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INSTRUÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

DA TABELA ÚNICA DE ASSUNTOS – TUA 
 

 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O registro do assunto no cadastro de processos, embora obrigatório, é 
atualmente baseado em uma tabela construída ao longo do tempo, consoante 
solicitação dos usuários, sem qualquer padrão pré-estabelecido, permitindo desde 
o uso de termos genéricos que não possibilitam compreender o objeto da 
demanda, até o simples lançamento do código 999-outros, sem qualquer restrição 
do sistema ou controle por parte das Varas ou dos Magistrados. 

Ressalte-se que apenas a partir de 2001 houve detalhamento dos 
objetos dos processos criminais, seguindo o padrão utilizado no TRF. Entretanto, 
em que pese tal detalhamento, os setores de Distribuição classificaram um 
grande número de processos criminais em OUTROS. 

A necessidade de identificação dos assuntos passou a ser notada com 
a repetição de demandas, a obrigatoriedade de encaminhamento para verificação 
de prevenção e a distribuição por competência decorrente da especialização de 
Varas. 

Ainda, a adoção de sistemas de gerenciamento de acervo para 
aceleração da prestação jurisdicional tornou imperativa a melhoria da qualidade  
deste elemento do cadastro processual, permitindo identificar com maior exatidão 
processos com natureza igual ou semelhante. 

Finalmente, dados estatísticos que reflitam a realidade do Poder 
Judiciário não podem dispensar o registro acurado dos assuntos, demonstrando a 
busca da sociedade por intervenções judiciais para solução com reflexo em bens 
da vida específicos. 

Nessa perspectiva, a colaboração de todos os Magistrados e 
servidores é imprescindível para a implementação, nos sistemas processuais da 
Primeira Instância da Justiça Federal da Primeira Região, da Tabela Única de 
Assuntos  - TUA, aprovada pelo Conselho da Justiça Federal (Resoluções ns. 317 
e 341, ambas 2003), segundo o disposto na Portaria  COGER n.14, de 09 de 
maio de 2005. 

 ORIENTAÇÕES 

I. A TUA será disponibilizada no sistema  processual a partir de 15 de 
junho de 2005 para cadastramento dos novos feitos. O acervo em tramitação, que 
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não for alterado automaticamente pelo sistema informatizado, será ajustado pelas 
secretarias das varas, mediante análise individual dos autos, no prazo de 120 
dias, com base em relatórios de pendência a serem fornecidos no sistema 
processual. 

II. A partir de 60 dias da disponibilização dos relatórios será realizado 
o bloqueio da movimentação do processo, observando o encadeamento, cujo 
objeto não estiver atualizado de acordo com a nova tabela de assuntos. No 
término do prazo de 120 dias, serão emitidos relatórios pela COGER para a 
verificação da total conversão.  

III. Diretores de NUCJU, de Secretarias de Varas e servidores dos 
setores de cadastramento de processos deverão conhecer o Manual de Utilização 
da Tabela Única de Assuntos da Justiça Federal – TUA, elaborado pelo CJF, 
disponível na página da Corregedoria no site do TRF1 
(www.trf1.gov.br/institucional/corregedoria geral), com atualização periódica. 

IV.  A TUA estará disponível no sistema ORACLE, sempre atualizada 
na medida em que novos assuntos forem sendo criados pelo Comitê Gestor do 
CJF. 

V. O Manual da TUA, a presente Instrução e as Tabelas de Bloqueio 
Classe/Assunto e Correspondências (De/Para) ficarão disponíveis na página da 
internet da COGER e indicarão a data de suas últimas atualizações, 
respectivamente. 

VI. Nos processos novos e nos que não tenham objeto convertido 
automaticamente para a TUA, será obrigatória a definição do assunto até, no 
mínimo, o terceiro nível da tabela, recomendando-se, no entanto, o registro no 
quarto nível, sempre que existente, para precisão estatística e controle de 
processos. 

VII.  O acervo modificado automaticamente pela SECIN, será mantido 
na correspondência possível em face dos dados existentes no cadastro de cada 
feito, não sendo obrigatória uma alteração manual para nível mais detalhado. 

VIII. Não é obrigatória a troca das etiquetas dos processos em razão da 
mudança de objeto. 

IX. A TUA, bem como a tabela de correspondência, observarão a 
pertinência do assunto em determinada classe de ação, fazendo crítica quando 
houver incompatibilidade. Assim, ainda que o código atual tenha correspondência 
automática na TUA, se não for um assunto compatível com a classe do processo, 
o sistema avisará para correção, que pode ser da classe ou do assunto, incluindo-
o na relação de pendências.  

