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Manual de Orientação das Rotinas 
Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1 a Região 



Apresentação 

A Corregedoria-Geral não dispõe de um quadro próprio e permanente de servidores, que 

possa desenvolver e institucionalizar uma cultura de trabalho e transmiti-la à equipe do novo 

Corregedor: O novo Corregedor-GeraL a cada dois anos, traz a sua equipe, que nos primeiros 

momentos passa por sérias d ificuldades no conhecimento das rotinas e na sistemática dos tra

balhos da Coger, órgão que recebe diariamente dezenas de novos expedientes, da mais variada 

espécie, que demandam encaminhamento e, não raro, soluções, de imediato. 

Nesse contexto é que veio à luz a idéia de elaborar o presente Manual de O rientação das 

Roti nas do Gabinete da Corregedoria-Geral, ora publicado, que, sobre servir de fonte de co

nhecimento do que e fetivamente se faz no órgão, facilitando os trabalhos, serv irá de elo com a 

equipe das administrações que se sucedem. Diversamente dos Gabinetes dos Desembargado

res, o Gabinete da Corregedoria-Gerai(GAGER) desempenha múltiplas funções processantes, 

quais, por exemplo, distribuição, autuação e processamento de expedientes administrativos, 

procedimentos avulsos e consultas, à semelhança, mutatis mutandis, elo qúe acontece nas Co

ordenadorias ligadas à Secretaria Judiciária do Tribunal, no tocante aos processos judiciais. 

As d ificuldades encontradas pelos servidores dos Gabinetes dos Desembargadores- que 

naturalmente não estão familia rizados com os procedimentos cartorários da Corregedoria-, 

quando tomam o primeiro contato com a Corregedoria, poderão ser dirimidas com a leitura 

deste pequeno manual, resultado elo trabalho ela atual equipe elo GAGER, liderada pelo Dr. 

Marci!io Sampaio Ribeiro, Chefe ele Gabinete, no propósito de ter em mãos, pelo menos como 

um primeiro passo, um instrumento útil na busca da uniformização, na racionalização e na 

padronização das rotinas e na solução dos variados problemas elo dia-a-dia ele trabalho. 

t com este propósito, ele bem servir ao Tribunal e aos seus jurisdicionados, que a Correge

doria-Gera! tem a satisfação de tornar público o presente trabalho. 

Desembargador Federal OLINDO H ERCULANO DE MENEZES 

Corregedor-Gera! da Justiça Federal ela l ' Região 

TRF 1• REGIÃO 

llllllllllll lllllllllllllllllllllll 
57659 
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Manual de Rotinas do Gabinete da 
Corregedoria-Geral da 1 • Região 

Introdução 

A ideia deste manual - de orientação 
das principais rotinas do gabinete da corTege
doria-geral- surgiu diante do desafio da ex
periência inicial em face do novo, pela equipe 
de um novo Corregedor-Geral, para dar con
tinuidade ao funcionamento do órgão, assaz 
complexo e importante, a partir de um qua
dro de servidores absolutamente novo e sem 
familiaridade com os assuntos do setor: 

Pela estrutura administrativa do Tribunal 
· Regional Federal da 1' Região, não dispõe a 

Corregedoria-Geral de um quadro perma
nente de servidores, ao menos um núcleo 
mínimo. Cada Corregedor-Geral, ao assumir 
a COGER, passa a trabalhar fundamental
mente com os servidores de seu Gabinete de 
origem. 

Não obstante a eventual solicitude da 
equipe antecessora, no sentido de fornecer 
as orientações preliminares, inúmeras são as 
rotinas utilizadas, autênticas novidades para 
a nova equipe, o que embaraça a execução 
das atividades, demandando tempo e muita 
dedicação para a aprendizagem dos múlti
plos procedimentos. 

À vista dessa dificuldade, buscou-se ela
borar um manual de forma prática e objetiva, 
de modo a oferecer ao consulente a resposta 
pretendida com a devida celeridade. O ma
nual procura proporcionar às futuras gestões 
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um valioso instrumento para a consecução 
das atividades exercidas pela Corregedoria e, 
também, busca promover a eficácia adminis
trativa, um dos pilares em que se eleve pautar 
a administração pública, mediante a adoção 
de métodos proclucentes. 

