3 Assistência acusação: indeferido ingresso 112 3 Assistência acusação: indeferido ingresso 
5110 0 Audiência: designada 116 0 Audiência: designada 
5110 1 Audiência: designada admonitória processual 

(art. 76 da lei 9.099/95) 
116 1 Audiência: designada admonitória processual 

(art. 76 da lei 9.099/95) 
5110 2 Audiência: designada admonitória processual 

(art. 89 da lei 9.099/95) 
116 2 Audiência: designada admonitória processual 

(art. 89 da lei 9.099/95) 
5110 3 Audiência: designada conciliação     
5110 4 Audiência: designada conciliação, instrução e 

julgamento 
116 70 Audiência: designada conciliação do JEF 

5110 5 Audiência: designada instrução e julgamento 116 71 Audiência: designada instrução e julgamento 
do JEF 

5120 1 Audiência: não realizada 119 0 Audiência: não realizada 
5130 0 Audiência: realizada 118 0 Audiência: realizada 
5130 1 Audiência realizada: admonitória processual 

(art. 76 da lei 9.099/95) 
118 1 Audiência: realizada admonitória processual 

(art. 76 da lei 9.099/95) 
5130 2 Audiência realizada: admonitória processual 

(art. 89 da lei 9.099/95) 
118 2 Audiência: realizada admonitória processual 

(art. 89 da lei 9.099/95) 
5130 3 Audiência realizada: conciliação: obtida 118 70 Audiência realizada conciliação do JEF: obtida
5130 4 Audiência realizada: conciliação: obtida em 

parte 
118 71 Audiência realizada conciliação do JEF: obtida 

em parte 
5130 5 Audiência realizada: conciliação: não obtida 118 72 Audiência realizada conciliação do JEF: não 

obtida 
5130 6 Audiência: realizada: instrução e julgamento 118 73 Audiência: realizada instrução e julgamento do 

JEF 
5140 1 Audiência redesignada 121 0 Audiência: redesignada 
5150 0 Autos recebidos 218 0 Recebidos: 
5150 1 Autos recebidos: em Secretaria 218 1 Recebidos em Secretaria 
5150 2 Autos recebidos: oriundos do JEF 711 1 Recebidos na Turma Recursal oriundo do JEF
5150 3 Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal 711 2 Recebidos no JEF oriundo da Turma Recursal
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Novos 
Códigos Descrição Novos Códigos Códigos 

Antigos Descrição Códigos Antigos 

5150 4 Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização da 1ª Região 

711 4 Recebidos no JEF oriundo da Turma de 
Uniformização da Primeira Região 

5150 5 Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização Nacional 

711 5 Recebidos no JEF oriundo da Turma de 
Uniformização de Regiões diversas 

5150 6 Autos recebidos: oriundos do STJ 711 6 Recebidos no JEF oriundo do STJ 
5150 7 Autos recebidos: oriundos do STF 711 7 Recebidos no JEF oriundo do STF 
5150 8 Autos recebidos: oriundos de Outro 

Juízo/Tribunal 
218 5 Recebidos de outro juízo / tribunal 

5160 0 Autos remetidos 710 0 Remetidos 
5160 1 Autos remetidos: para a Turma Recursal (sem 

baixa) 
710 1 Remetidos do JEF para a turma recursal (sem 

baixa) 
5160 2 Autos remetidos: para o JEF (sem baixa) 710 10 Remetidos da Turma Recursal para o JEF 

(sem baixa) 
5160 3 Autos remetidos: para o JEF (com baixa) 710 2 Remetidos da Turma Recursal para o JEF 

(com baixa) 
5160 4 Autos remetidos: para a Turma de 

Uniformização da 1ª Região 
710 3 Remetidos da Turma Recursal do JEF para a 

Turma de Uniformização da Primeira Região 
5160 5 Autos remetidos: para a Turma de 

Uniformização Nacional 
710 4 Remetidos da Turma Recursal do JEF para a 

Turma de Uniformização de Regiões diversas
5160 6 Autos remetidos: para o STJ 710 5 Remetidos da Turma Recursal do JEF para o 

STF 
5160 7 Autos remetidos: para o STF 710 9 Remetidos aa Turma de Uniformização da 

Primeira Região para o STF 
5160 8 Autos remetidos: contadoria 223 5 Remetidos: contadoria 
5160 9 Autos remetidos: Procuradoria-Geral da 

República 
223 6 Remetidos: Procuradoria-Geral da República 

5160 10 Autos remetidos: pela contadoria 223 7 Remetidos: Vara pela contadoria 
5160 11 Autos remetidos: pela distribuição 223 8 Remetidos: Vara pela distribuição 
5160 12 Autos remetidos: para nova distribuição (s/ 

baixa) 
223 9 Remetidos: para nova distribuição (s/ baixa) 

5170 0 Baixa 123 0 Baixa 
5170 1 Baixa: arquivados 123 1 Baixa: arquivados 
5170 2 Baixa: devolvidos 

deprecante/rogante/ordenante 
123 9 Baixa: devolvidos 

deprecante/rogante/ordenante 
5170 3 Baixa: distribuição cancelada 123 3 Baixa: distribuição cancelada 
5170 4 Baixa: remetidos a outra seção/subseção 

judiciária 
123 15 Baixa: remetidos a outra seção/subseção 

judiciária 
5170 5 Baixa: remetidos distribuição com 

denúncia/queixa 
123 4 Baixa: remetidos distribuição com 

denúncia/queixa 
5170 6 Baixa: remetidos outro juízo/tribunal por 

incompetência 
123 10 Baixa: remetidos outro juízo/tribunal por 

incompetência 
5170 7 Baixa: reunião com o processo n. _ 123 7 Baixa: reunião com o processo n. _ 
5180 1 Baixa: cancelada/restaurada movimentação 

processual 
124 0 Baixa: cancelada/restaurada movimentação 

processual 
5190 0 Carga: retirados 126 0 Carga: retirados 
5190 1 Carga: retirados advogado agravado     
5190 2 Carga: retirados advogado agravante     
5190 3 Carga: retirados advogado assistente 

acusação 
126 11 Carga: retirados advogado assistente 

acusação 
5190 4 Carga: retirados advogado autor 126 1 Carga: retirados advogado autor 
5190 5 Carga: retirados advogado querelante 126 12 Carga: retirados advogado querelante 
5190 6 Carga: retirados advogado recorrido     
5190 7 Carga: retirados advogado recorrente     
5190 8 Carga: retirados advogado réu 126 2 Carga: retirados advogado réu 
5190 9 Carga: retirados advogado(s) (outros) 126 13 Carga: retirados advogado(s) (outros) 
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Novos 
Códigos Descrição Novos Códigos Códigos 

Antigos Descrição Códigos Antigos 

5190 10 Carga: retirados AGU 126 5 Carga: retirados AGU 
5190 11 Carga: retirados CEF 126 7 Carga: retirados CEF 
5190 12 Carga: retirados Defensoria Pública 126 14 Carga: retirados Defensoria Pública 
5190 13 Carga: retirados Fazenda nacional 126 4 Carga: retirados Fazenda nacional 
5190 14 Carga: retirados INSS 126 6 Carga: retirados INSS 
5190 15 Carga: retirados MPF 126 3 Carga: retirados MPF 
5190 16 Carga: retirados parte autora 126 70 Carga: retirados parte autora 
5190 17 Carga: retirados parte ré 126 71 Carga: retirados parte ré 
5190 18 Carga: retirados perito 126 8 Carga: retirados perito 
5190 19 Carga: retirados Polícia Federal 126 10 Carga: retirados Polícia Federal 
5200 0 Carta precatória: 128 0 Carta precatória: 
5200 1 Carta precatória: ordenada 

expedição/aguardando ato 
128 1 Carta precatória: ordenada 

expedição/aguardando ato 
5200 2 Carta precatória: expedida/aguardando 

devolução 
128 2 Carta precatória: expedida/aguardando 

devolução 
5200 3 Carta precatória: devolvida pelo deprecado 128 3 Carta precatória: devolvida pelo deprecado 
5200 4 Carta precatória: informação/devolução 

solicitada 
128 4 Carta precatória: informação/devolução 

solicitada 
5200 5 Carta precatória: juntada comunicação 

recebimento pelo juízo deprecado 
128 5 Carta precatória: juntada comunicação 

recebimento pelo juízo deprecado 
5210 1 Caução: ordenada/deferida prestação 130 0 Caução 
5220 0 Citação: 133 0 Citação pela secretaria: realizada/certificada 
5220 1 Citação: ordenada 136 0 Citação: ordenada 
5220 2 Citação: realizada/certificada 133 0 Citação pela secretaria: realizada/certificada 
5220 3 Citação: realizada/certificada em secretaria     
5220 4 Citação: pelo correio - carta expedida 134 2 Citação pelo correio: carta expedida 
5220 5 Citação: pelo correio - devolvido ar/entrega 

efetivada 
134 3 Citação pelo correio: devolvido ar/entrega 

efetivada 
5220 6 Citação: pelo correio - devolvido ar/entrega 

frustrada 
134 4 Citação pelo correio: devolvido ar/entrega 

frustrada 
5220 7 Citação: por oficial 135 0 Citação por oficial 
5220 8 Citação: por correio eletrônico expedido 246 0 E-mail expedido: 
5230 0 Conclusos ao Juiz da Turma: 702 0 Conclusos ao Juiz da Turma: 
5230 1 Conclusos ao Juiz da Turma para decisão 702 2 Conclusos ao Juiz da Turma para decisão 
5230 2 Conclusos ao Juiz da Turma para despacho 702 1 Conclusos ao Juiz da Turma para despacho 
5230 3 Conclusos ao Juiz da Turma para julgamento 702 3 Conclusos ao Juiz da Turma para julgamento 
5240 0 Conclusos ao Juiz Relator: 701 0 Conclusos ao Juiz Relator: 
5240 1 Conclusos ao Juiz Relator: para decisão 701 2 Conclusos ao Juiz Relator: para decisão 
5240 2 Conclusos ao Juiz Relator: para despacho 701 1 Conclusos ao Juiz Relator: para despacho 
5240 3 Conclusos ao Juiz Relator: para julgamento 701 3 Conclusos ao Juiz Relator: para julgamento 
5250 0 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: 700 0 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: 
5250 1 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

decisão 
700 2 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

decisão 
5250 2 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

despacho 
700 1 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

despacho 
5250 3 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

julgamento 
700 3 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

julgamento 
5260 0 Conclusos: 137 0 Conclusos: 
5260 1 Conclusos: para decisão 137 2 Conclusos: para decisão 
5260 2 Conclusos: para despacho 137 1 Conclusos: para despacho 
5260 3 Conclusos: para sentença 137 3 Conclusos: para sentença 
5270 0 Correio Eletrônico Expedido: 246 0 E-mail expedido: 
5270 1 Correio Eletrônico Expedido: comunicação de 

recebimento da Carta Precatória 
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Novos 
Códigos Descrição Novos Códigos Códigos 

Antigos Descrição Códigos Antigos 

5270 2 Correio Eletrônico Expedido: comunicação de 
recebimento da Carta de Ordem/Rogatória 

246 2 E-mail expedido: comunicação de recebimento 
da Carta de Ordem/Rogatória 

5270 3 Correio Eletrônico Expedido: comunicação da 
distribuição da Carta Precatória/de 
Ordem/Rogatória 

246 3 E-mail expedido: comunicação da distribuição 
da Carta Precatória/de Ordem/Rogatória 

5270 4 Correio Eletrônico Expedido: comunicação ao 
juízo deprecante/rogante/ordenante da 
designação da audiência 

246 4 E-mail expedido: comunicação ao juízo 
deprecante/rogante/ordenante da designação 
da audiência 

5270 5 Correio Eletrônico Expedido: solicitação de 
informações sobre antecedentes criminais 

246 5 E-mail expedido: solicitação de informações 
sobre antecedentes criminais 

5270 99 Correio Eletrônico Expedido:  outros 
(especificar) 

246 99 E-mail expedido: outros (especificar) 

5280 0 Correio eletrônico recebido 247 0 E-mail recebido 
5280 1 Correio eletrônico recebido: comunicação ao 

juízo deprecante/rogante/ordenante da 
designação da audiência 

247 4 E-mail recebido: comunicação ao juízo 
deprecante/rogante/ordenante da designação 
da audiência 

5280 2 Correio eletrônico recebido: comunicação da 
distribuição da Carta Precatória/de 
Ordem/Rogatória 

247 3 E-mail recebido: comunicação da distribuição 
da Carta Precatória/de Ordem/Rogatória 

5280 3 Correio eletrônico recebido: comunicação de 
recebimento da Carta de Ordem/Rogatória 

247 2 E-mail recebido: comunicação de recebimento 
da Carta de Ordem/Rogatória 

5280 4 Correio eletrônico recebido: comunicação de 
recebimento da Carta Precatória 

247 1 E-mail recebido: comunicação de recebimento 
da Carta Precatória 

5280 5 Correio eletrônico recebido: informações sobre 
antecedentes criminais 

247 5 E-mail recebido: solicitação de informações 
sobre antecedentes criminais 

5280 99 Correio eletrônico recebido: outros 
(especificar) 

247 99 E-mail recebido: outros (especificar) 

5290 1 Curador: nomeado/ordenada intimação 139 0 Curador: 
5300 1 Decisão: liminar reformada/cassada/suspensa 141 0 Decisão 
5310 0 Defensor dativo: 142 0 Defensor dativo: 
5310 1 Defensor dativo: nomeado 142 1 Defensor dativo: nomeado 
5310 2 Defensor dativo: substituído/anotado 142 3 Defensor dativo: substituído/anotado 
5310 3 Defensor dativo: fixados honorários/ordenada 

comunicação administração 
142 4 Defensor dativo: fixados honorários/ordenada 

comunicação administração 
5320 0 Defensor/advogado constituído: 143 0 Defensor/advogado constituído: 
5320 1 Defensor/advogado constituído: renúncia 

apresentada/noticiada 
143 1 Defensor/advogado constituído: renúncia 

apresentada/noticiada 
5320 2 Defensor/advogado constituído: 

substituído/anotado 
143 2 Defensor/advogado constituído: 

substituído/anotado 
5330 0 Denúncia: 146 0 Denúncia: 
5330 1 Denúncia: recebida 146 2 Denúncia: recebida 
5330 2 Denúncia: ordenado aditamento 146 4 Denúncia: ordenado aditamento 
5330 3 Denúncia: aditada 146 5 Denúncia: aditada 
5340 0 Depósito: 149 0 Depósito em dinheiro: 
5340 1 Depósito: ordenado/autorizado 149 1 Depósito em dinheiro: ordenado/autorizado 
5340 2 Depósito: indeferido 149 2 Depósito em dinheiro: indeferido 
5340 3 Depósito: complementação deferida 149 3 Depósito em dinheiro: complementação 

deferida 
5340 4 Depósito: realizado depósito 149 4 Depósito em dinheiro: realizado depósito 
5340 5 Depósito: alvará expedido 149 6 Depósito em dinheiro: alvará expedido 
5340 6 Depósito: juntado alvará autenticado 149 8 Depósito em dinheiro: juntado alvará 

autenticado 
5340 7 Depósito: comprovante de conversão em 

renda recebido 
149 10 Depósito em dinheiro: comprovante de 

conversão em renda recebido 
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5340 8 Depósito: efetuada transferência 149 12 Depósito em dinheiro:, efetuada transferência 
5350 0 Desarquivamento: 150 0 Desarquivamento: 
5350 1 Desarquivamento: ordenado/deferido 150 1 Desarquivamento: ordenado/deferido 
5350 2 Desarquivamento: indeferido 150 2 Desarquivamento: indeferido 
5360 0 Desentranhamento: 151 0 Desentranhamento: 
5360 1 Desentranhamento: ordenado/deferido 151 1 Desentranhamento: ordenado/deferido 
5360 2 Desentranhamento: indeferido 151 2 Desentranhamento: indeferido 
5360 3 Desentranhamento: realizado 151 3 Desentranhamento: realizado 
5370 0 Desmembramento de processo: 152 0 Desmembramento de processo: 
5370 1 Desmembramento de processo: 

ordenado/deferido 
152 1 Desmembramento de processo: 

ordenado/deferido 
5370 2 Desmembramento de processo: indeferido 152 2 Desmembramento de processo: indeferido 
5370 3 Desmembramento de processo: cumprido. 