X. Por ocasião das inspeções anuais, os Magistrados deverão atentar 
para a regularidade do acervo, quanto às tabelas de classes e assuntos do CJF, 
fazendo constar esclarecimento  específico sobre a finalização dos procedimentos 
manuais. 
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XI. Na distribuição os processos de competência dos JEFs (onde não 
houver setor de distribuição destacado), das Varas de Execução Fiscal e 
Criminais, o NUCJU/SEPJU, caso não localize o assunto adequado pelo menos 
no terceiro nível, consultando o Diretor do Foro ou o Coordenador da Subseção, 
classificará no segundo nível e encaminhará à Vara, que, por sua vez, para 
movimentar o processo, cadastrará pelo menos o 3º nível. Inexistindo o assunto 
em 3º ou 4º nível, o Diretor de Secretaria, consultando o Juiz Federal, 
encaminhará por e-mail à COGER, pedido de criação do assunto perante o 
Comitê Gestor do CJF e conseqüente desbloqueio do feito. 

XII. O NUCJU/SEPJU poderá enquadrar os demais processos cíveis 
no segundo nível, cabendo à Vara à qual for distribuído, concluir o cadastramento 
nos terceiro e/ou quarto níveis, para desbloqueio da tramitação. Caso  o Diretor 
de Secretaria não localize o assunto adequado pelo menos no terceiro nível, 
consultando o Juiz Federal ao qual o processo foi distribuído, manterá no 
segundo nível e requererá criação na TUA, por e-mail, à COGER, que 
providenciará solicitação de criação ao Comitê Gestor do CJF e conseqüente 
desbloqueio da movimentação. 

XIII. Enquanto não houver decisão definitiva do Comitê Gestor da TUA 
no CJF sobre a criação do assunto novo, a SECIN, mediante solicitação da 
COGER, criará código provisório, que permitirá posterior enquadramento 
automático do acervo que tiver aquele assunto. 

XIV. Se houver identificação, pela Vara, de ter sido utilizado determinado 
complemento livre de forma repetida em diversos processos indicados para 
conversão manual (código de legenda da tabela de correspondência que iniciam 
com “I” ou “SC”), que indique a possibilidade de conversão automática para um 
assunto existente na TUA, poderá ser feita a solicitação a COGER, por e-mail, 
para autorização do procedimento à SECIN, assinalando os parâmetros 
necessários à referida conversão automática. 

XV. Novas inclusões  de códigos de assunto serão comunicadas à 
SECIN pela COGER, vinculando-os às classes pertinentes, para aviso ao usuário 
no VOCÊ SABIA e atualizações. 

XVI. Quando ocorrer alteração de classe ou distribuição vinculada a 
processo anterior, especialmente em razão de recurso (classes da TR) e de 
execução de título judicial, o sistema perguntará se será mantido o assunto e 
observará a compatibilidade do assunto com a classe nova. 

XVII. A regra do item anterior não se aplica às medidas cautelares, que 
terão assuntos lançados de forma autônoma. 

XVIII. Quando na execução estiverem sendo executados apenas os 
honorários advocatícios, deverá ser acrescido ao assunto principal o assunto 
subsidiário do código 08.01.01.00 (direito processual civil). 

XIX. As cartas precatórias/rogatórias/de ordem, pela natureza que têm 
(não resolvem direito material), não devem obedecer à exaustão a regra para 
utilização da TUA, qual seja: a de utilizar sempre o assunto no nível mais 
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detalhado. Quando não for possível extrair delas os assuntos detalhados, nem 
identificar o assunto do processo que as originou, devem ser cadastradas nos 
assuntos de 1o ou 2o níveis (ex. dívida ativa, direito penal etc.) para permitir a 
distribuição nas classes próprias e para as varas especializadas. 

XX. Os processos que tenham por objeto/assunto Benefícios de 
Servidor Público Civil (01.11.04.00) e  Benefícios de Servidor Público Militar 
(01.12.04.00) deverão der classificados na classe 1300  - Ação Ordinária 
/Serviços Públicos e não nas classes 1201, 1202, 1209 que, exclusivamente, tem 
por objeto matéria previdenciária. 

XXI. Os processos nos quais se discute contribuições previdenciárias 
(03.07.00.00) deverão tramitar na classe 1100 – Ação Ordinária/Tributária e não 
nas classes 1201, 1202, 1209 que, exclusivamente, tem por objeto matéria 
previdenciária; 

XXII. Na classificação de Inquéritos Policiais e Termos Circunstanciados, 
deve-se cadastrar, como assunto principal, o crime de maior potencial ofensivo 
(maior pena) e os demais crimes devem ser cadastrados na ordem que forem 
narrados os fatos. 

