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CIRCULAR/COGER/N. 28 Brasília, 08 de agosto de 2005. 
Ref.: PREVENÇÃO (ON 22/2005) 
 

 

Senhor(a) Juiz(a), 

 

 

Considerando as normas contidas na Resolução n. 441/2005 do CJF e nos 

itens XII a XV da Orientação Normativa COGER n. 22/2005, que alteraram a rotina da 

análise de prevenção, atribuindo a competência da decisão ao Juiz Distribuidor, antes da 

distribuição, estão sendo implementadas modificações no sistema processual de Primeira 

Instância. 

Nesse sentido, foram criados novos códigos de movimentação processual 

de uso exclusivo na aludida rotina, inviabilizando o lançamento dos demais códigos antes 

da distribuição dos autos. Estes, por sua vez, obrigatoriamente deverão ser devolvidos 

pelas Varas à distribuição com a documentação pertinente para o exame da prevenção, 

não sendo necessária qualquer manifestação prévia do Juízo no qual tramitou o feito 

anterior. 

No intuito de facilitar a compreensão do procedimento a ser adotado nos 

setores de distribuição e nas Varas, foi elaborado o fluxograma em anexo. 

Atenciosamente, 

 
 

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES 
Corregedora-Geral da Justiça Federal da 1ª Região 

 
Aos Excelentíssimos Senhores Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos 
vinculados ao TRF/1ª Região 
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INSTRUÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS  
ROTINAS DE ANÁLISE DE PREVENÇÃO  (ON 22/2005) 

 

 

Em face da implementação da nova rotina para verificação de prevenção é 
necessária a adoção das seguintes medidas de adaptação do sistema processual da 
Primeira Instância e dos procedimentos das áreas de distribuição e secretarias de varas: 

I. O fluxo  de procedimentos em anexo deverá ser adotado em todas as 
Seções e Subseções Judiciárias. 

II. Os códigos de movimentação processual relativos ao encaminhamento para 
análise de prevenção somente poderão ser utilizados antes da distribuição do processo. 

III. A Secretaria de Informática deste Tribunal deverá: 

a) Incluir, nas tabelas de movimentação de Vara e de JEF/TR, os códigos 
abaixo relacionados: 

 

 

Item VARA JEF/TR Descrição Complemento Obrigatório
1 12/0 5045/0 Encaminhamento para análise da prevenção  
2 12/1 5045/1 Encaminhamento para análise da prevenção: 

Remetidos à Vara 
 

3 12/2 5045/2 Encaminhamento para análise da prevenção: 
Documentos juntados pela Secretaria 

 

4 12/3 5045/3 Encaminhamento para análise da prevenção: 
Devolvidos à Distribuição 

 

5 12/4 5045/4 Encaminhamento para análise da prevenção: 
Remetidos ao Juiz Distribuidor 

Criar lista com as opções:  
Diretor do Foro; 
Coordenador do JEF; 
Presidente da Turma 
Recursal; Diretor de 
Subseção Judiciária 

6 12/5 5045/5 Encaminhamento para análise da prevenção: 
Devolvidos com Decisão do Juiz Distribuidor 

 

 

b) realizar a transferência de todos os códigos já lançados de 5045/1 para 
5045/0, antes da liberação para os usuários; 

c) implementar o encadeamento das movimentações constantes no fluxograma 
anexo a esta instrução. 
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