O Provimento Geral n• 38, de 12 de ju
nho de 2009, o Regimento Interno elo TRF ela 
1' Região e o Regimento Interno da Correge
doria-Geral constituem os principais instru
mentos normativos de consulta para que se 
possa bem desempenhar as atividades da 
COGER. Nesse mister, avultam os seguintes 
procedimentos internos da Corregedoria: 

1. Correição Parcial 

Instrumento previsto na Lei 5.010/1 966, 
é manuseado contra ato ou despacho de juiz, 
dos quais não caiba recurso, que impliquem 
inversão tumultuária do processo, bem como 
em face de omissão que importe erro de ofí
cio ou abuso de poder. 

A correição parcial destina-se a corri
gir 'ato ou despacho do juiz de que não cai
ba recurso, ou omissão que importe erro de 
ofício ou abuso de poder" (art. 6", I, da Lei n. 
5.010/1966). Trata-se de medida administra
tiva ou disciplinar "destinada a levar ao co
nhecimento do tribunal superior a prática de 
ato processual pelo juiz, consistente em errar 
in procedendo caracterizador de abuso ou in-
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versão tumultuária do anda111ento do proces
so, quando para o caso não exista um recurso 
previsto na Lei processuaL". 

2. Correição Ordinária 

Procedimento administrativo de controle, 

adotado obrigatoriamente pela Corregedoria

Geral junto às Varas Federais, a cada dois 

anos, a partir de calendário pre-estabelecido, 

destinado a veri ficar a regularidade dos ser

viços de cada unidade judiciária, inclusive na 

parte administrativa. 

3. Correição Extraordinária 

Procedimento administrativo de controle, 

feito a qualquer tempo, em decorrência de 

indicadores, info rmações, reclamações ou 

denúncias em que se verifique a prática de 

erros, omissões ou abusos no andamento das 

atividades jurisdicionais de uma determina

da vara federal. Em casos especiais, poderá se 

converter uma correição ordinária em extra

ordinária. 

4. Represe ntação 

Procedimento administrativo de contro

le contra erros, abusos ou faltas cometidas 

por servidor ou juiz, que atentem contra o 

interesse das partes, o decoro das suas fun

ções, a probidade e a dignidade dos cargos 

que exercem. 

5. Jus tificação de Conduta 

Procedimento ad ministrativo manejado 

quando o juiz, cuja conduta funcional tenha 

sido ou venha sendo motivo de censura ou 

comentários, pretenda explicar ou justificar 

sua conduta perante o Tribunal. 
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6. Inspeções Ordinárias 

Procedimentos reali zados anualmente 

nas varas, pelos juízes federais, sempre no 

primeiro semestre de cada ano, devendo ser 

comunicada à Corregedoria-Geral até o últi
mo dia do mês de novembro, pelo Diretor do 

Foro de cada Seccional, a programação para 

o ano seguinte. 

7. Expedientes Administrativos 

São autuados como expedientes admi

nistrativos todos os papéis que proponham 

ou veiculem providências de ordem admi

nistrativa, cuja concretização dependa de 
manifestação ou determinação do COITege

dor-Geral. Constituem a grande maioria dos 

procedimentos em tramitação na COGER. 

8. Sindicâncias e Procedimentos 

Administrativos Disciplinares 

Podem tramitar junto à Corregedoria

Geral as sindicâncias e procedimentos admi

nistrativos disciplinares contra servidor das 

seções judiciárias ou das varas federais vin

culadas à 1' Região, nos termos legais sobre a 

matéria. A competência da Coger é concor
rente com a Direção do Foro, onde normal

mente tramitam as sind icâncias e processos 
administrativos contra servidores. 