Formado processo n. _ (penal) 
152 3 Desmembramento de processo: cumprido. 

Formado processo n. _ (penal) 
5380 0 Devolvidos com decisão: 153 0 Devolvidos com decisão: 
5380 1 Devolvidos com decisão final 153 9 Devolvidos com decisão final: terminativa 
5380 2 Devolvidos com decisão final: recurso negado 

seguimento  pelo relator 
153 73 Devolvidos com decisão final: recurso 

seguimento negado pelo relator 
5380 3 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 

circunstanciado deferido 
153 13 Devolvidos com decisão: arquivamento 

inquérito policial deferido 
5380 4 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 

circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP) 

153 14 Devolvidos com decisão: arquivamento 
inquérito policial indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP) 

5380 5 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos 

153 16 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos 

5380 6 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos em parte 

153 17 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos em parte 

5380 7 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração não conhecidos 

153 15 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração não conhecidos 

5380 8 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração rejeitados 

153 18 Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração rejeitados 

5380 9 Devolvidos com decisão: liminar deferida 153 1 Devolvidos com decisão: liminar deferida 
5380 10 Devolvidos com decisão: liminar deferida em 

parte 
153 2 Devolvidos com decisão: liminar deferida em 

parte 
5380 11 Devolvidos com decisão: liminar indeferida 153 3 Devolvidos com decisão: liminar indeferida 
5380 12 Devolvidos com decisão: liminar revogada 153 4 Devolvidos com decisão: liminar revogada 
5380 13 Devolvidos com decisão: pedido de 

uniformização admitido pelo Presidente da 
Turma 

    

5380 14 Devolvidos com decisão: pedido de 
uniformização negado seguimento   pelo 
Presidente da Turma 

    

5380 15 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido em parte 
pelo relator 

153 71 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido em parte 
pelo relator 

5380 16 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido pelo relator

153 70 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido pelo relator

5380 17 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator 

153 72 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator 

5380 18 Devolvidos com decisão: recurso especial 
negado seguimento pelo Presidente da Turma

153 90   

5380 19 Devolvidos com decisão: recurso especial 
admitido pelo Presidente da Turma 
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5380 20 Devolvidos com decisão: recurso especial 
negado seguimento pelo Presidente da Turma

    

5380 21 Devolvidos com decisão: recurso 
extraordinário admitido pelo Presidente da 
Turma 

    

5380 22 Devolvidos com decisão: recurso 
extraordinário negado seguimento  pelo 
Presidente da Turma 

    

5380 99 Devolvidos com decisão: outros (especificar) 153 99 Devolvidos com decisão: outros (especificar) 
5390 1 Devolvidos com despacho 154 0 Devolvidos com despacho 
5400 0 Devolvidos com julgamento da turma (em 

mesa): 
707 0 Devolvidos com julgamento da turma (em 

mesa): 
5400 1 Devolvidos com julgamento da turma (em 

mesa): embargos de declaração acolhidos 
707 2 Devolvidos com julgamento da turma (em 

mesa): embargos de declaração acolhidos 
5400 2 Devolvidos com julgamento da turma (em 

mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte 

707 3 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte 

5400 3 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos 

707 1 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos 

5400 4 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados 

707 4 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados 

5410 0 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: 

703 0 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: 

5410 1 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido 

703 3 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido 

5410 2 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido 

703 1 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido 

5410 3 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte 

703 2 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte 

5410 4 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos 

    

5410 99 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros 

703 99 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros 

5420 0 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: 

704 0 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: 

5420 1 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido 

704 1 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido 

5420 2 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência 

704 4 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência 

5420 3 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso 

704 3 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso 

5420 99 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros 

704 99 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros 

5430 0 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: 

155 0 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: 

5430 1 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória 

155 10 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória 

5430 2 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória com medida de segurança

155 13 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória com medida de segurança

5430 3 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória e condenatória 

155 12 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória e condenatória 

5430 4 Devolvidos com sentença com exame do 155 11 Devolvidos com sentença com exame do 
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mérito: condenatória mérito: condenatória 
5430 5 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: homologação do termo de conciliação 
155 70 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: homologação do termo de conciliação 
5430 6 Devolvidos com sentença com exame do 

mérito: homologação do termo de conciliação 
em parte 

155 71 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação 
em parte 

5430 7 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologada transação 

155 8 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologada transação 

5430 8 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido improcedente 

155 3 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido improcedente 

5430 9 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente 

155 1 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente 

5430 10 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente em parte 

155 2 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente em parte 

5430 11 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pronunciada prescrição/decadência 

155 7 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pronunciada prescrição/decadência 

5430 12 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: reconhecimento da procedência do 
pedido pelo réu 

155 9 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: reconhecimento da procedência do 
pedido pelo réu 

5430 13 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: renúncia ao direito em que se funda a 
ação 

155 6 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: renúncia ao direito em que se funda a 
ação 

5440 0 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: 

156 0 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: 

5440 1 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: abandono da causa pelo autor 

156 4 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: abandono da causa pelo autor 

5440 2 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: compromisso arbitral 

156 10 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: compromisso arbitral 

5440 3 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: denúncia rejeitada 

156 14 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: denúncia rejeitada 

5440 4 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: desistência da ação/homologação 

156 11 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: desistência da ação/homologação 

5440 5 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - abolitio 
criminis 

156 20 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: abolitio 
criminis 

5440 6 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
anistia/graça/indulto 

156 19 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: 
anistia/graça/indulto 

5440 7 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
decadência/perempção 

156 18 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: 
decadência/perempção 

5440 8 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - morte do 
agente 

156 16 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: morte do 
agente 

5440 9 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - pagamento 
tributo antes denúncia 

156 24 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: pagamento 
tributo antes denúncia 

5440 10 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - perdão 
aceito/perdão judicial 

156 21 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: perdão 
aceito/perdão judicial 

5440 11 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - prescrição 

156 17 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: prescrição 

5440 12 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - reabilitação 
(art. 93, parágrafo único, c/c o art. 92, III, do 
CP) 

156 27 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: reabilitação 
(art. 93, parágrafo único, c/c o art. 92, III, do 
CP) 
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5440 13 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - renúncia 
desistência 

156 23 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: renúncia 
desistência 

5440 14 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - reparação 
dano no peculato culposo 

156 25 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: reparação 
dano no peculato culposo 

5440 15 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - retratação 
do agente 

156 22 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: retratação do 
agente 

5440 16 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
transação/cumprimento condições 

156 26 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade: 
transação/cumprimento condições 

5440 17 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de interesse processual/perda de 
objeto 

156 9 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de interesse processual/perda de 
objeto 

5440 18 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de pressupostos processuais 

156 5 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de pressupostos processuais 

5440 19 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: ilegitimidade das partes 

156 8 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: ilegitimidade das partes 

5440 20 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: impossibilidade jurídica do pedido 

156 7 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: impossibilidade jurídica do pedido 

5440 21 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: indeferimento da petição inicial 

156 1 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: indeferimento da petição inicial 

5440 22 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: intransmissibilidade da 
ação/morte/perda capacidade processual 

156 12 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: intransmissibilidade da 
ação/morte/perda capacidade processual 

5440 23 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: perempção/litispendência/coisa julgada

156 6 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: perempção/litispendência/coisa julgada

5440 24 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: queixa rejeitada 

156 15 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: queixa rejeitada 

5450 0 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração 

157 0 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração/infringentes 

5450 1 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos 

157 2 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos 

5450 2 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos em parte 

157 3 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos em parte 

5450 3 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração não conhecidos 

157 1 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração não conhecidos 

5450 4 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração rejeitados 

157 4 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração rejeitados 

5460 0 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência 

158 0 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência 

5460 1 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho 

158 1 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho 

5460 2 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão 

158 2 Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão 

5470 0 Exame Técnico: 209 0 Perícia: 
5470 1 Exame Técnico: ordenado/deferido com 

técnico nomeado 
209 1 Perícia: ordenada/deferida 

5470 3 Exame Técnico: fixados honorários 209 9 Perícia: fixados honorários / ordenado 
depósito 

5470 4 Exame Técnico: laudo apresentado 209 13 Perícia: laudo apresentado 
5470 5 Exame Técnico: ordenado comparecimento 

técnico audiência 
209 17 Perícia: ordenado comparecimento perito 

audiência 
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5470 6 Exame Técnico: ordenada intimação partes 
laudo/ quesitos explicativos/ parecer 
assistente 

209 14 Perícia ordenada intimação partes laudo/ 
quesitos explicativos/ parecer assistente 

5470 7 Exame Técnico: solicitado pagamento 
honorários técnicos 

    

5470 8 Exame Técnico:  adiado/desmarcado     
5470 9 Exame Técnico: não realizado     
5480 0 Execução penal: 161 0 Execução penal: 
5480 1 Execução penal: pena restritiva direito. 

Comunicada imposição/suspensão autoridade 
competente 

161 15 execução penal pena restritiva direito. 
Comunicada imposição/suspensão autoridade 
competente 

5480 2 Execução penal: multa. Deferido parcelamento 161 45 Execução penal: multa. Deferido parcelamento
5480 3 Execução penal: multa. Ordenada intimação 

pagamento 
161 49 Execução penal: multa. Ordenada intimação 

pagamento 
5480 4 Execução penal: multa. Ordenado desconto 

vencimento/salário 
161 47 Execução penal: multa. Ordenado desconto 

vencimento/salário 
5480 5 Execução penal: multa. Parcelamento 

indeferido/revogado 
161 46 Execução penal: multa. Parcelamento 

indeferido/revogado 
5480 6 Execução penal: multa. Remetida para 

inscrição dívida ativa 
161 48 Execução penal: multa. Remetida para 

inscrição dívida ativa 
5480 7 Execução penal: pena restritiva direito. 

Alterada forma de cumprimento 
161 19 Execução penal: pena restritiva direito. 

Alterada forma de cumprimento 
5480 8 Execução penal: pena restritiva direito. 

Condenado intimado local cumprimento 
161 17 Execução penal: pena restritiva direito. 

Condenado intimado local cumprimento 
5480 9 Execução penal: pena restritiva direito. 

Designada entidade 
161 18 Execução penal: pena restritiva direito. 

Designada entidade 
5480 10 Execução penal: pena restritiva direito. Fixado 

horário/dia cumprimento 
161 16 Execução penal: pena restritiva direito. Fixado 

horário/dia cumprimento 
5490 0 Exibição documento/coisa: 162 0 Exibição documento/coisa: 
5490 1 Exibição documento/coisa: ordenada/deferida 162 1 Exibição documento/coisa: ordenada/deferida
5490 2 Exibição documento/coisa: indeferida 162 2 Exibição documento/coisa: indeferida 
5490 3 Exibição documento/coisa: entregue 

documento/coisa na secretaria 
162 3 Exibição documento/coisa: entregue 

documento/coisa na secretaria 
5490 4 Exibição documento/coisa: ordenada 

apreensão 
162 5 Exibição documento/coisa: ordenada 

apreensão 
5500 0 Impedimento: 164 0 Impedimento: 
5500 1 Impedimento: reconhecido/ordenada remessa 

substituto legal 
164 1 Impedimento: reconhecido/ordenada remessa 

substituto legal 
5500 2 Impedimento: não reconhecido/ordenada 

remessa Turma Recursal 
164 2 Impedimento: não reconhecido/ordenada 

remessa tribunal 
5500 3 Impedimento: reconhecido pela Turma 

Recursal/ordenada remessa substituto legal 
164 3 Impedimento: reconhecido pelo 

tribunal/ordenada remessa substituto legal 
5510 0 Incompetência: 167 0 Incompetência: 
5510 1 Incompetência: ordenada remessa 

juízo/tribunal competente 
167 2 Incompetência: ordenada remessa 

juízo/tribunal competente 
5510 2 Incompetência: suscitado conflito 167 3 Incompetência: suscitado conflito 
5520 1 Informações prestadas Tribunal (HC/MS) 169 0 Informações prestadas tribunal 

(HC/MS/Agravo) 
5530 0 Inicial: 170 0 Inicial: 
5530 1 Inicial: ordenada emenda/aguardando ato 170 3 Inicial: ordenada emenda/aguardando ato 
5530 2 Inicial: 

emendada/complementada/modificada/aditada
170 4 Inicial: 

emendada/complementada/modificada/aditada
5540 0 Inspeção judicial: 172 0 Inspeção judicial: 
5540 1 Inspeção judicial: designada realização 172 1 Inspeção judicial: designada realização 
5540 2 Inspeção judicial: realizada 172 2 Inspeção judicial: realizada 
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Novos 
Códigos Descrição Novos Códigos Códigos 

Antigos Descrição Códigos Antigos 

5550 1 Intérprete nomeado/língua estrangeira/surdo-
mudo e outros 

173 0 Intérprete nomeado/língua estrangeira/surdo-
mudo e outros 

5560 0 Intimação/notificação:     
5560 1 Intimação/notificação: por oficial - mandado 

expedido 
184 2 Intimação/notificação por oficial: mandado 

expedido 
5560 2 Intimação/notificação: por oficial - mandado 

remetido central 
184 3 Intimação/notificação por oficial: mandado 

remetido central 
5560 3 Intimação/notificação: por oficial - ordenado 

recolhimento mandado 
184 5 Intimação/notificação por oficial: ordenado 

recolhimento mandado 
5560 4 Intimação/notificação: por oficial - mandado 

recolhido 
184 6 Intimação/notificação por oficial: mandado 

recolhido 
5560 5 Intimação/notificação: por oficial - mandado 

devolvido/cumprido 
184 7 Intimação/notificação por oficial: mandado 

devolvido/cumprido 
5560 6 Intimação/notificação: por oficial - mandado 

devolvido/cumprido em parte 
184 8 Intimação/notificação por oficial: mandado 

devolvido/cumprido em parte 
5560 7 Intimação/notificação: por oficial - mandado 

devolvido/não cumprido 
184 9 Intimação/notificação por oficial: mandado 

devolvido/não cumprido 
5560 8 Intimação/notificação: do despacho - por 

correio eletrônico expedido 
181 1 Intimação/notificação pela imprensa: 

republicado despacho 
5560 9 Intimação/notificação: da decisão - por correio 

eletrônico expedido 
181 2 Intimação/notificação pela imprensa: 

republicada decisão 
5560 10 Intimação/notificação: da sentença - por 

correio eletrônico expedido 
181 3 Intimação/notificação pela imprensa: 

republicada sentença 
5560 11 Intimação/notificação: do acórdão/ementa - 

por correio eletrônico expedido 
181 70 Intimação/notificação pela imprensa: 

republicado acórdão/ementa 
5560 12 Intimação/notificação: pela imprensa - edital 

expedido/afixado 
175 0 Intimação/notificação pela imprensa:edital 

expedido/afixado 
5570 0 Intimação/notificação/vista ordenada: 185 0 Intimação/notificação/vista ordenada: 
5570 1 Intimação/notificação/vista ordenada: AGU 185 7 Intimação/notificação/vista ordenada: AGU 
5570 2 Intimação/notificação/vista ordenada: 

assistente de acusação 
185 13 Intimação/notificação/vista ordenada: 

assistente de acusação 
5570 3 Intimação/notificação/vista ordenada: autor 

(outros) 
185 1 Intimação/notificação/vista ordenada: autor 

(outros) 
5570 4 Intimação/notificação/vista ordenada: réu 

(outros) 
185 2 Intimação/notificação/vista ordenada: réu ( 

outros) 
5570 5 Intimação/notificação/vista ordenada: CEF 185 9 Intimação/notificação/vista ordenada: CEF 
5570 6 Intimação/notificação/vista ordenada: defensor 

público 
185 15 Intimação/notificação/vista ordenada: defensor 

público 
5570 7 Intimação/notificação/vista ordenada: Fazenda 

Nacional 
185 6 Intimação/notificação/vista ordenada: Fazenda 

Nacional 
5570 8 Intimação/notificação/vista ordenada: INSS 185 8 Intimação/notificação/vista ordenada: INSS 
5570 9 Intimação/notificação/vista ordenada: MPF 185 5 Intimação/notificação/vista ordenada: MPF 
5570 10 Intimação/notificação/vista ordenada: 

partes/prazo comum 
185 3 Intimação/notificação/vista ordenada: 

partes/prazo comum 
5570 11 Intimação/notificação/vista ordenada: 

partes/prazo sucessivo 
185 4 Intimação/notificação/vista ordenada: 

partes/prazo sucessivo 
5570 12 Intimação/notificação/vista ordenada: perito 185 10 Intimação/notificação/vista ordenada: perito 
5570 13 Intimação/notificação/vista ordenada: Polícia 