XXIII. Quando houver a conversão do IPL para Ação Penal deverá ser 
verificado, novamente, o assunto do processo, pois o recebimento da denúncia 
pode alterá-lo. 

XXIV. As Varas de competência criminal que identifiquem a existência de 
processos referentes aos artigos do Código Penal, abaixo listados, que, embora 
constassem genericamente na descrição dos códigos da antiga tabela de 
assuntos, não encontram correspondente na TUA, devem solicitar a COGER 
imediata criação para correto enquadramento.  

295 – TODOS OS CRIMES DE USURPAÇÃO –ARTS. 161 E 162 – na TUA 
não foi contemplado o art. 162 

299 – TODOS OS CRIMES  DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ARTS. 168 E 
169 – na TUA não foi contemplado o art. 169 

305 – TODOS OS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL – 
ARTS. 184 E 185 – na TUA não foi contemplado o art. 185 

308 – TODOS OS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - ART. 196 – 
na TUA não foi contemplado o art. 196 

309 – TODOS OS CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO – 
ARTS. 197 A 207  - na TUA não foram contemplados os arts. 197 a 203 e 
205 

315 – TODOS OS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA - 
ARTS. 250 a 285 – na TUA não foram contemplados os arts. 258, 263, 268 
a 272 e 276 a 285. 
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332 – OUTRAS FALSIDADES – ARTS. 302,303,306 A 311 – na TUA não 
foi contemplado o art. 311 

XXV. A Secretaria de Informática deste Tribunal observará, por ocasião 
da implementação da TUA, além das mencionadas nos outros itens, as seguintes 
orientações: 

a) Manter histórico de alteração dos assuntos a partir da implantação da TUA;  

b) Elaborar módulos de consulta facilitando no sistema processual a pesquisa 
de processo por código ou por descrição da TUA,; 

c) Permitir que os relatórios de pendências sejam emitidos por classe, por 
movimentação, por assunto da tabela antiga ou, ainda, por localização 
física, apenas considerando o acervo em tramitação (inclusive nos JEFs), 
sendo que a partir do retorno dos autos à vara (a exemplo de: Recebidos 
do TRF, Baixa: restaurada movimentação) deverão ser automaticamente 
incluídos nos relatórios; 

d) Considerar, também, nos relatórios de pendências, a indicação sugerida 
pela comissão (código de legenda da tabela de correspondência que 
iniciam com “I”) para alteração de assunto dentre as hipóteses 
apresentadas na tabela de correspondência, bem como indicar a ausência 
total de correspondência com a TUA (código de legenda que iniciam com 
“SC”); 

e) Realizar a conversão automática (código de legenda igual a “CA”) dos 
processos com base na tabela de correspondência; 

f) Na conversão automática, caso não seja possível a conversão do assunto 
no processo principal e sendo possível a conversão no processo 
dependente/incidente, o assunto do processo incidente será sobreposto ao 
assunto antigo do processo principal. 

g) Nos procedimentos de conversão não serão eliminados os complementos 
livres já registrados pela Vara, embora, para registros futuros, não será 
permitida a utilização do complemento para cadastro do objeto. Os dados 
complementares como, por exemplo, período de aquisição, ano fiscal, n° 
de contrato, n° licitação, n° benefício etc, deverão ser registrados no campo 
“OBSERVAÇÃO” do processo. 

h) Permitir o cadastro de um assunto principal e dois subsidiários, sendo que 
na ocorrência de mudança de assunto, o sistema indagará se haverá 
mudança também dos assuntos subsidiários; 

i) Os assuntos subsidiários ficarão disponíveis somente no cadastro do 
processo, registrando-se na etiqueta apenas o assunto principal; 

j) O cadastro do assunto no processo incidente obedecerá à classificação do 
processo principal, exceto para as ações cautelares. Ex.: os Embargos à 
execução terão o mesmo assunto da execução; a Impugnação ao Valor da 
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Causa terá o mesmo assunto da ação ordinária, etc. Não será possível 
atualizar o assunto do processo incidente. 

k) Considerar que os relatórios gerenciais por assunto disponíveis para as 
Varas serão obtidos com base nos registros do assunto principal e dos dois 
campos subsidiários de forma independente, não devendo apontar para 
uma totalização real do número de processos nas Varas, pois um único 
processo pode ter mais de um objeto. Haverá, contudo, a possibilidade de 
emitir tais relatórios apenas com referência ao assunto principal, situação 
em que a aludida totalização será idêntica; 
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