9.' Procedime nto Administra tivo 

Disciplinar 

Tramita também na Coger o procedi 

men to administrativo discipl inar contra juiz 

federal ou juiz federal substituto, nos seus vá

rios segmentos, observando-se o disposto na 

Lei Complementar n. 35/79 (Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional), no Regimento Inter-
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no do TRF, e nas d isposições pertinentes do 

Conselho Nacional de Justiça, aplicando-se, 

ainda, no que coube1; a legislação própria do 

serviço público federal. 

10. Procedimento Avulso 

Contempla todas as hipóteses procedi

mentais não previstas nas demais classes de 

autuação previstas no âmbito da Corregedo

ria-Geral. prestando-se, outrossim à atividade 

investigativa preliminar contra magistrado. 

11. Consulta 

Serão recebidos como consulta os expe

dientes referentes às dúvidas e indagações 

técnicas referentes a provimentos, instruções 

ou orientações normativas em vig01; fo rmu

ladas à Corregedoria-Geral. 

12. Inqué rito 

Constitui atribuição do Corregedor-Ge

ral, ainda, presidir inquérito destinado à apu

ração de eventual infração penal praticada 

por juiz federal ou juiz federal substituto. 

Afora a atuação da Corregedoria-Geral 

através dos procedimentos já ci tados, são 

atribuições do corregedor-geral. entre ou

tras: 

I - elaborar plano diretor que contenha 

di retriz e políticas do órgão, programas e 

metas, tudo com vistas a aperfe içoar, racio

nalizar, padronizar e agilizar os serviços de 

distribuição da justiça e disciplina forense, 

relativos à justiça Federal de I" grau; 

11 - manifestar-se, previamente, nos pe

didos de permuta, remoção, promoção e 

acesso ao Tribunal, bem como sobre a Jota-
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ção e a reali zação de esforço concentrado nas 

varas da I' instância; 

111 - in formar ao Tribunal sobre a vida 

pregressa de candidato a cargo de juiz, bem 

como sobre o desempenho funcional e esta

tístico, na justiça Federal de I" grau, dos juí

zes federais e juízes federais substitutos; 

IV - expedir instruções normativas vi

sando orientar a execução dos serviços no 

âmbito in terno da Corregedoria-Geral; 

V - encaminha~; anualmente, até 15 de 

janeiro, ao presidente do Tribunal, relatório 

circunstanciado dos serviços afetos à Corre

gedoria-Geral; 

VI - apresentar ao Tribunal ou às corre

gedorias do Conselho Nacional de justiça -

CNJ e do Conselho da justiça Federal - C) F, 

sempre que solic itada, a relação dos juízes 

que estejam respondendo a processos d isci

plinares, tenham sido punidos ou retardem, 

injustificadamente, os despachos e as deci

sões nos processos; 

VI I - apresentar ao Tribunal ou às corre

gedorias do Conselho Nacional de justiça -

CNJ e do Conselho da Justiça Federal - C) F, 

quando solicitados, dados estatísticos e rela

tórios sobre os trabalhos dos juízes durante o 

ano anterior 

VIII -apreciar os ped idos de afastamen

to de magistrados, infer iores a 30 dias e em 

território nac ional, fo rmulados eletronica

mente pelo Sistema de Afastamento de Ma

gistrados- e-Siam, que permite aos juízes so

licitar o afastamento e ao Corregedor-Geral 

autorizá-lo, em substituição às demais formas 

manuais de solicitação de afastamento. A ro-
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tina informatizada elo e-Siam está disponível 
na página do TRF, em Institucional - Corre
gedoria - e-Siam. 

IX - apreciar, com base na Resolução 
C)F n. 523, de 28/09/2006, pedidos formu
lados pelos magistrados para afastamento 
mediante compensação de dias trabalhados 
em regime de plantão judiciário, durante o 
recesso previsto no art. 62, I, da Lei n. 5.010, 
de 30/05/1966. O Controle elos dias a serem 
compensados é efetuado ainda de forma ma
nual, na pasta F:\GAGER\COMPENSA
ÇÃO. 

X -O sistema e-Calendário é um sistema 
eletrônico utilizado para registrar os feriados 
nacionais previstos em lei - 1 o ele janeiro, 
21 ele abril, 1 o de maio, 7 de setembro, 12 ele 
outubro, 15 ele novembro e 25 ele dezembro. 
Também é feriado o dia em que se realizar 
eleições no País. 