Federal 
185 12 Intimação/notificação/vista ordenada: Polícia 

Federal 
5570 14 Intimação/notificação/vista ordenada: 

querelante 
185 14 Intimação/notificação/vista ordenada: 

querelante 
5570 99 Intimação/notificação/vista ordenada: outros 

(especificar) 
185 99 Intimação/notificação/vista ordenada: outros 

(especificar) 
5580 0 Intimação/notificação: realizada/certificada 182 0 Intimação/notificação pela secretaria: 

realizada/certificada 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Manual de Aplicação 
– 79 – 

Novos 
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Antigos Descrição Códigos Antigos 

5580 1 Intimação/notificação: realizada/certificada do 
despacho 

182 1 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada do despacho 

5580 2 Intimação/notificação: realizada/certificada da 
decisão 

182 2 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada da decisão 

5580 3 Intimação/notificação: realizada/certificada da 
sentença 

182 3 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada da sentença 

5580 4 Intimação/notificação: realizada/certificada do 
acórdão/ementa 

182 70 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada do acórdão/ementa 

5580 5 Intimação/notificação devolvido ar/entrega 
efetivada 

183 4 Intimação/notificação pelo correio: devolvido 
ar/entrega efetivada 

5580 6 Intimação/notificação devolvido ar/entrega 
frustrada 

183 3 Intimação/notificação pelo correio: devolvido 
ar/entrega frustrada 

5580 99 Intimação/notificação: realizada/certificada - 
outros (especificar) 

182 99 Intimação/notificação pela secretaria: 
realizada/certificada - outros (especificar) 

5590 0 Julgamento da turma recursal sobrestado: 705 0 Julgamento da turma recursal sobrestado: 
5590 1 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

adiado de pauta 
705 2 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

adiado de pauta 
5590 3 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

pedido de vista 
705 1 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

pedido de vista do sr(a). Juiz(a) 
5590 99 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

outros 
705 99 Julgamento da turma recursal sobrestado: 

outros 
5600 1 Juntada de despacho/decisão/acórdão 248 0 Juntada de despacho/decisão/acórdão 
5610 0 Justiça gratuita: 189 0 Justiça gratuita 
5610 1 Justiça gratuita: deferida 189 1 Justiça gratuita deferida 
5610 2 Justiça gratuita: indeferida 189 2 Justiça gratuita indeferida 
5610 3 Justiça gratuita: revogada 189 3 Justiça gratuita revogada 
5620 1 Litisconsorte(s) necessário(s): ordenada 

citação 
192 0 Litisconsorte(s) necessário(s): ordenada 

citação 
5630 0 Mandado:  193 0 Mandado: devolvido/cumprido 
5630 1 Mandado: devolvido cumprido     
5630 2 Mandado: devolvido não cumprido     
5630 3 Mandado: distribuído oficial 196 0 Mandado: distribuído oficial 
5630 4 Mandado: recolhido 200 0 Mandado: recolhido 
5630 5 Mandado: remetido central 201 0  Mandado: remetido central 
5630 99 Mandado: outros (especficar) 193 99 Mandado: devolvido/cumprido outros 

(especificar) 
5640 0 Ofício: 204 0 Ofício: 
5640 1 Ofício: devolvido comprovante/entrega 

efetivada 
204 7 Ofício: devolvido comprovante/entrega 

efetivada 
5640 2 Ofício: devolvido comprovante/entrega 

frustrada 
204 8 Ofício: devolvido comprovante/entrega 

frustrada 
5640 3 Ofício: distribuído 204 4 Ofício: distribuído 
5640 4 Ofício: recolhido 204 6 Ofício: recolhido 
5640 5 Ofício: remetido central 204 3 Ofício: remetido central 
5650 1 Parecer MPF: apresentado 206 0 Parecer mpf: apresentado 
5660 1 Petição/ofício/documento: recebida(o) em 

secretaria 
210 0 Petição/ofício/documento: recebida(o) em 

secretaria 
5670 1 Prazo: certificado transcurso in albis 212 0 Prazo: certificado transcurso in albis 
5680 0 Precatório: 213 0 Precatório: 
5680 1 Precatório: ordenada/deferida expedição 213 1 Precatório: ordenada/deferida expedição 
5680 2 Precatório: remetido TRF/aguardando 

pagamento 
213 3 Precatório: remetido TRF/aguardando 

pagamento 
5690 0 Preparo 140 0 Custas 
5690 1 Preparo: aguardando recolhimento 140 1 Custas: aguardando recolhimento 
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Novos 
Códigos Descrição Novos Códigos Códigos 

Antigos Descrição Códigos Antigos 

5690 2 Preparo: recolhimento realizado/comprovado 140 2 Custas: recolhimento realizado/comprovado 
5690 3 Preparo: recolhimento insuficiente 140 3 Custas: recolhimento insuficiente 
5690 4 Preparo: ordenado recolhimento 

complementar 
140 4 Custas: ordenado recolhimento complementar

5700 1 Prevenção: ordenada remessa juízo relator 
prevento 

138 0 Conexão/continência: ordenada remessa juízo 
prevento 

5710 0 Queixa: 217 0 Queixa: 
5710 1 Queixa: aditada 217 5 Queixa: aditada 
5710 2 Queixa: recebida 217 2 Queixa: recebida 
5720 0 Recurso: 220 0 Recurso: 
5720 1 Recurso recebido 220 1 Recurso recebido 
5720 2 Recurso: deserto/inadmitido 220 3 Recurso: deserto/inadmitido 
5720 3 Recurso: ordenada intimação recorrido 220 7 Recurso: ordenada intimação recorrido 
5720 4 Recurso: contra-razões apresentadas 220 8 Recurso: contra-razões apresentadas 
5720 5 Recurso: desistência/renúncia 

requerida/homologada 
220 16 Recurso: desistência/renúncia 

requerida/homologada 
5720 6 Recurso: recebida comunicação decisão 

tribunal 
220 17 Recurso: recebida comunicação decisão 

tribunal 
5720 7 Recurso: embargos de declaração 

apresentados 
220 22 Recurso: embargos de declaração 

apresentados 
5720 8 Recurso: contra decisão cível (art. 4º Lei 

10259) 
    

5720 9 Recurso: apelação cível contra sentença 
apresentada 

    

5720 10 Recurso: apelação criminal contra rejeição de 
denúncia ou queixa apresentada 

    

5720 11 Recurso: apelação criminal contra sentença 
interposta 

    

5720 12 Recurso: incidente de uniformização para a 
Coordenadoria do Juízado suscitado 

    

5730 0 Remissão de bens: 224 0 Remissão de bens: 
5730 1 Remissão de bens: deferida 224 1 Remissão de bens: deferida 
5730 2 Remissão de bens: indeferida 224 2 Remissão de bens: indeferida 
5730 3 Remissão de bens: expedida carta 224 3 Remissão de bens: expedida carta 
5740 1 Representação / pedido da autoridade policial: 

apresentada(o) 
227 0 Representação / pedido da autoridade policial: 

apresentada(o) 
5750 0 Representação criminal: 226 0 Representação criminal: 
5750 1 Representação criminal: autuada 226 1 Representação criminal: autuada 
5750 2 Representação criminal: arquivada 226 2 Representação criminal: arquivada 
5760 0 Requisição de pagamento: 708 0 Requisição de pagamento: 
5760 1 Requisição de pagamento: expedida à 

autoridade/aguardando cumprimento 
708 2 Requisição de pagamento: expedida à 

autoridade/aguardando cumprimento 
5760 2 Requisição de pagamento: ordenado/deferido 

pedido 
708 1 Requisição de pagamento: ordenado/deferido 

pedido 
5760 3 Requisição de pagamento: outras 708 99 Requisição de pagamento: outras 
5760 4 Requisição de pagamento: remetido TRF/ 

aguardando cumprimento 
708 3 Requisição de pagamento: remetido TRF/ 

aguardando cumprimento 
5770 0 Resposta: 228 0 Resposta: 
5770 1 Resposta: contestação apresentada 228 1 Resposta: contestação/impugnação 

apresentada 
5770 2 Resposta: contestação com pedido 

contraposto apresentada 
    

5780 0 Restauração de autos: 229 0 Restauração de autos: 
5780 1 Restauração de autos: 

encerrada/prosseguimento do feito 
229 2 Restauração de autos: 

encerrada/prosseguimento do feito 
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Códigos Descrição Novos Códigos Códigos 

Antigos Descrição Códigos Antigos 

5780 2 Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_ 

229 1 Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_ 

5790 0 Restituição coisas apreendidas: 230 0 Restituição coisas apreendidas: 
5790 1 Restituição coisas apreendidas: deferida 230 1 Restituição coisas apreendidas: 

deferida/ordenada expedição alvará 
5790 2 Restituição coisas apreendidas: deferida em 

parte 
230 2 Restituição coisas apreendidas: deferida em 

parte/ordenada expedição alvará 
5790 3 Restituição coisas apreendidas: indeferida 230 3 Restituição coisas apreendidas: indeferida 
5800 1 Revelia: declarada 232 0 Revelia: declarada 
5810 0 Seqüestro: (art 17, § 2º) 111 0 Arresto 
5810 1 Seqüestro: indeferido 111 2 Arresto: indeferido 
5810 2 Seqüestro: ordenado/deferido 111 1 Arresto: ordenado/deferido 
5820 0 Sessão: 709 0 Sessão: 
5820 1 Sessão: adiada sine die 709 6 Sessão: adiada sine die 
5820 2 Sessão: designada 709 3 Sessão: designada 
5820 3 Sessão: não realizada 709 5 Sessão: não realizada 
5820 4 Sessão: ordenada exclusão de pauta 709 2 Sessão: ordenada exclusão de pauta 
5820 5 Sessão: ordenada inclusão em pauta 709 1 Sessão: ordenada inclusão em pauta 
5820 6 Sessão: realizada  709 4 Sessão: realizada  
5820 7 Sessão: redesignada 709 7 Sessão: redesignada 
5830 0 Sobrestamento: ordenado 234 0 Sobrestamento: ordenado 
5830 1 Sobrestamento: conflito de competência 

suscitado 
234 5 Sobrestamento: conflito de competência 

suscitado 
5830 2 Sobrestamento: pedido de uniformização 

apresentado no processo n. (complemento 
obrigatório) 

234 70 Sobrestamento: pedido de uniformização 
apresentado no processo n. (complemento 
obrigatório) 

5830 99 Sobrestamento:  outros (especificar) 234 99 Sobrestamento:  outros (especificar) 
5840 0 Substituição/sucessão parte: 235 0 Substituição/sucessão parte: 
5840 1 Substituição/sucessão parte: deferida 235 1 Substituição/sucessão parte: deferida 
5840 2 Substituição/sucessão parte: indeferida 235 2 Substituição/sucessão parte: indeferida 
5850 0 Suspeição: 236 0 Suspeição: 
5850 1 Suspeição: não reconhecida/ordenada 

remessa Turma Recursal 
236 2 Suspeição: não reconhecida/ordenada 

remessa tribunal 
5850 2 Suspeição: reconhecida pela Turma 

Recursal/ordenada remessa substituto legal 
236 3 Suspeição: reconhecida pelo 

tribunal/ordenada remessa substituto legal 
5850 3 Suspeição: reconhecida/ordenada remessa 

substituto legal 
236 1 Suspeição: reconhecida/ordenada remessa 

substituto legal 
5860 0 Suspensão do processo penal: ordenada 237 0 Suspensão do processo penal: ordenada 
5860 1 Suspensão do processo penal: ordenada  

ausência em interrogatório do réu citado por 
edital 

237 2 Suspensão do processo penal: ordenada  
ausência em interrogatório do réu citado por 
edital 

5860 2 Suspensão do processo penal: ordenada  
benefício da lei 9099/95 (art. 89) 

237 1 Suspensão do processo penal: ordenada  
benefício da lei 9099/95 (art. 89) 

5860 3 Suspensão do processo penal: ordenada  
comparecimento de réu em secretaria 

237 10 Suspensão do processo penal: ordenada  
comparecimento de réu em secretaria 

5860 4 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento impedimento 

237 8 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento impedimento 

5860 5 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento 
incompetência/conflito suscitado 

237 6 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento 
incompetência/conflito suscitado 

5860 6 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento suspeição (arts. 99 e 
102 do CPP) 

237 7 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento suspeição (arts. 99 e 
102 do CPP) 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Manual de Aplicação 
– 82 – 

Novos 
Códigos Descrição Novos Códigos Códigos 
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5860 7 Suspensão do processo penal: ordenada  
pendência de diligência 
deprecada/rogada/solicitada a outro juízo  

237 12 Suspensão do processo penal: ordenada  
pendência de diligência 
deprecada/rogada/solicitada a outro juízo  

5860 8 Suspensão do processo penal: ordenada  
processo incidente de insanidade mental 
suscitado (art. 149, § 2º, do CPP) 

237 3 Suspensão do processo penal: ordenada  
processo incidente de insanidade mental 
suscitado (art. 149, § 2º, do CPP) 

5860 9 Suspensão do processo penal: ordenada  
reconhecimento insanidade mental 
superveniente (art. 152 do CPP) 

237 4 Suspensão do processo penal: ordenada  
reconhecimento insanidade mental 
superveniente (art. 152 do CPP) 

5860 10 Suspensão do processo penal: ordenada  
revogada/cassada 

237 9 Suspensão do processo penal: ordenada  
revogada/cassada 

5860 11 Suspensão do processo penal: ordenada  
transação penal (art. 76 da lei 9.099/95) 

237 11 Suspensão do processo penal: ordenada  
transação penal (art. 76 da lei 9.099/95) 

5860 12 Suspensão do processo penal: ordenada 
questão cível prejudicial 

237 5 Suspensão do processo penal: ordenada 
questão cível prejudicial 

5860 99 Suspensão do processo penal: ordenada  
Outros (especificar) 

237 99 Suspensão do processo penal: ordenada  
Outros (especificar) 

5870 1 Suspensão processo cível: ordenada  238 0 Suspensão processo cível: ordenada  
5880 0 Trancamento ação penal: 242 0 Trancamento ação penal: 
5880 1 Trancamento ação penal: ordenado em parte 

HC n. 
242 1 Trancamento ação penal: ordenado em parte 

HC n. 
5880 2 Trancamento ação penal: ordenado HC n. 242 2 Trancamento ação penal: ordenado HC n. 
5890 1 Trânsito julgado: certificado 243 0 Trânsito julgado: certificado 
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5. ANEXO V –  TABELA DE PREENCHIMENTO DOS BOLETINS ESTATÍSTICOS 

A. BOLETIM 1 

N. JEF N. Turma 
Recursal BOLETIM 1 do JEF BOLETIM 1 das TURMAS RECURSAIS 

COLUNAS DE ENTRADAS 
REM REM Remanescentes = total do acervo de processos que entraram na 

Secretaria do JEF (colunas de entrada do boletim) em data anterior ao 
período em referência e para os quais não houve registro de saída 
(baixa, arquivamento ou remessa a outros juízos ou tribunais, por 
exemplo). 