Ainda são registrados os feriados foren
ses na justiça Federal, do período compre
endido de 20 de dezembro a 6 ele janeiro; de 
quarta-feira a domingo de Páscoa; a segunda 
e a terça-feira de carnaval; os dias ll (onze) 
ele agosto, lo (primeiro) e 2 (dois) de novem
bro e 08 (oito) de dezembro. 

Lançam-se também os feriados na justi
ça Federal da Primeira Região, da data magna 
dos Estados, prevista em lei estadual, assim 
como os dias do início e do término do ano 
do calendário de fundação do município 
fixados em lei municipal. conforme tabela 
aprovada pelo Conselho de Administração 
do Tribunal. 

utilizado nos agendamentos de audiências 
nos juizados especiais federais ela 1' Região. 

Sempre que necessário, a tabela dos feria
dos da Primeira Região será atualizada pela 
Corregedoria-Geral, republicando-se, em 
seguida, por meio de portaria, o Anexo V do 
Provimento Geral Consolidado. No mês de 
janeiro, o juiz Diretor do Foro baixará porta
ria indicadora das datas sobre as quais reca
em os feriados nacionais, estaduais e munici
pais a serem observados pela justiça Federal, 
a ser encaminhada à Corregedoria-Geral até 
o primeiro dia útil elo mês de fevereiro de 
cada ano. 

A rotina de cadastramento e consulta 
dos feriados que dizem respeito à l' Região 
está disponível na página elo TRF. em Servi
ços- Sistemas Informatizados- Aplicações 
de Apoio - Matrícula/Senha - Sistemas -
Calendário. 

Tramitação dos expedientes 

Todos os expedientes que dão entrada na 
Corregedoria-Geral são cadastrados, subme
tidos a despacho e, conforme o caso, autua
dos em classe prôpria. 

Visando otimizar o procedimento dos 
expedientes no âmbito ela Corregedoria, 
desenvolveu-se para cada etapa do proces
samento a respectiva rotina de trabalho por 
meio ele textos explicativos, observada a or
dem percorrida na tramitação de cada docu
mento desde a sua entrada, como se segue: 

• Cadastro Inicial de Documentos no SISDOC; 

Os lançamentos de dados no sistema • Triagem de Documentos; 

e-Calendário alimentam o sistema e-CINT, • Autuação; 
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• Procedimentos Internos em Expediente Ad
ministrativo (Carta Precatória) e Inspeção Or
dinária; 

• juntada de Documento com Etiqueta do SIS
DOC; 

• Publicação de Matérias da COGER; 

• Expedição e Controle de Alvarás; 

• Controle de Honorários Periciais 

Compensação de Dias Trabalhados no Platitào 
judiciário. 

• Roteiro Para e-Siam. 

Cadastramento de documentos no SISDOC 

• Acessar a tela do SISDOC 

B Conegedona·Gero!l· Menu PmCipal • • :'\" 

!;adastrar 

CORREGEDORIA-GERAL 
Sistema de controle de 

tramitação Interna e Externa 
de Documentos 

Movimentar 

IroCIII de Usuário 

Sair do Sistema 

fesquisar 
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• Selecionar a opção "Cadastrar·: Será exemplificado, aqui, o caso de um oficio- caso mais rotineiro-, 
mas há outros tipos de documentos. 

Preenchidos os campos, clicar em "Cadastrar" e, em seguida, "Emitir Etiqueta·: 

~~~~~==_. .... me=======---------~~~~~~ 
Dado• do Usuluio 

Nome do usu6rio: fncaeu.tb»deJeMVIII!Õoe 

Loto.ç&o: IG..,. d.tCon~el/300100 TA1 7S7'9PS 

D~o;,:: ~0o~r':,:7to.~1 .,...1 - --
~-~ 

(" TRF (" DIREF (" DAS (" DUI:tOI 

lt-Maii/Fox: I I r. v •• (" JEF Nr. V•a I 
N• Oocumont<l: ..---- --,i] 

A .. unto: 

ObtervDç&o: 

11po de Oocumanto:jofrcio/5 :::J 
J"'"A":::-.;:;:. =.,:<es,.~~::: .. ::-,;;.,;;----~i] r AutuClf Documento 

Cadastrar Umpar Compo1 Emitir Etiqueta Sair 

1. Dados do documento: 

a) "Código do Ofício': Observação: o 
cursor deve estar totalmente à esquerda (no 
campo "Código do Ofício: (Ano/UF/Núme
ro)") para que o sistema reconheça. Identificar 
a origem do documento: 

• () )EF () DIREF ( )VARA () TRF () SUBSE
ÇAO () OAB () OUTROS 

• Obs.: 
I) Após o preenchimento acima, clicar na lupa 
para verificar se o documento já fora cadastra
do anteriormente. 
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2) Caso a origem do documento seja da OAB, 

e-mail ou fac-símile, o campo data/hora/minu

to deve ser preenchido, obrigatoriamente. 

b) "N• do documento": É gerado auto

maticamente (número impresso na etiqueta 

com código de barras). 

2. Remetente: 

• Pressionar a tecla "De': Confirmar a opção den

tre as disponibilizadas pelo banco de dados. 

• Caso não haja a opção desejada. digitar o nome 

do remetente para fins de pesquisa. 
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3. Destinatário: 

• Pressionar a tecla "Para·: O procedimento é o 
mesmo indicado no item 2. 

4. Local de origem: 

Gerado automaticamente quando é es
colhido o remetente. 

5. Local de destino: 

Gerado automaticamente quando é es
colhido o destinatário. 

6. Assunto: 

Digita1; em CAIXA ALTA, todos os da
dos que identifiquem o documento, confor-

CORREGEDORIA-GERAL 
Sistema de controle de 

tramita~ Interna e Externa 
de Oocumentos 
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me exemplificado na tela acima e, de forma 
resumida, o teor do documento. 

7. Passar para o campo 'T ipo de Documen
to" e selecionar. 

8. O documento passará por uma triagem 
para classificação e destinação. 

9. Concluído o cadastramento, retornar à tela 
principal do SISDO C e selecionar a opção 
'Verificar Documentos a Receber" para 
conferéncia dos dados registrados. 

.Docor de Us u6rio 

Saí{ do Sistema 

e.aquisor 
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10. Posicionar o cursor no campo "N• Docu
mento'; proceder à leitura do código de bar

ras do documento e pressionar a tecla enter. 

Aparecerão os dados lançados no cadas

tramento. 

Dedos do Oocumento~---
Nt Doa. monto: 

Ramutonte: 

Deatinat6rio: 

Loca.l do Origem: 

Local do Destino: 

Enviedo por: 

Recebido por: 

Assunto: 

Obaarvaçllo: 

Tipo de Documento: 

Confirma. recebimento Emitir Etiquete 

Obs.: Nessa fase, conferir atentamente se 
os dados estão de acordo com o documen
to, que ainda poderão ser corrigidos antes da 

confirmação do recebimento (finalização do 

cadastro). 

Soir 

• Em seguida, pressionar a tecla "Confirma Recebiinento': 

lO 
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Movimentação de documentos no SISDOC 

Retornando o documento já despachado, procede-se a sua movimentação. 

• Acessar o sistema SISDOC 

• Pressionar a tecla "Movimentar" 

' . 

CORREGEDORIA-GERAL 
Sistema de controle do 

tramitação Interna o Externa 
de Documentos 

]iocor de Uau6rio 

eesquisar 

Preencher o campo "N• Documento" distribuição de todos os despachos que serão 