Remanescentes =  total do acervo de processos que entraram na 
Secretaria da Turma Recursal (colunas de entrada do boletim) em data 
anterior ao período em referência e para os quais não houve registro de 
saída (baixa, arquivamento ou remessa a outros juízos ou tribunais, por 
exemplo). 

A A Distribuídos = processos novos registrados no JEF sob códigos: Distribuídos = processos novos registrados na Turma Recursal sob 
códigos: 

    5000 1 Distribuição automática 5000 1 Distribuição automática 
  5005 1 Distribuição por dependência 5005 1 Distribuição por dependência 

    5015 1 Distribuição manual 5015 1 Distribuição manual 

    5025 1 Distribuição automática urgente 5025 1 Distribuição automática urgente 

    5030 1 Distribuição por dependência urgente 5030 1 Distribuição por dependência urgente 

B B Redistribuídos (entrada) = processos registrados no JEF egressos 
de  outro  JEF da mesma seção judiciária em razão de redistribuição, 
bem como aqueles que processos recebidos  de outra Seção ou 
Subseção Judiciária, da mesma UF, que receberam os códigos: 

Redistribuídos (entrada) = processos registrados na Turma Recursal 
egressos  de  outra  Turma Recursal da mesma seção judiciária em 
razão de redistribuição, bem como aqueles que processos recebidos  de 
outra Seção ou Subseção Judiciária, da mesma UF, que receberam os 
códigos: 

    5010 1 Redistribuição automática 5010 1 Redistribuição automática 

    5020 1 Redistribuição manual 5020 1 Redistribuição manual 

    5035 1 Redistribuição por dependência urgente 5035 1 Redistribuição por dependência urgente 

    5040 1 Redistribuição por dependência 5040 1 Redistribuição por dependência 

    
5050 1 Redistribuição automática: recebidos de outra 

seção/subseção judiciária 
5050 1 Redistribuição automática: recebidos de outra 

seção/subseção judiciária 

    5055 1 Redistribuição por dependência: recebidos de outra 5055 1 Redistribuição por dependência: recebidos de outra 
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N. JEF N. Turma 
Recursal BOLETIM 1 do JEF BOLETIM 1 das TURMAS RECURSAIS 

seção/subseção/judiciária seção/subseção/judiciária 

C C Recebidos da Turma Recursal = representa o total de processos que 
retornaram da Turma Recursal, recebendo o lançamento dos códigos: 

Recebidos do JEF= representa o total de processos que retornaram do 
JEF, após diligênicas, recebendo o lançamento dos códigos: 

    5150 3 Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal 5150 2 Autos recebidos: oriundos do JEF 

D   Recebidos da Turma de Uniformização da 1ª Região ou de outras 
Regiões ou, ainda, dos Tribunais Superiores = processos que 
foram remetidos às turmas de uniformização ou que tenham sido 
remetidos ao STJ ou STF para apreciação de recursos, e que 
retornaram ao JEF. Códigos lançados: 

Coluna não existe para as Turmas Recursais 

    
5150 4 Autos recebidos: oriundos da Turma de 

Uniformização da 1ª Região 
     

    
5150 5 Autos recebidos: oriundos da Turma de 

Uniformização Nacional 
     

    5150 6 Autos recebidos: oriundos do STJ      

    5150 7 Autos recebidos: oriundos do STF      

E D Mudança de classe (entrada) = processos que  receberam outra 
classe em virtude de nova classificação, com o lançamento do código: 

Mudança de classe (entrada) = processos que  receberam outra classe 
em virtude de nova classificação, com o lançamento do código: 

    5060 1 Classe processual alterada 5060 1 Classe processual alterada 

F E Baixa: cancelada/restaurada movimentação processual  = 
processos  que,  após serem baixados, voltam a tramitar no respectivo 
JEF, recebendo o lançamento do código: 

Baixa: cancelada/restaurada movimentação processual =  processos 
que,  após serem baixados ou remetidos a outros juízos, voltam a 
tramitar na respectiva Turma Recursal, recebendo o lançamento do 
código: 

    
5180 1 Baixa: cancelada/restaurada movimentação 

processual 
5150 4 Autos recebidos: oriundos da Turma de Uniformização 

da 1ª Região 
         5150 5 Autos recebidos: oriundos da Turma de Uniformização 

Nacional 
         5150 6 Autos recebidos: oriundos do STJ 

         5150 7 Autos recebidos: oriundos do STF 

         5180 1 Baixa: cancelada/restaurada movimentação processual 

  5150 8 Autos recebidos: oriundos de Outro Juízo/Tribunal 5150 8 Autos recebidos: oriundos de Outro Juízo/Tribunal 
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TE TE Somatório das coluna de entrada (A+B+C+D+E+F) Somatório das coluna de entrada (A+B+C+D+E) 
COLUNAS DE SAÍDAS 

G F Arquivo definitivo e distribuição cancelada = processos findos 
arquivados com baixa na distribuição, inclusive os com  depósito, ou 
que tiveram distribuição cancelada, com o lançamento dos códigos: 

Arquivo definitivo e distribuição cancelada = processos findos 
arquivados com baixa na distribuição, que tiveram distribuição cancelada 
ou, ainda, aqueles que foram remetidos ao JEF com baixa,  com o 
lançamento dos códigos: 

       5160 3 Autos remetidos: para o JEF (com baixa) 

       5170 1 Baixa: arquivados 

    5170 1 Baixa: arquivados 5170 3 Baixa: distribuição cancelada 

    5170 3 Baixa: distribuição cancelada 5170 5 Baixa: remetidos distribuição com denúncia/queixa 

    Não são computados nessa coluna os processos arquivados 
provisoriamente. 

Não são computados nessa coluna os processos arquivados 
provisoriamente. 

H G Redistribuídos (saída) = processos remetidos para nova distribuição 
dentro da mesma seção judiciária ou aqueles remetidos a outra 
seção/subseção judiciária dentro da mesma UF, que recebem os 
códigos: 

Redistribuídos (saída) = processos remetidos para nova distribuição 
dentro da mesma seção judiciária ou aqueles remetidos a outra 
seção/subseção judiciária dentro da mesma UF, que recebem os 
códigos: 

    5010 1 Redistribuição automática 5010 1 Redistribuição automática 

    5020 1 Redistribuição manual 5020 1 Redistribuição manual 

    5035 1 Redistribuição por dependência urgente 5035 1 Redistribuição por dependência urgente 

    5040 1 Redistribuição por dependência 5040 1 Redistribuição por dependência 

    5170 4 Baixa: remetidos a outra seção/subseção judiciária 5170 4 Baixa: remetidos a outra seção/subseção judiciária 

I H Remetidos à Turma Recursal = processos que o JEF encaminha à 
Turma Recursal com recurso. Para os quais são lançados os códigos: 

Remetidos ao JEF (sem baixa) = processos que a  Turma Recursal 
encaminha ao JEF, para realizar diligências. Para os quais são lançados 
os códigos: 

    5160 1 Autos remetidos: para a Turma Recursal (sem baixa) 5160 2 Autos remetidos: para o JEF (sem baixa) 

  I Coluna não existe no Boletim do JEF. Remetidos à Turma de Uniformização ou a Tribunais Superiores = 
processos que as turmas recursais encaminham à turma de 
uniformização ou ao STF ou STJ com recurso, lançando os códigos: 

    
     5160 4 Autos remetidos: para a Turma de Uniformização da 1ª 

Região 
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     5160 5 Autos remetidos: para a Turma de Uniformização 

Nacional 

         5160 6 Autos remetidos: para o STJ 

          5160 7 Autos remetidos: para o STF 

J J Remetidos a outro juízo/tribunal = processos que o jef encaminha a 
outro juízo, ao STJ e ao STF em razão de incompetência; cartas 
precatórias, rogatórias e de ordem  devolvidas  ao deprecante, rogante 
e ordenante. Com o lançamento dos códigos: 

Remetidos a outro juízo/tribunal  = processos que ao jef encaminha a 
outro juízo, ao TRF, ao STJ e ao STF em razão de incompetência; cartas 
precatórias, rogatórias e de ordem  devolvidas  ao deprecante, rogante e 
ordenante. Com o lançamento dos códigos: 

    
5160 4 Autos remetidos: para a Turma de Uniformização da 

1ª Região 
5160 4 Autos remetidos: para a Turma de Uniformização da 1ª 

Região 

    
5160 5 Autos remetidos: para a Turma de Uniformização 

Nacional 
5160 5 Autos remetidos: para a Turma de Uniformização 

Nacional 

    5160 6 Autos remetidos: para o STJ 5160 6 Autos remetidos: para o STJ 

    5160 7 Autos remetidos: para o STF 5160 7 Autos remetidos: para o STF 

    5170 2 Baixa: devolvidos deprecante/rogante/ordenante 5170 2 Baixa: devolvidos deprecante/rogante/ordenante 

    
5170 6 Baixa: remetidos outro juízo/tribunal por 

incompetência 
5170 6 Baixa: remetidos outro juízo/tribunal por incompetência 

L L Mudança de classe (saída) = processos que  mudaram  de classe 
para reclassificação. Código lançado: 

Mudança de classe (saída) = processos que  mudaram  de classe para 
reclassificação. Código lançado: 

    5060 1 Classe processual alterada 5060 1 Classe processual alterada 

M M Baixa: reunião de processos = processos penais reunidos pelo 
lançamento do código: 

Baixa: reunião de processos = processos penais reunidos pelo 
lançamento do código: 

    5170 7 Baixa: reunião com o processo n. _ 5170 7 Baixa: reunião com o processo n. _ 

TS TS Somatório das colunas de saída (G+H+I+J+L+M) Somatório das colunas de saída (F+G+H+I+J+L+M) 

TR
A

M
 

TR
A

M
 

Tramitação processual = Saldo de processos remanescentes 
adicionado das entradas e subtraído das saídas (REM+TE-TS). 

Tramitação processual = Saldo de processos remanescentes 
adicionado das entradas e subtraído das saídas (REM+TE-TS). 
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DEMAIS CAMPOS  
Processos que receberam o lançamento de códigos de fases 
indicativas de suspensão ou sobrestamento: 

Processos que receberam o lançamento de códigos de fases indicativas 
de suspensão ou sobrestamento: 

5830 1 Sobrestamento: conflito de competência suscitado 5830 1 Sobrestamento: conflito de competência suscitado 

5830 2 Sobrestamento: pedido de uniformização 
apresentado no processo n. (complemento 
obrigatório) 

5830 2 Sobrestamento: pedido de uniformização apresentado no 
processo n. (complemento obrigatório) 

5830 99 Sobrestamento:  outros (especificar) 5830 99 Sobrestamento:  outros (especificar) 

5860 1 Suspensão do processo penal: ordenada  ausência 
em interrogatório do réu citado por edital 

5860 1 Suspensão do processo penal: ordenada  ausência em 
interrogatório do réu citado por edital 

Pr
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5860 2 Suspensão do processo penal: ordenada  benefício 
da lei 9099/95 (art. 89) 

5860 2 Suspensão do processo penal: ordenada  benefício da 
lei 9099/95 (art. 89) 

    5860 3 Suspensão do processo penal: ordenada  
comparecimento de réu em secretaria 

5860 3 Suspensão do processo penal: ordenada  
comparecimento de réu em secretaria 

    5860 4 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento impedimento 

5860 4 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento impedimento 

    

5860 5 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento incompetência/conflito 
suscitado 

5860 5 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento incompetência/conflito 
suscitado 

    

5860 6 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento suspeição (arts. 99 e 102 do 
CPP) 

5860 6 Suspensão do processo penal: ordenada  
exceção/processamento suspeição (arts. 99 e 102 do 
CPP) 

    

5860 7 Suspensão do processo penal: ordenada  pendência 
de diligência deprecada/rogada/solicitada a outro 
juízo  

5860 7 Suspensão do processo penal: ordenada  pendência de 
diligência deprecada/rogada/solicitada a outro juízo  

    

5860 8 Suspensão do processo penal: ordenada  processo 
incidente de insanidade mental suscitado (art. 149, § 
2º, do CPP) 

5860 8 Suspensão do processo penal: ordenada  processo 
incidente de insanidade mental suscitado (art. 149, § 2º, 
do CPP) 

    5860 9 Suspensão do processo penal: ordenada  
reconhecimento insanidade mental superveniente 
(art. 152 do CPP) 

5860 9 Suspensão do processo penal: ordenada  
reconhecimento insanidade mental superveniente (art. 
152 do CPP) 

    5860 11 Suspensão do processo penal: ordenada  transação 
penal (art. 76 da lei 9.099/95) 

5860 11 Suspensão do processo penal: ordenada  transação 
penal (art. 76 da lei 9.099/95) 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Manual de Aplicação 
– 89 – 

N. JEF N. Turma 
Recursal BOLETIM 1 do JEF BOLETIM 1 das TURMAS RECURSAIS 

    5860 12 Suspensão do processo penal: ordenada questão 
cível prejudicial 

5860 12 Suspensão do processo penal: ordenada questão cível 
prejudicial 

    5860 99 Suspensão do processo penal: ordenada  Outros 
(especificar) 

5860 99 Suspensão do processo penal: ordenada  Outros 
(especificar) 

    5870 1 Suspensão processo cível: ordenada  5870 1 Suspensão processo cível: ordenada  

    Saldo da coluna TRAM (total em tramitação) menos processos 
suspensos e sobrestados. 

Saldo da coluna TRAM (total em tramitação) menos processos 
suspensos e sobrestados. 

  

Processos cuja última movimentação seja: Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 

To
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l d
e 
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  5160 1 Autos remetidos: para a Turma Recursal (sem baixa)       
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JEF Turma 
Recursal

N.. 
Sistema Boletim 2 do JEF Boletim 2 das Turmas Recursais 

1 Sentença sem exame do mérito = atos pelos quais se pôs termo 
ao processo sem se decidir o mérito da causa, ou seja as 
sentenças sem o julgamento do mérito do pedido. Códigos 
correspondentes: 

Recursos Julgados sem exame do mérito = atos pelos quais se pôs 
termo ao processo sem se decidir o mérito da causa, ou seja, 
acórdãos sem o julgamento do mérito do pedido. Códigos 
correspondentes: 

  5380 1 Devolvidos com decisão final    
  5380 7 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 

não conhecidos    
  

   
5420 1 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do 

mérito: recurso não conhecido 
  

   
5420 2 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do 

mérito: declinada a competência 
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5420 3 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do 
mérito: homologada desistência do recurso 

    

  
   

5420 99 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do 
mérito:  outros 

    

  5440 1 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
abandono da causa pelo autor 

    

    

  5440 2 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
compromisso arbitral 

     

    

  5440 3 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
denúncia rejeitada 

     

    

  5440 4 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
desistência da ação/homologação 

     

    

  5440 5 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - abolitio criminis 

     

    

  5440 6 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - anistia/graça/indulto 

     

    

  5440 7 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - decadência/perempção 

     

      5440 8 Devolvidos com sentença sem exame do mérito:      
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extinção da punibilidade - morte do agente 

    

  5440 9 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - pagamento tributo antes 
denúncia 

     

    

  5440 10 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - perdão aceito/perdão 
judicial 

     

    

  5440 11 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - prescrição 

     

    

  5440 12 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - reabilitação (art. 93, 
parágrafo único, c/c o art. 92, III, do CP) 

     

    

  5440 13 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - renúncia desistência 

     

    

  5440 14 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - reparação dano no 
peculato culposo 

     

    

  5440 15 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - retratação do agente 

     

    

  5440 16 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - transação/cumprimento 
condições 

     

    

  5440 17 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
falta de interesse processual/perda de objeto 

     

    

  5440 18 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
falta de pressupostos processuais 

     

    

  5440 19 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
ilegitimidade das partes 

     

    

  5440 20 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
impossibilidade jurídica do pedido 

     

  

 5440 21 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
indeferimento da petição inicial 

   

    

  5440 22 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
intransmissibilidade da ação/morte/perda 
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capacidade processual 

    

  5440 23 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
perempção/litispendência/coisa julgada 

     

    

  5440 24 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
queixa rejeitada 

     

    

  5450 3 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração não conhecidos 

     

2 Sentença com exame do mérito = atos pelos quais se extingue o 
processo com o julgamento do mérito, ou seja, as sentenças com 
o julgamento do mérito do pedido. 