com o respectivo número e pressionar a tecla 

enter. 

1) Pressionar a tecla "De" e digitar o nome 

do corregedor-geral; 

2) Pressionar a tecla "Para" e digitar o 

nome da pessoa responsável pela autuação e 

cumpridos; 

3) Digitat~ em CAIXA ALTA, a destina

ção do despacho, de acordo com a Portaria/ 

Coger n" 26, de 05/ll /2009, conforme exem

plificado na tela abaixo, no campo "Obser

vação"; 

ll 



I) 
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4) Selecionar no ícone "Fase·; dentre as 

opções disponibilizadas pelo banco de da
dos, a que estiver de acordo com a destinação 
exarada no documento (ex.: arquivamento, 
juntada, remessa etc.); 

5) Pressionar a tecla "Movimentar"; 

-·"' ()esJtnoL6no 

Local do OngG,. 

Loc:ol deDes" no 

T.pode~"'o·P:t5 

fMocJo•.w: 

f' eu . 
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6) Concluída a movimentação, pressionar 

a tecla "Sair" e retornar à tela principal para 

proceder ao recebimento do documento. 

Obs.: Este recebimento será necessário 

somente na fase "Juntada·: 

:!.1 
.:J 

-

-
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Recebimento de documentos após a movimentação 

• Na tela do SISDOC. selecionar o ícone 'Verificar Documentos a Receber"; 

• Digitar o número do documento (etiqueta) e pressiona a tecla entet~ 

• Pressionar a tecla "Confirma Recebimento': 

Oltdof; do Us.uAuo 
Numu do U'lulttio f•~t~diJ.._\1 .. , 
lotnç&o J54tr.n&ec.tv-«t• 9f'"4 /XItllll:_ __ ~~~ 

0eibnol6no 

Loca.l da Onq~m 

r OOQimo.n!n Autuodo 

loca.J d•Oea.t•no __ 1:..:=:========================: 
(rMadO por 

A.vcebfdo por 

I 
I 

l1p0 dn Oocvmantn ( Fru:á 
I -

Envtado e,. f i/ Rlleebtdo em "1~:::. ==OI"'J>'""o~ 

Conlumlt roeabfmt:ntn I emítlf Ellquot.e. I Snu 

• Após o recebimento, o documento será encaminhado par a autuação e distribuição. 
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Pesquisa de documentos 
no SISDOC 

A possibilidade de pesquisar os docu

mentos recebidos na Corregedoria-Geral 
é um grande facilitador na localização de 
documentos e processos gerados de acordo 

com o número do documento. 

A pesquisa pode ser efetuada por: 

• N. do documento; 
1 Remetente; 

• Data; 

• Fase; 

1 Assunto. 

Após a escolha de pesquisa, pressionar a 
tecla "Pesquisar': 

Na opção "N. do documento'; preencher 
o campo com o respectivo número e pressio
nar a tecla enter. 

Na opção "Remetente'; pressionar a 
tecla "De': Surgirá nova tela. Completat~ na 

parte inferior da tela, com o nome de quem 
assinou o documento. Posicionar o cursor no 
ícone "Pesquisar por': Certificar de acordo 

com os dados do ofício. Selecionar dentre as 

opções disponibilizadas pelo banco de dados 
e clicar em "OI( voltando-se, automatica

mente, para a primeira tela. Clicar no botão 
"Pesquisar" na parte inferior da tela. Dentre 

as opções, certificar com os dados do docu

mento. 

Na opção "Data': preencher os campos 
"Data entre" e "Até" correspondente ao perí

odo em que o documento foi cadastrado no 

SISDO C. Clicar em "Pesquisar': Aparecerão 
todos os documentos protocolizados no pe
ríodo. Clicar 2 vezes sobre o nome do reme

tente. Aparecerá o cadastro do documento. 

Na opção "Fase·; selecionar dentre as op
ções disponibilizadas pelo banco de dados a 

que estiver de acordo com o despacho exa
rado na petição e clicar em "Pesquisar·: Para 
confirmar a opção, clicar 2 vezes sobre o do

cumento. Aparecerá o seu cadastro. 

Na opção "Assunto'; digitar o assunto de 
que trata o documento e pressionar a tecla 

"Pesquisar·: Dentre as opção descritas, para 
confirmar, clicar 2 vezes sobre os dados para 

aparecer o cadastro. 
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.1 oo.r:r::~!':~~g~o: 1ricaeustMa~JeuV~e~~t 
Lotoçlo: ÍC.:jGatJnete:;:.=.,.:reoo=:""""=·;::.,.OI'JI=:•:;;,;;;Dll;;;OO;;------ Matdcultt: 1 R1 1S7!PS _____j 

Pmametro s de posqui;••:_ ____ _:::::::'':":::-
r;; Nt do Documento: r Tipo do Documento: 

r FGSe: 

r Dota: 

• r Documentos Autuodos r Documentos ni5o rocobido• 

r ErMndo por. 

r Recebido por: 

r Rometonto: 

r Oestina.tMo: 

r Ouqem 

r Oo~bno 

r Assunto 

r Obsorvoçlo 

E 
Pesquis ar 

Exduir Último Movimontaç!o I Data entro: r-- A16: 

!, 

J 
Exduir Protocolo I Histórico MovimentAr Sa.ir 

15 
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~·~==~------------------~-=~~~~------------------------~ 

Triagem de documentos e procedimentos diversos 

TRIAGEM 

PROVIMENTO/COGER 38, de 12 de junho de 2009 

Capítulo III- Dos Procedimentos: 
Art. 7• Os processos, expedientes, requerimentos, papéis ou documentos submetidos à con

sideração da Corregedoria-Geral serão registrados, autuados e processados pelo gabinete do 

corregedor-geral. 
Art. s· Os feitos referidos no artigo anterior serão distribuídos nas seguintes classes: 

I - correição parcial; 

/I - correição extraordinária; 

/li- representação; 

I V- justificação de conduta; 

V- inspeção ordinária; 

VI- expediente administrativo; 

VI/ -sindicância; 

VI /I - recurso em sindicância; 

IX- procedimento administrativo disciplinar; 

X - recurso em procedimento administrativo disciplinar; 

XI - procedimento avulso; 

XII - correição geral ordinária; 

XIII - consulta; 

XIV- inquérito. 

De acordo com a Portaria/Coger n• 026, 

de 05/l l /2009, os processos, expedientes e 

requerimentos submetidos à consideração 

da Corregedoria-Geral da l ' Região, serão 

autuados e distribuídos nas classes referidas 

no artigo s• do Provimento Geral Consoli

dado da Corregedoria-Geral da 1' Região, 

independentemente de despacho do Corre

gedor-Geral. mediante assinatura do chefe de 

Gabinete da Corregedoria-Geral no "termo 

de recebimento, registro e autuação': 

Da mesma forma, a juntada de petições 

aos autos se fará independentemente de des-

16 

pacho do Corregedor-Geral. mediante termo 
datado e assinado por servidor. 

AFASTAMENTO DE JUÍZES 
(Art. 87 do Provimento/COGER 38) 

(Não confundir com compensação!!!): 

• Solicitação fe ita via ofício (pode ser que venha 
por fac-símile): 

O documento é autuado como Expediente Ad
ministrativo e concluso ao Corregedor-Geral. 

HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO DATIVO: 

Documentos envolvendo honorários 
são despachados simplesmente para que se 
proceda à anotação com posterior arquiva
mento. 

Entretanto, há casos em que o informan

te apenas menciona a Resolução 558/2007 
do C} F. sem, contudo, informar os valores ar
bitrados nem a motivação dos mesmos. 

Nestes casos autua-se como Expediente 
Administrativo, com conclusão ao COJTege
dor-Geral. 

ALVARÁS: 

1. Os alvarás cancelados deverão ser re
metidos à COGER. Quando isso não ocorret; 
deve-se autuar e oficiar para que sejam enca
minhados. 

2. Em caso de ofício do Juízo informando 
os formulários de alvarás utilizados, o despa

cho deverá recomendar a anotação e arqui
vamento. 

3. Se houver solicitação de formulários 
de alvarás: 

ATENDA-SE conforme clisponibili
clacle ele estoque. ANOTE-SE. ARQUI
VE-SE. 

Brasilia-DF, ele ele 2010. 

Des. Federal .................... . 

Corregedor-Geral ela Justiça Federal 