Recursos Julgados com exame do mérito = atos pelos quais se 
extingue o processo com o julgamento do mérito, ou seja as 
sentenças com o julgamento do mérito do pedido. 

  5380 5 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
acolhidos    

  5380 6 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
acolhidos em parte    

  5380 8 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
rejeitados    

       
5410 1

Devolvidos com julgamento da turma com exame do 
mérito: recurso não provido 

S
en

te
nç

a 
co

m
 e

xa
m

e 
do

 m
ér

ito
 

  R
ec

ur
so

s 
Ju

lg
ad

os
 c

om
 e

xa
m

e 
do

 
m

ér
ito

 
  

       
5410 2

Devolvidos com julgamento da turma com exame do 
mérito: recurso provido 

    

       
5410 3

Devolvidos com julgamento da turma com exame do 
mérito: recurso provido em parte 

    

       
5410 4

Devolvidos com julgamento da turma com exame do 
mérito: recursos parcialmente providos 

    

       
5410 99

Devolvidos com julgamento da turma com exame do 
mérito: outros 

    

  5430 1 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
absolutória     

    

  5430 2 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
absolutória com medida de segurança     

    

  5430 3 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
absolutória e condenatória     

      5430 4 Devolvidos com sentença com exame do mérito:     
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condenatória 

    

  5430 5 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
homologação do termo de conciliação     

    

  5430 6 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
homologação do termo de conciliação em parte     

    

  5430 7 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
homologada transação     

    

  5430 8 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
pedido improcedente     

    

  5430 9 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
pedido procedente     

    

  5430 10 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
pedido procedente em parte     

    

  5430 11 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
pronunciada prescrição/decadência     

    

  5430 12 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
reconhecimento da procedência do pedido pelo 
réu     

    

  5430 13 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
renúncia ao direito em que se funda a ação     

    

  5450 1 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos     

    

  5450 2 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos em parte     

    

  5450 4 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração rejeitados     

    

  As sentenças homologatórias de acordos, obtidas pelo conciliador 
ou pelo juiz, também compõem esta coluna.       

To
ta

l 

To
ta

l   Somatório das colunas de sentença sem exame do mérito e com 
exame do mérito. 

Somatório das colunas de sentença sem exame do mérito e com 
exame do mérito. 
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29 Registra, do total de sentenças com exame do mérito, a 

quantidade de processos que tiveram acordos homologados, 
incluindo os que foram realizados pelos conciliadores e em 
audiência de instrução e julgamento. 

Coluna não existe no Boletim das Turmas Recursais. 
    Códigos lançados:      
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  5430 5 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
homologação do termo de conciliação 

    

    

  5430 6 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
homologação do termo de conciliação em parte 

    

    

  5430 7 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
homologada transação 

    

3 Totaliza a quantidade de processos que tiveram interposição de 
embargos de declaração. 

Totaliza a quantidade de processos que tiveram interposição de 
embargos de declaração. 

  Códigos lançados: Códigos lançados: 
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  5380 5 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
acolhidos 

5400 1 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): 
embargos de declaração acolhidos 

    

  5380 6 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
acolhidos em parte 

5400 2 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): 
embargos de declaração acolhidos em parte 

    

  5380 7 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
não conhecidos 

5400 3 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): 
embargos de declaração não conhecidos 

    

  5380 8 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
rejeitados 

5400 4 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): 
embargos de declaração rejeitados 

    

  5450 1 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos      

    

  5450 2 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos em parte 

     

    

  5450 3 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração não conhecidos 

     

    

  5450 4 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração rejeitados 

     

    

  As sentenças relativas a embargos de declaração  também 
compõem a coluna de sentenças sem méritos (os devolvidos com 
decisão - 5380) e a coluna de sentenças com mérito (os 
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devolvidos com sentença - 5450). 

5 Totaliza a quantidade de processos que tiveram despachos 
exarados. 

Totaliza a quantidade de processos que tiveram despachos 
exarados. 

  5390 1 Devolvidos com despacho 5390 1 Devolvidos com despacho 

D
es

pa
ch

os
 

D
es

pa
ch

os
 

  5460 1 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - 
com despacho 

5460 1 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - 
com despacho 

6 Totaliza a quantidade de processos que tiveram decisões 
interlocutórias proferidas. 

Totaliza a quantidade de processos que tiveram decisões 
interlocutórias proferidas. 

  Códigos lançados: Códigos lançados: 

  5380 3 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido 

5380 3 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido 

  5380 4 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP) 

5380 4 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa PGR 
(art. 28 do CPP) 

D
ec

is
õe

s 
in

te
rlo

cu
tó

ria
s 

D
ec

is
õe

s 
in

te
rlo

cu
tó

ria
s 

  5380 9 Devolvidos com decisão: liminar deferida 5380 9 Devolvidos com decisão: liminar deferida 

      5380 10 Devolvidos com decisão: liminar deferida em parte 5380 10 Devolvidos com decisão: liminar deferida em parte 

      5380 11 Devolvidos com decisão: liminar indeferida 5380 11 Devolvidos com decisão: liminar indeferida 

      5380 12 Devolvidos com decisão: liminar revogada 5380 12 Devolvidos com decisão: liminar revogada 

    

  
   

5380 13 Devolvidos com decisão: pedido de uniformização 
admitido pelo Presidente da Turma 

    

  
   

5380 14 Devolvidos com decisão: pedido de uniformização 
negado seguimento   pelo Presidente da Turma 

    

       5380 18 Devolvidos com decisão: recurso especial negado 
seguimento pelo Presidente da Turma 

    

       5380 19 Devolvidos com decisão: recurso especial admitido 
pelo Presidente da Turma 

    

       5380 20 Devolvidos com decisão: recurso especial negado 
seguimento pelo Presidente da Turma 

    

       5380 21 Devolvidos com decisão: recurso extraordinário 
admitido pelo Presidente da Turma 

           5380 22 Devolvidos com decisão: recurso extraordinário 
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negado seguimento  pelo Presidente da Turma 

      5380 99 Devolvidos com decisão: outros (especificar) 5380 99 Devolvidos com decisão: outros (especificar) 

    

  5460 2 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - 
com decisão 

5460 2 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - 
com decisão 

  

39 Coluna não existe no Boletim do JEF. Totaliza a quantidade de ações que tiveram decisões terminativas 
monocráticas exaradas. 

         Código de lançamento: 

         5380 1 Devolvidos com decisão final 

  D
ec

is
õe

s 
Te

rm
in

at
iv

as
 

M
on

oc
rá

tic
as

  

       5380 2 Devolvidos com decisão final: recurso negado 
seguimento  pelo relator 

  Se
ss

õe
s 

qu
e 

pa
rti

ci
po

u 40 Coluna não existe no Boletim do JEF. Provisoriamente indisponível 
Totaliza a quantidade de sessões de julgamento que o magistrado 
participou. 

  

8 Totaliza a quantidade de audiências admonitórias realizadas pelo 
juiz. 

Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 

  

  5130 1 Audiência realizada: admonitória processual (art. 
76 da lei 9.099/95) 

    

A
dm

on
itó

ria
s 

  

  5130 2 Audiência realizada: admonitória processual (art. 
89 da lei 9.099/95) 

    

  30 Totaliza a quantidade de transações penais ou cíveis realizadas. Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 

    Códigos de lançamento:      

Tr
an

sa
çã

o 
P

en
al

 o
u 

C
ív

el
 

  

  5430 7 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
homologada transação 

    

  

9 Totaliza a quantidade de audiências de conciliação realizadas 
pelos conciliadores do JEF, que resultaram na obtenção da 
conciliação. 

Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 

    Códigos de lançamento:       

C
on

ci
lia

çõ
es

 
ob

tid
as

 

    5130 3 Audiência realizada: conciliação: obtida     
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37 Totaliza a quantidade de audiências de conciliação realizadas 

pelos conciliadores do JEF, que resultaram na obtenção em parte 
da conciliação. 

Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 
    Códigos de lançamento:       

C
on

ci
lia

çõ
es

 
ob

tid
as

 e
m

 
pa

rte
 

    5130 4 Audiência realizada: conciliação: obtida em parte     

  

38 Totaliza a quantidade de audiências de conciliação realizadas 
pelos conciliadores do JEF, que resultaram na não obtenção da 
conciliação. 

Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 

    Códigos de lançamento:       

C
on

ci
lia

çã
o 

N
ão

 O
bt

id
a 

 

    5130 5 Audiência realizada: conciliação: não obtida     

  

10 Totaliza a quantidade de audiências de instrução realizadas. Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 

In
st

ru
çã

o 
e 

Ju
lg

am
en

to
 

    5130 6 Audiência: realizada: instrução e julgamento     

  

23 Totaliza a quantidade de processos devolvidos com os 
julgamentos convertidos em diligência. 

Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 

    Códigos de lançamento:      

  

  5460 1 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - 
com despacho 

    

Ju
lg

am
en

to
 

co
nv

er
tid

o 
em

 
di

lig
ên

ci
a 

  

  5460 2 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - 
com decisão 

    

  

41 Coluna não existe no Boletim do JEF. Totaliza a quantidade de processos com pedido de vista a mais de 
30 dias.  Situação no final do período. 

         Códigos de lançamento: 

  P
ro

ce
ss

os
 c

om
 

P
E

D
ID

O
 D

E
 V

IS
TA

 fo
ra

 
do

 p
ra

zo
 d

e 
de

vo
lu

çã
o 

 

        5590 3 Julgamento da turma recursal sobrestado: pedido de 
vista 
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31 Total de processos com movimentação indicativa de  conclusão 
para despacho no último dia do período do relatório.  Inclusive os 
processos conclusos há mais de 30 dias. 

Total de processos com movimentação indicativa de  conclusão para 
despacho no último dia do período do relatório.  Inclusive os 
processos conclusos há mais de 30 dias. 

  Código Lançado: Código Lançado: 

  5260 2 Conclusos: para despacho 5230 2 Conclusos ao Juiz da Turma para despacho 

       5240 2 Conclusos ao Juiz Relator: para despacho 

       5250 2 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 
despacho 

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

D
E

S
P

A
C

H
O

 to
ta

l  

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

D
E

S
P

A
C

H
O

 to
ta

l 

  OBS: considera o juiz que está associado ao processo. OBS: considera o juiz que está associado ao processo. 

25 Processos conclusos há mais de 30 dias (situação no final do 
período) para despacho. 

Processos conclusos há mais de 30 dias (situação no final do 
período) para despacho. 

  Código Lançado: Código Lançado: 

  5260 2 Conclusos: para despacho 5230 2 Conclusos ao Juiz da Turma para despacho 

       5240 2 Conclusos ao Juiz Relator: para despacho 

       5250 2 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 
despacho 

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

D
E

S
P

A
C

H
O

 fo
ra

 d
o 

pr
az

o 

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

D
E

S
P

A
C

H
O

 fo
ra

 d
o 

pr
az

o 

  OBS: considera o juiz que está associado ao processo. OBS: considera o juiz que está associado ao processo. 

32 Total de processos com movimentação indicativa de  conclusão 
para decisão no último dia do período do relatório. Inclusive os 
processos conclusos há mais de 30 dias. 

Total de processos com movimentação indicativa de  conclusão para 
decisão no último dia do período do relatório. Inclusive os 
processos conclusos há mais de 30 dias. 

  Código Lançado: Código Lançado: 

  5260 1 Conclusos: para decisão 5230 1 Conclusos ao Juiz da Turma para decisão 

      5240 1 Conclusos ao Juiz Relator: para decisão 

      5250 1 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 
decisão 

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

D
EC

IS
Ã

O
 

to
ta

l  

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

D
EC

IS
Ã

O
 

to
ta

l 

  OBS: considera o juiz que está associado ao processo. OBS: considera o juiz que está associado ao processo. 
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26 Processos conclusos há mais de 30 dias (situação no final do 
período) para decisão. 

Processos conclusos há mais de 30 dias (situação no final do 
período) para despacho. 

  Código Lançado: Código Lançado: 

  5260 1 Conclusos: para decisão 5230 1 Conclusos ao Juiz da Turma para decisão 

       5240 1 Conclusos ao Juiz Relator: para decisão 

       5250 1 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 
decisão 

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

D
EC

IS
Ã

O
  f

or
a 

do
 p

ra
zo

 

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

D
EC

IS
Ã

O
 fo

ra
 

do
 p

ra
zo

 

  OBS: considera o juiz que está associado ao processo. OBS: considera o juiz que está associado ao processo. 

33 Total de processos com movimentação indicativa de  conclusão 
para sentença no último dia do período do relatório. Inclusive os 
processos conclusos há mais de 30 dias. 

Total de processos com movimentação indicativa de  conclusão para 
julgamento no último dia do período do relatório. Inclusive os 
processos conclusos há mais de 30 dias. 

  Código Lançado: Código Lançado: 

  5260 3 Conclusos: para sentença 5230 3 Conclusos ao Juiz da Turma para julgamento 

       5240 3 Conclusos ao Juiz Relator: para julgamento 

       5250 3 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 
julgamento 

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

 
S

E
N

TE
N

Ç
A

 T
O

TA
L 

 

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

JU
LG

A
M

E
N

TO
 T

O
TA

L 

  OBS: considera o juiz que está associado ao processo. OBS: considera o juiz que está associado ao processo. 

27 Processos conclusos há mais de 30 dias (situação no final do 
período) para sentença. 

Processos conclusos há mais de 30 dias (situação no final do 
período) para julgamento. 

  Código Lançado: Código Lançado: 

  5260 3 Conclusos: para sentença 5230 3 Conclusos ao Juiz da Turma para julgamento 

       5240 3 Conclusos ao Juiz Relator: para julgamento 

       5250 3 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 
julgamento 

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

S
E

N
TE

N
Ç

A
 fo

ra
 d

o 
 

pr
az

o 

C
on

cl
us

os
 p

ar
a 

JU
LG

A
M

E
N

TO
 fo

ra
 d

o 
pr

az
o 

 

  OBS: considera o juiz que está associado ao processo. OBS: considera o juiz que está associado ao processo. 
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34 Totaliza a quantidade de processos que tiveram despachos 
proferidos fora do prazo. Destina-se aos despachos lançados no 
boletim “tipo 2” e que foram prolatados em prazo superior a 30 dias 
da data de conclusão.  

Totaliza a quantidade de processos que tiveram despachos 
proferidos fora do prazo. Destina-se aos despachos lançados no 
boletim “tipo 2” e que foram prolatados em prazo superior a 30 dias 
da data de conclusão. 

  Contados a partir do lançamento dos códigos: Contados a partir do lançamento dos códigos: 

  5260 2 Conclusos: para despacho     
       5250 2 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 

despacho 
       5240 2 Conclusos ao Juiz Relator: para despacho 

       5230 2 Conclusos ao Juiz da Turma para despacho 

  Até o lançamento do código: Até o lançamento dos códigos: 

  5390 1 Devolvidos com despacho 5390 1 Devolvidos com despacho 

  5460 1 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - 
com despacho 

5460 1 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - 
com despacho 

A
to

s 
ju

di
ci

ai
s 

pr
of

er
id

os
 fo

ra
 d

o 
pr

az
o.

 
D

ES
PA

C
H

O
S 

 

A
to

s 
ju

di
ci

ai
s 

pr
of

er
id

os
 fo

ra
 d

o 
pr

az
o.

 
D

ES
PA

C
H

O
S 

 

  OBS: considera o juiz que proferiu o ato.       

35 Totaliza a quantidade de processos que tiveram decisões 
proferidas fora do prazo. Destina-se às decisões lançada no 
boletim “tipo 2” e que foram prolatadas em prazo superior a 30 dias 
da data de conclusão. 

Totaliza a quantidade de processos que tiveram decisões proferidas 
fora do prazo. Destina-se às decisões lançada no boletim “tipo 2” e 
que foram prolatadas em prazo superior a 30 dias da data de 
conclusão. 

  Contados a partir do lançamento dos códigos: Contados a partir do lançamento dos códigos: 

  5260 1 Conclusos: para decisão 5230 1 Conclusos ao Juiz da Turma para decisão 

       5240 1 Conclusos ao Juiz Relator: para decisão 

       5250 1 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 
decisão 

  Até o lançamento dos códigos: Até o lançamento dos códigos: 

A
to

s 
ju

di
ci

ai
s 

pr
of

er
id

os
 fo

ra
 d

o 
pr

az
o.

 D
EC

IS
Õ

E
S

 

A
to

s 
ju

di
ci

ai
s 

pr
of

er
id

os
 fo

ra
 d

o 
pr

az
o.

 D
EC

IS
Õ

E
S

 

  5380 1 Devolvidos com decisão final 5380 1 Devolvidos com decisão final 

    

  5380 3 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido 

5380 2 Devolvidos com decisão final: recurso negado 
seguimento  pelo relator 

    

  5380 4 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 

5380 3 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Manual de Aplicação 
– 101 – 

JEF Turma 
Recursal

N.. 
Sistema Boletim 2 do JEF Boletim 2 das Turmas Recursais 

PGR (art. 28 do CPP) 

    

  5380 5 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
acolhidos 

5380 4 Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa PGR 
(art. 28 do CPP) 

    

  5380 6 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
acolhidos em parte 

5380 9 Devolvidos com decisão: liminar deferida 

    

  5380 7 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
não conhecidos 

5380 10 Devolvidos com decisão: liminar deferida em parte 

    

  5380 8 Devolvidos com decisão: embargos de declaração 
rejeitados 

5380 11 Devolvidos com decisão: liminar indeferida 

      5380 9 Devolvidos com decisão: liminar deferida 5380 12 Devolvidos com decisão: liminar revogada 

    

  5380 10 Devolvidos com decisão: liminar deferida em parte 5380 13 Devolvidos com decisão: pedido de uniformização 
admitido pelo Presidente da Turma 

    

  5380 11 Devolvidos com decisão: liminar indeferida 5380 14 Devolvidos com decisão: pedido de uniformização 
negado seguimento   pelo Presidente da Turma 

    

  5380 12 Devolvidos com decisão: liminar revogada 5380 15 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido em parte pelo 
relator 

    

  5380 99 Devolvidos com decisão: outros (especificar) 5380 16 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido pelo relator 

    

  5460 2 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - 
com decisão 

5380 17 Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator 

    

       5380 18 Devolvidos com decisão: recurso especial negado 
seguimento pelo Presidente da Turma 

    

       5380 19 Devolvidos com decisão: recurso especial admitido 
pelo Presidente da Turma 

    

       5380 20 Devolvidos com decisão: recurso especial negado 
seguimento pelo Presidente da Turma 

    

       5380 21 Devolvidos com decisão: recurso extraordinário 
admitido pelo Presidente da Turma 

    

       5380 22 Devolvidos com decisão: recurso extraordinário 
negado seguimento  pelo Presidente da Turma 

           5380 99 Devolvidos com decisão: outros (especificar) 
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       5460 2 Devolvidos: julgamento convertido em diligência - 

com decisão 

      OBS: considera o juiz que proferiu o ato. OBS: considera o juiz que proferiu o ato. 

36 Totaliza a quantidade de processos que tiveram sentenças 
proferidas fora do prazo. Destina-se aos sentenças lançadas no 
boletim “tipo 2” e que foram prolatadas em prazo superior a 30 dias 
da data de conclusão. 

Totaliza a quantidade de processos que tiveram acórdãos proferidas 
fora do prazo. Destina-se aos sentenças lançadas no boletim “tipo 2” 
e que foram prolatadas em prazo superior a 30 dias da data de 
conclusão. 

  Contados a partir do lançamento dos códigos: Contados a partir do lançamento dos códigos: 

  5260 3 Conclusos: para sentença 5230 3 Conclusos ao Juiz da Turma para julgamento 

       5240 3 Conclusos ao Juiz Relator: para julgamento 

       5250 3 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para 
julgamento 

A
to
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ju
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s 
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E
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A
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  Até o lançamento dos códigos: Até o lançamento dos códigos: 

    

  5430 1 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
absolutória 

5400 1 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): 
embargos de declaração acolhidos 

    

  5430 2 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
absolutória com medida de segurança 

5400 2 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): 
embargos de declaração acolhidos em parte 

    

  5430 3 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
absolutória e condenatória 

5400 3 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): 
embargos de declaração não conhecidos 

    

  5430 4 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
condenatória 

5400 4 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): 
embargos de declaração rejeitados 

    

  5430 5 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
homologação do termo de conciliação 

5410 1 Devolvidos com julgamento da turma com exame do 
mérito: recurso não provido 

    

  5430 6 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
homologação do termo de conciliação em parte 

5410 2 Devolvidos com julgamento da turma com exame do 
mérito: recurso provido 

    

  5430 7 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
homologada transação 

5410 3 Devolvidos com julgamento da turma com exame do 
mérito: recurso provido em parte 

    

  5430 8 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
pedido improcedente 

5410 4 Devolvidos com julgamento da turma com exame do 
mérito: recursos parcialmente providos 

    

  5430 9 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
pedido procedente 

5410 99 Devolvidos com julgamento da turma com exame do 
mérito: outros 

      5430 10 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 5420 1 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do 
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pedido procedente em parte mérito: recurso não conhecido 

    

  5430 11 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
pronunciada prescrição/decadência 

5420 2 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do 
mérito: declinada a competência 

    

  5430 12 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
reconhecimento da procedência do pedido pelo 
réu 

5420 3 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do 
mérito: homologada desistência do recurso 

    

  5430 13 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 
renúncia ao direito em que se funda a ação 

5420 99 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do 
mérito:  outros 

    

  5440 1 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
abandono da causa pelo autor 

     

    

  5440 2 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
compromisso arbitral 

     

    

  5440 3 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
denúncia rejeitada 

     

    

  5440 4 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
desistência da ação/homologação 

     

    

  5440 5 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - abolitio criminis 

     

    

  5440 6 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - anistia/graça/indulto 

     

    

  5440 7 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - decadência/perempção 

     

    

  5440 8 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - morte do agente 

     

    

  5440 9 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - pagamento tributo antes 
denúncia 

     

    

  5440 10 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - perdão aceito/perdão 
judicial 

     

    

  5440 11 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - prescrição 

     

    

  5440 12 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - reabilitação (art. 93, 
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parágrafo único, c/c o art. 92, III, do CP) 

    

  5440 13 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - renúncia desistência 

     

    

  5440 14 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - reparação dano no 
peculato culposo 

     

    

  5440 15 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - retratação do agente 

     

    

  5440 16 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
extinção da punibilidade - transação/cumprimento 
condições 

     

    

  5440 17 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
falta de interesse processual/perda de objeto 

     

    

  5440 18 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
falta de pressupostos processuais 

     

    

  5440 19 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
ilegitimidade das partes 

     

    

  5440 20 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
impossibilidade jurídica do pedido 

     

    

  5440 21 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
indeferimento da petição inicial 

     

    

  5440 22 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
intransmissibilidade da ação/morte/perda 
capacidade processual 

     

    

  5440 23 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
perempção/litispendência/coisa julgada 

     

    

  5440 24 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
queixa rejeitada 

     

    

  5450 1 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos 

     

    

  5450 2 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos em parte 

     

    

  5450 3 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração não conhecidos 
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  5450 4 Devolvidos com sentença: embargos de 

declaração rejeitados 
     

      OBS: considera o juiz que proferiu o ato. OBS: considera o juiz que proferiu o ato. 

    

  Os demais campos destinam-se ao período  de  competência 
estatística,  à data do preenchimento do boletim estatístico, à 
assinatura e à identificação  do juiz pelo nome, matrícula, vara e 
seção judiciária  de  atuação,  assim  como  à identificação e à 
assinatura do diretor de secretaria. 

Os demais campos destinam-se ao período  de  competência 
estatística,  à data do preenchimento do boletim estatístico, à 
assinatura e à identificação  do juiz pelo nome, matrícula, vara e 
seção judiciária  de  atuação,  assim  como  à identificação e à 
assinatura do diretor de secretaria. 
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42 Registra do total de sentenças proferidas pelo magistrado, quantas 
foram lavradas com prazo de até 60 dias, entre a distribuição do 
processo e o lançamento no sistema da devolução com sentença 
sem ou com mérito (códigos: 5380/1 e 5380/5 a 8, 5430/1 a13, 
5440/1 a 24, 5450/1 a 4). 
OBS: considera o juiz que proferiu o ato. 

Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 
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43 Registra do total de sentenças proferidas pelo magistrado, quantas 
foram lavradas com entre 61 a 90 dias, entre a distribuição do 
processo e o lançamento no sistema da devolução com sentença 
sem ou com mérito  (códigos: 5380/1 e 5380/5 a 8, 5430/1 a13, 
5440/1 a 24, 5450/1 a 4).  
OBS: considera o juiz que proferiu o ato. 

Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 
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44 Registra do total de sentenças proferidas pelo magistrado, quantas 
foram lavradas acima de 90 dias, entre a distribuição do processo 
e o lançamento no sistema da devolução com sentença sem ou 
com mérito(códigos: 5380/1 e 5380/5 a 8, 5430/1 a13, 5440/1 a 24, 
5450/1 a 4). 
OBS: considera o juiz que proferiu o ato. 

Coluna não existe no Boletim da Turma Recursal. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

6.   ANEXO VI – TABELA DE ENCADEAMENTO

A fase exigida é:Após o registro de:

Encaminhamento para análise da 
prevenção

15045 Distribuição automática5000 1(12/0) (2/0)

Distribuição por dependência5005 1(3/0)

Redistribuição automática5010 1(4/0)

Distribuição manual5015 1(6/0)

Redistribuição manual5020 1(7/0)

Redistribuição por dependência5040 1(11/0)

Encaminhamento para análise da prevenção5045 1(12/0)

Baixa: distribuição cancelada5170 3(123/3)

Audiência: realizada: instrução e 
julgamento

65130 Conclusos: para decisão5260 1(118/73) (137/2)

Conclusos: para despacho2(137/1)

Conclusos: para sentença3(137/3)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido

5380 3(153/13)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP)

4(153/14)

Devolvidos com despacho5390 1(154/0)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória

5430 1(155/10)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória com medida de segurança

2(155/13)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória e condenatória

3(155/12)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: condenatória

4(155/11)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologada transação

7(155/8)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido improcedente

8(155/3)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente

9(155/1)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente em parte

10(155/2)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pronunciada prescrição/decadência

11(155/7)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: reconhecimento da procedência do 
pedido pelo réu

12(155/9)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: renúncia ao direito em que se funda a 
ação

13(155/6)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Autos remetidos: para a Turma 
Recursal (sem baixa)

15160 Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal5150 3(710/1) (711/2)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização da 1ª Região

4(711/4)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização Nacional

5(711/5)

Autos recebidos: oriundos do STJ6(711/6)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Autos remetidos: para a Turma 
Recursal (sem baixa)

15160 Autos recebidos: oriundos do STF5150 7(710/1) (711/7)

Autos remetidos: para o JEF (sem 
baixa)

25160 Autos recebidos: oriundos do JEF5150 2(710/2) (711/1)

Autos remetidos: para a Turma de 
Uniformização da 1ª Região

45160 Autos recebidos: oriundos do JEF5150 2(710/3) (711/1)

Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal3(711/2)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização da 1ª Região

4(711/4)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização Nacional

5(711/5)

Autos recebidos: oriundos do STJ6(711/6)

Autos recebidos: oriundos do STF7(711/7)

Autos remetidos: para a Turma de 
Uniformização Nacional

55160 Autos recebidos: oriundos do JEF5150 2(710/4) (711/1)

Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal3(711/2)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização da 1ª Região

4(711/4)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização Nacional

5(711/5)

Autos recebidos: oriundos do STJ6(711/6)

Autos recebidos: oriundos do STF7(711/7)

Autos remetidos: para o STJ65160 Autos recebidos: oriundos do STJ5150 6(710/5) (711/6)

Autos remetidos: para o STF75160 Autos recebidos: oriundos do STF5150 7(710/9) (711/7)

Baixa: arquivados15170 Baixa: cancelada/restaurada movimentação 
processual

5180 1(123/1) (124/0)

Baixa: devolvidos 
deprecante/rogante/ordenante

25170 Autos recebidos: oriundos de Outro 
Juízo/Tribunal

5150 8(123/9) (218/5)

Baixa: distribuição cancelada35170 Baixa: cancelada/restaurada movimentação 
processual

5180 1(123/3) (124/0)

Baixa: remetidos a outra 
seção/subseção judiciária

45170 Autos recebidos: oriundos de Outro 
Juízo/Tribunal

5150 8(123/15) (218/5)

Baixa: remetidos distribuição com 
denúncia/queixa

55170 Baixa: cancelada/restaurada movimentação 
processual

5180 1(123/4) (124/0)

Baixa: remetidos outro juízo/tribunal 
por incompetência

65170 Autos recebidos: oriundos de Outro 
Juízo/Tribunal

5150 8(123/10) (218/5)

Baixa: cancelada/restaurada movimentação 
processual

5180 1(124/0)

Baixa: reunião com o processo n. _75170 Baixa: cancelada/restaurada movimentação 
processual

5180 1(123/7) (124/0)

Carga: retirados advogado assistente 
acusação

35190 Autos recebidos: em Secretaria5150 1(126/11) (218/1)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Carga: retirados advogado autor4(126/1)

Carga: retirados advogado querelante5(126/12)

Carga: retirados advogado réu8 Autos recebidos: em Secretaria5150 1(126/2) (218/1)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Carga: retirados advogado(s) (outros)9(126/13)

Carga: retirados AGU10(126/5)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Carga: retirados AGU105190(126/5)

Carga: retirados CEF11(126/7)

Carga: retirados Fazenda nacional13(126/4)

Carga: retirados INSS14(126/6)

Carga: retirados MPF15(126/3)

Carga: retirados parte autora16(126/70)

Carga: retirados parte ré17(126/71)

Carga: retirados perito18(126/8)

Carga: retirados Polícia Federal19(126/10)

Conclusos ao Juiz da Turma para 
decisão

15230 Devolvidos com decisão final5380 1(702/2) (153/9)

Devolvidos com decisão final: recurso negado 
seguimento  pelo relator

2(153/73)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido

3(153/13)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP)

4(153/14)

Devolvidos com decisão: liminar deferida9(153/1)

Devolvidos com decisão: liminar deferida em 
parte

10(153/2)

Devolvidos com decisão: liminar indeferida11(153/3)

Devolvidos com decisão: liminar revogada12(153/4)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido em parte 
pelo relator

15(153/71)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido pelo 
relator

16(153/70)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator

17(153/72)

Devolvidos com decisão: outros (especificar)99(153/99)

Devolvidos com despacho5390 1(154/0)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos

5400 1(707/2)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte

2(707/3)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos

3(707/1)

Manual de Aplicação
– 109 –



A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos ao Juiz da Turma para 
decisão

15230 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados

5400 4(702/2) (707/4)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

3(704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(705/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

3(705/1)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
outros

99(705/99)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Conclusos ao Juiz da Turma para 
despacho

25230 Devolvidos com decisão final5380 1(702/1) (153/9)

Devolvidos com decisão final: recurso negado 
seguimento  pelo relator

2(153/73)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido

3(153/13)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP)

4(153/14)

Devolvidos com decisão: liminar deferida9(153/1)

Devolvidos com decisão: liminar deferida em 
parte

10(153/2)

Devolvidos com decisão: liminar indeferida11(153/3)

Devolvidos com decisão: liminar revogada12(153/4)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido em parte 
pelo relator

15(153/71)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido pelo 
relator

16(153/70)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator

17(153/72)

Devolvidos com decisão: outros (especificar)99(153/99)

Devolvidos com despacho5390 1(154/0)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos

5400 1(707/2)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte

2(707/3)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos

3(707/1)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos ao Juiz da Turma para 
despacho

25230 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados

5400 4(702/1) (707/4)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

3(704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(705/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

3(705/1)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
outros

99(705/99)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Conclusos ao Juiz da Turma para 
julgamento

35230 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos

5400 1(702/3) (707/2)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte

2(707/3)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos

3(707/1)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados

4(707/4)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

3(704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho

5460 1(158/1)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão

2(158/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(705/2)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos ao Juiz da Turma para 
julgamento

35230 Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

5590 3(702/3) (705/1)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
outros

99(705/99)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Sessão: ordenada exclusão de pauta5820 4(709/2)

Conclusos ao Juiz Relator: para 
decisão

15240 Devolvidos com decisão final5380 1(701/2) (153/9)

Devolvidos com decisão final: recurso negado 
seguimento  pelo relator

2(153/73)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido

3(153/13)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP)

4(153/14)

Devolvidos com decisão: liminar deferida9(153/1)

Devolvidos com decisão: liminar deferida em 
parte

10(153/2)

Devolvidos com decisão: liminar indeferida11(153/3)

Devolvidos com decisão: liminar revogada12(153/4)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido em parte 
pelo relator

15(153/71)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido pelo 
relator

16(153/70)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator

17(153/72)

Devolvidos com decisão: outros (especificar)99(153/99)

Devolvidos com despacho5390 1(154/0)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos

5400 1(707/2)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte

2(707/3)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos

3(707/1)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados

4(707/4)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

3(704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos ao Juiz Relator: para 
decisão

15240 Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(701/2) (705/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

3(705/1)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
outros

99(705/99)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Conclusos ao Juiz Relator: para 
despacho

25240 Devolvidos com decisão final5380 1(701/1) (153/9)

Devolvidos com decisão final: recurso negado 
seguimento  pelo relator

2(153/73)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido

3(153/13)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP)

4(153/14)

Devolvidos com decisão: liminar deferida9(153/1)

Devolvidos com decisão: liminar deferida em 
parte

10(153/2)

Devolvidos com decisão: liminar indeferida11(153/3)

Devolvidos com decisão: liminar revogada12(153/4)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido em parte 
pelo relator

15(153/71)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido pelo 
relator

16(153/70)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator

17(153/72)

Devolvidos com decisão: outros (especificar)99(153/99)

Devolvidos com despacho5390 1(154/0)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos

5400 1(707/2)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte

2(707/3)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos

3(707/1)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados

4(707/4)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

3(704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos ao Juiz Relator: para 
despacho

25240 Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(701/1) (705/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

3(705/1)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
outros

99(705/99)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Conclusos ao Juiz Relator: para 
julgamento

35240 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos

5400 1(701/3) (707/2)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte

2(707/3)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos

3(707/1)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados

4(707/4)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

3(704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho

5460 1(158/1)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão

2(158/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(705/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

3(705/1)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
outros

99(705/99)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Sessão: ordenada exclusão de pauta5820 4(709/2)

Conclusos ao Juiz-Presidente da 
Turma: para decisão

15250 Devolvidos com decisão final5380 1(700/2) (153/9)

Devolvidos com decisão final: recurso negado 
seguimento  pelo relator

2(153/73)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido

3(153/13)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP)

4(153/14)

Devolvidos com decisão: liminar deferida9(153/1)

Devolvidos com decisão: liminar deferida em 
parte

10(153/2)

Devolvidos com decisão: liminar indeferida11(153/3)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos ao Juiz-Presidente da 
Turma: para decisão

15250 Devolvidos com decisão: liminar revogada5380 12(700/2) (153/4)

Devolvidos com decisão: pedido de 
uniformização admitido pelo Presidente da 
Turma

13(153/90)

Devolvidos com decisão: pedido de 
uniformização negado seguimento   pelo 
Presidente da Turma

14(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido em parte 
pelo relator

15(153/71)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido pelo 
relator

16(153/70)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator

17(153/72)

Devolvidos com decisão: recurso especial 
negado seguimento pelo Presidente da Turma

18(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso especial 
admitido pelo Presidente da Turma

19(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso especial 
negado seguimento pelo Presidente da Turma

20(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso 
extraordinário admitido pelo Presidente da 
Turma

21(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso 
extraordinário negado seguimento  pelo 
Presidente da Turma

22(153/90)

Devolvidos com decisão: outros (especificar)99(153/99)

Devolvidos com despacho5390 1(154/0)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos

5400 1(707/2)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte

2(707/3)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos

3(707/1)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados

4(707/4)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

3(704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(705/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

3(705/1)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos ao Juiz-Presidente da 
Turma: para decisão

15250 Julgamento da turma recursal sobrestado: 
outros

5590 99(700/2) (705/99)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Conclusos ao Juiz-Presidente da 
Turma: para despacho

25250 Devolvidos com decisão final5380 1(700/1) (153/9)

Devolvidos com decisão final: recurso negado 
seguimento  pelo relator

2(153/73)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido

3(153/13)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP)

4(153/14)

Devolvidos com decisão: liminar deferida9(153/1)

Devolvidos com decisão: liminar deferida em 
parte

10(153/2)

Devolvidos com decisão: liminar indeferida11(153/3)

Devolvidos com decisão: liminar revogada12(153/4)

Devolvidos com decisão: pedido de 
uniformização admitido pelo Presidente da 
Turma

13(153/90)

Devolvidos com decisão: pedido de 
uniformização negado seguimento   pelo 
Presidente da Turma

14(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido em parte 
pelo relator

15(153/71)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo concedido pelo 
relator

16(153/70)

Devolvidos com decisão: recurso efeito 
suspensivo/modificativo negado pelo relator

17(153/72)

Devolvidos com decisão: recurso especial 
negado seguimento pelo Presidente da Turma

18(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso especial 
admitido pelo Presidente da Turma

19(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso especial 
negado seguimento pelo Presidente da Turma

20(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso 
extraordinário admitido pelo Presidente da 
Turma

21(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso 
extraordinário negado seguimento  pelo 
Presidente da Turma

22(153/90)

Devolvidos com decisão: outros (especificar)99(153/99)

Devolvidos com despacho5390 1(154/0)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos

5400 1(707/2)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte

2(707/3)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos

3(707/1)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados

4(707/4)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos ao Juiz-Presidente da 
Turma: para despacho

25250 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

5410 4(700/1) (703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

3(704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(705/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

3(705/1)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
outros

99(705/99)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Conclusos ao Juiz-Presidente da 
Turma: para julgamento

35250 Devolvidos com decisão: pedido de 
uniformização admitido pelo Presidente da 
Turma

5380 13(700/3) (153/90)

Devolvidos com decisão: pedido de 
uniformização negado seguimento   pelo 
Presidente da Turma

14(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso especial 
negado seguimento pelo Presidente da Turma

18(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso especial 
admitido pelo Presidente da Turma

19(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso especial 
negado seguimento pelo Presidente da Turma

20(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso 
extraordinário admitido pelo Presidente da 
Turma

21(153/90)

Devolvidos com decisão: recurso 
extraordinário negado seguimento  pelo 
Presidente da Turma

22(153/90)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos

5400 1(707/2)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte

2(707/3)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos

3(707/1)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados

4(707/4)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos ao Juiz-Presidente da 
Turma: para julgamento

35250 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

5420 3(700/3) (704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho

5460 1(158/1)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão

2(158/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(705/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

3(705/1)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
outros

99(705/99)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Sessão: ordenada exclusão de pauta5820 4(709/2)

Conclusos: para decisão15260 Devolvidos com decisão final5380 1(137/2) (153/9)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido

3(153/13)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP)

4(153/14)

Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos

5(153/16)

Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos em parte

6(153/17)

Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração não conhecidos

7(153/15)

Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração rejeitados

8(153/18)

Devolvidos com decisão: liminar deferida9(153/1)

Devolvidos com decisão: liminar deferida em 
parte

10(153/2)

Devolvidos com decisão: liminar indeferida11(153/3)

Devolvidos com decisão: liminar revogada12(153/4)

Devolvidos com decisão: outros (especificar)99(153/99)

Devolvidos com despacho5390 1(154/0)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória

5430 1(155/10)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória com medida de segurança

2(155/13)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória e condenatória

3(155/12)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: condenatória

4(155/11)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação

5(155/70)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação 
em parte

6(155/71)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologada transação

7(155/8)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido improcedente

8(155/3)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente

9(155/1)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente em parte

10(155/2)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos: para decisão15260 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pronunciada prescrição/decadência

5430 11(137/2) (155/7)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: reconhecimento da procedência do 
pedido pelo réu

12(155/9)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: renúncia ao direito em que se funda a 
ação

13(155/6)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: abandono da causa pelo autor

5440 1(156/4)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: compromisso arbitral

2(156/10)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: denúncia rejeitada

3(156/14)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: desistência da ação/homologação

4(156/11)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - abolitio 
criminis

5(156/20)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
anistia/graça/indulto

6(156/19)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
decadência/perempção

7(156/18)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - morte do 
agente

8(156/16)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - pagamento 
tributo antes denúncia

9(156/24)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - perdão 
aceito/perdão judicial

10(156/21)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - prescrição

11(156/17)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - reabilitação 
(art. 93, parágrafo único, c/c o art. 92, III, do 
CP)

12(156/27)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - renúncia 
desistência

13(156/23)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - reparação 
dano no peculato culposo

14(156/25)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - retratação 
do agente

15(156/22)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
transação/cumprimento condições

16(156/26)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de interesse processual/perda de 
objeto

17(156/9)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de pressupostos processuais

18(156/5)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: ilegitimidade das partes

19(156/8)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: impossibilidade jurídica do pedido

20(156/7)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: indeferimento da petição inicial

21(156/1)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: intransmissibilidade da 
ação/morte/perda capacidade processual

22(156/12)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos: para decisão15260 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: perempção/litispendência/coisa 
julgada

5440 23(137/2) (156/6)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: queixa rejeitada

24(156/15)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos

5450 1(157/2)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos em parte

2(157/3)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração não conhecidos

3(157/1)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração rejeitados

4(157/4)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Conclusos: para despacho25260 Devolvidos com decisão final5380 1(137/1) (153/9)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado deferido

3(153/13)

Devolvidos com decisão: arquivamento termo 
circunstanciado indeferido/ordenada remessa 
PGR (art. 28 do CPP)

4(153/14)

Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos

5(153/16)

Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração acolhidos em parte

6(153/17)

Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração não conhecidos

7(153/15)

Devolvidos com decisão: embargos de 
declaração rejeitados

8(153/18)

Devolvidos com decisão: liminar deferida9(153/1)

Devolvidos com decisão: liminar deferida em 
parte

10(153/2)

Devolvidos com decisão: liminar indeferida11(153/3)

Devolvidos com decisão: liminar revogada12(153/4)

Devolvidos com decisão: outros (especificar)99(153/99)

Devolvidos com despacho5390 1(154/0)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória

5430 1(155/10)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória com medida de segurança

2(155/13)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória e condenatória

3(155/12)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: condenatória

4(155/11)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação

5(155/70)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação 
em parte

6(155/71)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologada transação

7(155/8)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido improcedente

8(155/3)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente

9(155/1)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente em parte

10(155/2)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pronunciada prescrição/decadência

11(155/7)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: reconhecimento da procedência do 
pedido pelo réu

12(155/9)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos: para despacho25260 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: renúncia ao direito em que se funda a 
ação

5430 13(137/1) (155/6)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: abandono da causa pelo autor

5440 1(156/4)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: compromisso arbitral

2(156/10)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: denúncia rejeitada

3(156/14)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: desistência da ação/homologação

4(156/11)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - abolitio 
criminis

5(156/20)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
anistia/graça/indulto

6(156/19)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
decadência/perempção

7(156/18)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - morte do 
agente

8(156/16)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - pagamento 
tributo antes denúncia

9(156/24)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - perdão 
aceito/perdão judicial

10(156/21)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - prescrição

11(156/17)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - reabilitação 
(art. 93, parágrafo único, c/c o art. 92, III, do 
CP)

12(156/27)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - renúncia 
desistência

13(156/23)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - reparação 
dano no peculato culposo

14(156/25)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - retratação 
do agente

15(156/22)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
transação/cumprimento condições

16(156/26)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de interesse processual/perda de 
objeto

17(156/9)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de pressupostos processuais

18(156/5)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: ilegitimidade das partes

19(156/8)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: impossibilidade jurídica do pedido

20(156/7)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: indeferimento da petição inicial

21(156/1)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: intransmissibilidade da 
ação/morte/perda capacidade processual

22(156/12)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: perempção/litispendência/coisa 
julgada

23(156/6)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: queixa rejeitada

24(156/15)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos: para despacho25260 Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos

5450 1(137/1) (157/2)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos em parte

2(157/3)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração não conhecidos

3(157/1)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração rejeitados

4(157/4)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Conclusos: para sentença35260 Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória

5430 1(137/3) (155/10)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória com medida de segurança

2(155/13)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: absolutória e condenatória

3(155/12)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: condenatória

4(155/11)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação

5(155/70)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologação do termo de conciliação 
em parte

6(155/71)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: homologada transação

7(155/8)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido improcedente

8(155/3)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente

9(155/1)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pedido procedente em parte

10(155/2)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: pronunciada prescrição/decadência

11(155/7)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: reconhecimento da procedência do 
pedido pelo réu

12(155/9)

Devolvidos com sentença com exame do 
mérito: renúncia ao direito em que se funda a 
ação

13(155/6)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: abandono da causa pelo autor

5440 1(156/4)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: compromisso arbitral

2(156/10)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: denúncia rejeitada

3(156/14)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: desistência da ação/homologação

4(156/11)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - abolitio 
criminis

5(156/20)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
anistia/graça/indulto

6(156/19)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
decadência/perempção

7(156/18)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - morte do 
agente

8(156/16)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - pagamento 
tributo antes denúncia

9(156/24)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - perdão 
aceito/perdão judicial

10(156/21)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Conclusos: para sentença35260 Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - prescrição

5440 11(137/3) (156/17)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - reabilitação 
(art. 93, parágrafo único, c/c o art. 92, III, do 
CP)

12(156/27)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - renúncia 
desistência

13(156/23)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - reparação 
dano no peculato culposo

14(156/25)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - retratação 
do agente

15(156/22)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: extinção da punibilidade - 
transação/cumprimento condições

16(156/26)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de interesse processual/perda de 
objeto

17(156/9)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: falta de pressupostos processuais

18(156/5)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: ilegitimidade das partes

19(156/8)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: impossibilidade jurídica do pedido

20(156/7)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: indeferimento da petição inicial

21(156/1)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: intransmissibilidade da 
ação/morte/perda capacidade processual

22(156/12)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: perempção/litispendência/coisa 
julgada

23(156/6)

Devolvidos com sentença sem exame do 
mérito: queixa rejeitada

24(156/15)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos

5450 1(157/2)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração acolhidos em parte

2(157/3)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração não conhecidos

3(157/1)

Devolvidos com sentença: embargos de 
declaração rejeitados

4(157/4)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho

5460 1(158/1)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão

2(158/2)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780(229/1)

Julgamento da turma recursal 
sobrestado: adiado de pauta

15590 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(705/2) (703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Julgamento da turma recursal 
sobrestado: adiado de pauta

15590 Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

5420 3(705/2) (704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho

5460 1(158/1)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão

2(158/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(705/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

3(705/1)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Sessão: ordenada exclusão de pauta5820 4(709/2)

Julgamento da turma recursal 
sobrestado: pedido de vista

35590 Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos

5400 1(705/1) (707/2)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração acolhidos em 
parte

2(707/3)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração não 
conhecidos

3(707/1)

Devolvidos com julgamento da turma (em 
mesa): embargos de declaração rejeitados

4(707/4)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

99(703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

3(704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho

5460 1(158/1)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão

2(158/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

5590 3(705/1)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Sessão: ordenada exclusão de pauta5820 4(709/2)

Julgamento da turma recursal 
sobrestado: outros

995590 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso não provido

5410 1(705/99) (703/99)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido

2(703/3)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recurso provido em parte

3(703/1)

Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: recursos parcialmente 
providos

4(703/2)
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A fase exigida é:Após o registro de:

Julgamento da turma recursal 
sobrestado: outros

995590 Devolvidos com julgamento da turma com 
exame do mérito: outros

5410 99(705/99) (703/90)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: recurso não conhecido

5420 1(704/1)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: declinada a competência

2(704/4)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito: homologada desistência do 
recurso

3(704/3)

Devolvidos com julgamento da turma sem 
exame do mérito:  outros

99(704/99)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com despacho

5460 1(158/1)

Devolvidos: julgamento convertido em 
diligência - com decisão

2(158/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
adiado de pauta

5590 1(705/2)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
pedido de vista

3(705/1)

Julgamento da turma recursal sobrestado: 
outros

99(705/99)

Restauração de autos: ordenada/processo n. 
_

5780 2(229/1)

Sessão: ordenada exclusão de pauta5820 4(709/2)

Restauração de autos: 
ordenada/processo n. _

25780 Restauração de autos: 
encerrada/prosseguimento do feito

5780 1(229/1) (229/2)

Manual de Aplicação
– 125 –



Não é permitido lançar:Após o registro de:

Distribuição automática15000 Distribuição automática5000 1(2/0) (2/0)

Distribuição por dependência5005 1(3/0)

Distribuição manual5015 1(6/0)

Distribuição automática urgente5025 1(8/0)

Distribuição por dependência urgente5030 1(9/0)

Autos recebidos: oriundos do JEF5150 2(711/1)

Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal3(711/2)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização da 1ª Região

4(711/4)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização Nacional

5(711/5)

Autos recebidos: oriundos do STJ6(711/6)

Autos recebidos: oriundos do STF7(711/7)

Distribuição por dependência15005 Distribuição automática5000 1(3/0) (2/0)

Distribuição por dependência5005 1(3/0)

Distribuição manual5015 1(6/0)

Distribuição automática urgente5025 1(8/0)

Distribuição por dependência urgente5030 1(9/0)

Autos recebidos: oriundos do JEF5150 2(711/1)

Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal3(711/2)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização da 1ª Região

4(711/4)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização Nacional

5(711/5)

Autos recebidos: oriundos do STJ6(711/6)

Autos recebidos: oriundos do STF7(711/7)

Distribuição manual15015 Distribuição automática5000 1(6/0) (2/0)

Distribuição por dependência5005 1(3/0)

Distribuição manual5015 1(6/0)

Distribuição automática urgente5025 1(8/0)

Distribuição por dependência urgente5030 1(9/0)

Distribuição automática urgente15025 Distribuição automática5000 1(8/0) (2/0)

Distribuição por dependência5005 1(3/0)

Distribuição manual5015 1(6/0)

Distribuição automática urgente5025 1(8/0)

Distribuição por dependência urgente5030 1(9/0)

Distribuição por dependência urgente15030 Distribuição automática5000 1(9/0) (2/0)

Distribuição por dependência5005 1(3/0)

Distribuição manual5015 1(6/0)

Distribuição automática urgente5025 1(8/0)

Distribuição por dependência urgente5030 1(9/0)
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Não é permitido lançar:Após o registro de:

Baixa: cancelada/restaurada 
movimentação processual

15180 Autos recebidos: oriundos do JEF5150 2(124/0) (711/1)

Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal3(711/2)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização da 1ª Região

4(711/4)

Autos recebidos: oriundos da Turma de 
Uniformização Nacional

5(711/5)

Autos recebidos: oriundos do STJ6(711/6)

Autos recebidos: oriundos do STF7(711/7)

Suspensão do processo penal: 
ordenada

05860 Autos recebidos: em Secretaria5150 1(237/0) (218/1)

Carga: retirados advogado assistente 
acusação

5190 3(126/11)

Carga: retirados advogado autor4(126/1)

Carga: retirados advogado querelante5(126/12)

Carga: retirados advogado réu8(126/2)

Carga: retirados advogado(s) (outros)9(126/13)

Carga: retirados AGU10(126/5)

Carga: retirados CEF11(126/7)

Carga: retirados Fazenda nacional13(126/4)

Carga: retirados INSS14(126/6)

Carga: retirados MPF15(126/3)

Carga: retirados perito18(126/8)

Carga: retirados Polícia Federal19(126/10)

Suspensão processo cível: ordenada15870 Autos recebidos: em Secretaria5150 1(238/0) (218/1)

Carga: retirados advogado assistente 
acusação

5190 3(126/11)

Carga: retirados advogado autor4(126/1)

Carga: retirados advogado querelante5(126/12)

Carga: retirados advogado réu8(126/2)

Carga: retirados advogado(s) (outros)9(126/13)

Carga: retirados AGU10(126/5)

Carga: retirados CEF11(126/7)

Carga: retirados Fazenda nacional13(126/4)

Carga: retirados INSS14(126/6)

Carga: retirados MPF15(126/3)

Carga: retirados perito18(126/8)

Carga: retirados Polícia Federal19(126/10)
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7. ANEXO VII –TABELA DE CÓDIGOS EXCLUSIVOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E 
TURMAS RECURSAIS 

Códigos 
Exclusivos Descrição 1 = JEF  

2 = TR 
5130 0 Audiência: realizada 1 

5130 1 Audiência realizada: admonitória processual (art. 76 da lei 9.099/95) 1 

5130 2 Audiência realizada: admonitória processual (art. 89 da lei 9.099/95) 1 

5130 3 Audiência realizada: conciliação: obtida 1 

5130 4 Audiência realizada: conciliação: obtida em parte 1 

5130 5 Audiência realizada: conciliação: não obtida 1 

5130 6 Audiência: realizada: instrução e julgamento 1 

5150 2 Autos recebidos: oriundos do JEF 2 

5150 3 Autos recebidos: oriundos da Turma Recursal 1 

5160 1 Autos remetidos: para a Turma Recursal (sem baixa) 1 

5160 2 Autos remetidos: para o JEF (sem baixa) 1 

5160 3 Autos remetidos: para o JEF (com baixa) 1 

5190 1 Carga: retirados advogado agravado 2 

5190 2 Carga: retirados advogado agravante 2 

5190 6 Carga: retirados advogado recorrido 2 

5190 7 Carga: retirados advogado recorrente 2 

5230 0 Conclusos ao Juiz da Turma: 2 

5230 1 Conclusos ao Juiz da Turma para decisão 2 

5230 2 Conclusos ao Juiz da Turma para despacho 2 

5230 3 Conclusos ao Juiz da Turma para julgamento 2 

5240 0 Conclusos ao Juiz Relator: 2 

5240 1 Conclusos ao Juiz Relator: para decisão 2 

5240 2 Conclusos ao Juiz Relator: para despacho 2 

5240 3 Conclusos ao Juiz Relator: para julgamento 2 

5250 0 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: 2 

5250 1 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para decisão 2 

5250 2 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para despacho 2 

5250 3 Conclusos ao Juiz-Presidente da Turma: para julgamento 2 

5260 0 Conclusos: 1 

5260 1 Conclusos: para decisão 1 

5260 2 Conclusos: para despacho 1 

5260 3 Conclusos: para sentença 1 

5380 2 Devolvidos com decisão final: recurso negado seguimento  pelo relator 2 

5380 13 Devolvidos com decisão: pedido de uniformização admitido pelo Presidente 
da Turma 

2 

5380 14 Devolvidos com decisão: pedido de uniformização negado seguimento   pelo 
Presidente da Turma 

2 
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5380 15 Devolvidos com decisão: recurso efeito suspensivo/modificativo concedido 

em parte pelo relator 
2 

5380 16 Devolvidos com decisão: recurso efeito suspensivo/modificativo concedido 
pelo relator 

2 

5380 17 Devolvidos com decisão: recurso efeito suspensivo/modificativo negado pelo 
relator 

2 

5380 18 Devolvidos com decisão: recurso especial negado seguimento pelo 
Presidente da Turma 

2 

5380 19 Devolvidos com decisão: recurso especial admitido pelo Presidente da Turma 2 

5380 20 Devolvidos com decisão: recurso especial negado seguimento pelo 
Presidente da Turma 

2 

5380 21 Devolvidos com decisão: recurso extraordinário admitido pelo Presidente da 
Turma 

2 

5380 22 Devolvidos com decisão: recurso extraordinário negado seguimento  pelo 
Presidente da Turma 

2 

5400 0 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): 2 

5400 1 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): embargos de declaração 
acolhidos 

2 

5400 2 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): embargos de declaração 
acolhidos em parte 

2 

5400 3 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): embargos de declaração 
não conhecidos 

2 

5400 4 Devolvidos com julgamento da turma (em mesa): embargos de declaração 
rejeitados 

2 

5410 0 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: 2 

5410 1 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: recurso não 
provido 

2 

5410 2 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: recurso provido 2 

5410 3 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: recurso provido 
em parte 

2 

5410 4 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: recursos 
parcialmente providos 

2 

5410 99 Devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito: outros 2 

5420 0 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do mérito: 2 

5420 1 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do mérito: recurso não 
conhecido 

2 

5420 2 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do mérito: declinada a 
competência 

2 

5420 3 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do mérito: homologada 
desistência do recurso 

2 

5420 99 Devolvidos com julgamento da turma sem exame do mérito:  outros 2 

5430 0 Devolvidos com sentença com exame do mérito: 1 

5430 1 Devolvidos com sentença com exame do mérito: absolutória 1 

5430 2 Devolvidos com sentença com exame do mérito: absolutória com medida de 
segurança 

1 

5430 3 Devolvidos com sentença com exame do mérito: absolutória e condenatória 1 

5430 4 Devolvidos com sentença com exame do mérito: condenatória 1 

5430 5 Devolvidos com sentença com exame do mérito: homologação do termo de 
conciliação 

1 
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5430 6 Devolvidos com sentença com exame do mérito: homologação do termo de 

conciliação em parte 
1 

5430 7 Devolvidos com sentença com exame do mérito: homologada transação 1 

5430 8 Devolvidos com sentença com exame do mérito: pedido improcedente 1 

5430 9 Devolvidos com sentença com exame do mérito: pedido procedente 1 

5430 10 Devolvidos com sentença com exame do mérito: pedido procedente em parte 1 

5430 11 Devolvidos com sentença com exame do mérito: pronunciada 
prescrição/decadência 

1 

5430 12 Devolvidos com sentença com exame do mérito: reconhecimento da 
procedência do pedido pelo réu 

1 

5430 13 Devolvidos com sentença com exame do mérito: renúncia ao direito em que 
se funda a ação 

1 

5440 0 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 1 

5440 1 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: abandono da causa pelo 
autor 

1 

5440 2 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: compromisso arbitral 1 

5440 3 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: denúncia rejeitada 1 

5440 4 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: desistência da 
ação/homologação 

1 

5440 5 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
abolitio criminis 

1 

5440 6 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
anistia/graça/indulto 

1 

5440 7 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
decadência/perempção 

1 

5440 8 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
morte do agente 

1 

5440 9 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
pagamento tributo antes denúncia 

1 

5440 10 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
perdão aceito/perdão judicial 

1 

5440 11 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
prescrição 

1 

5440 12 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
reabilitação (art. 93, parágrafo único, c/c o art. 92, III, do CP) 

1 

5440 13 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
renúncia desistência 

1 

5440 14 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
reparação dano no peculato culposo 

1 

5440 15 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
retratação do agente 

1 

5440 16 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: extinção da punibilidade - 
transação/cumprimento condições 

1 

5440 17 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: falta de interesse 
processual/perda de objeto 

1 

5440 18 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: falta de pressupostos 
processuais 

1 

5440 19 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: ilegitimidade das partes 1 

5440 20 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: impossibilidade jurídica do 
pedido 

1 
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5440 21 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: indeferimento da petição 

inicial 
1 

5440 22 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: intransmissibilidade da 
ação/morte/perda capacidade processual 

1 

5440 23 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: 
perempção/litispendência/coisa julgada 

1 

5440 24 Devolvidos com sentença sem exame do mérito: queixa rejeitada 1 

5450 0 Devolvidos com sentença: embargos de declaração 1 

5450 1 Devolvidos com sentença: embargos de declaração acolhidos 1 

5450 2 Devolvidos com sentença: embargos de declaração acolhidos em parte 1 

5450 3 Devolvidos com sentença: embargos de declaração não conhecidos 1 

5450 4 Devolvidos com sentença: embargos de declaração rejeitados 1 

5560 10 Intimação/notificação: da sentença - por correio eletrônico expedido 1 

5560 11 Intimação/notificação: do acórdão/ementa - por correio eletrônico expedido 2 

5580 3 Intimação/notificação: realizada/certificada da sentença 1 

5580 4 Intimação/notificação: realizada/certificada do acórdão/ementa 2 

5590 0 Julgamento da turma recursal sobrestado: 2 

5590 1 Julgamento da turma recursal sobrestado: adiado de pauta 2 

5590 3 Julgamento da turma recursal sobrestado: pedido de vista 2 

5590 99 Julgamento da turma recursal sobrestado: outros 2 

5700 1 Prevenção: ordenada remessa juízo relator prevento 2 

5760 0 Requisição de pagamento: 1 

5760 1 Requisição de pagamento: expedida à autoridade/aguardando cumprimento 1 

5760 2 Requisição de pagamento: ordenado/deferido pedido 1 

5760 3 Requisição de pagamento: outras 1 

5760 4 Requisição de pagamento: remetido TRF/ aguardando cumprimento 1 

5820 0 Sessão: 2 

5820 1 Sessão: adiada sine die 2 

5820 2 Sessão: designada 2 

5820 3 Sessão: não realizada 2 

5820 4 Sessão: ordenada exclusão de pauta 2 

5820 5 Sessão: ordenada inclusão em pauta 2 

5820 6 Sessão: realizada  2 

5820 7 Sessão: redesignada 2 

5850 1 Suspeição: não reconhecida/ordenada remessa Turma Recursal 1 
 