ela 1' Região 

DIRETOR DO FORO ENCAMINHA 
PORTARIA SOBRE INSTAURAÇÃO 
DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 
ou SINDICÂNCIA (Art. 60, I, "t" e§ 1 • 

do Provimento/COGER 38): 

• Utilizar o seguinte despacho: 

ARQUIVE-SE em pasta própria. 

Brasília-DF. de ele 2010. 

Des. Federal ........................ .. 

Corregedor-Geral ela Justiça Federal 
ela 1' Região 

OUVIDO RIA: 

• Documentos recebidos solicitando a interven
ção da Ouvidor ia ou em resposta aos expedien
tes remetidos pela Ouvidoria: 

ENCAM INH E-SE ã Ouvidoria 

Brasília-DE de de 2010. 

Des. Federal ......... 

Corregedor-Geral da Justiça Federal 
da 1' Região 

A comunicação de suspeição encami
nhada pelo juiz federal é despachada da se
guinte forma: 

ANOTE-SE. ARQUIVE-SE em pas
ta própria. 

Brasília-DF. de de 201 O. 

17 
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Des. Federal ........................... . 

Corregedor-Geral da Justiça Federal 
da l ' Região 

ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO DE 
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: 

Nesses casos não há necessidade de for
mação de autos. A questão é solucionada via 
correio eletrônico. O expediente é digitaliza
do e encaminhado à DlEST com o seguinte 

despacho: 
D!GITALIZAR e ENCAMINHAR 

para o endereço eletrônico da COI-rege
doria-Geral. Após, ARQUIVAR em pas
ta própria. 

Brasília-DE de de 2010. 

Des. Federal .. 

Corregedor-Geral da Justiça Federal da 
l ' Região 

Obs.: Na mensagem eletrônica encami
nhada pelo Corregedor-Geral à D!EST, utili

zar o seguinte despacho: 
À DIEST, para atendimento e infor

mação à secretaria da vara, com cópia a 
esta Corregedoria. 

Brasília-DE de de2010. 

Des. Federal ........................ . 

Corregedor-Geral da justiça Federal da 
1' Região 

COMPENSAÇÃO 
(Art. 113 do Provimento/COGER 38): 

O pedido de compensação dos dias tra
balhados por juiz federal no recesso judiciá
rio, estando em conform idade com a Reso
lução 523/2006 e o art. 113 do Provimento/ 
COGER 38, será autuado como Expediente 
Administrativo e concluso ao Corregedor

Geral. 
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Procedimentos para autuação de processos 

Iniciando a autuação: 

Quando o documento é recebido no 
protocolo da Corregedoria, imediatamente é 
emitida etiqueta com código de barras, que o 
identificará. 

Desta forma, já cadastrado, o documento 
é encaminhado à triagem, que envia nova-
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mente ao Protocolo para que seja lançada a 
fase de movimentação (destino dado ao do
cumento). Em seguida o documento é envia
do para ao setor de autuação e distribuição. 

1. No sistema da Corregedoria selecionar 
no menu "Cadastro" a opção "Autuação de 
Processos·: 



Tribunal Regional Federal da Primeira Região 

I ~ ~í!tJOí! , , "'!!iif.i!M ~ ?f , 

··--c:= ~ 

2. No quadro "DADOS DO DOCUMENTO DE ORIGEM DO PROCESSO'; levar o 
leitor óptico à etiqueta de código de barras afi xada no documento a ser autuado. 

OBS.: O sistema disponibiliza a possibilidade de se cadastrar um documento sem a etique

ta gerada pelo SlSDOC. 
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3. No quadro "DADOS DO PROCESso·; campo "Classe·: selecionar a opção determ i

nada no despacho. 

Proc .. so J 

..... 
IIÚn 

00 OOCUMEIITO 

-· 17•s>2>01 ...... r-..... Jii'S)iS "' ..... DOPIIOCtsSO ... ...... c~ .. -. 
r-
r-
r-

u.Mion.a r-;;--

Cklode r: lif Uf ... ol do PtOCO<olo 

--........... ~~ 

0pçea. ,.IM lS 
~111 

.-LJ 
m• • 
~ [i" c.td.lost~•Doc:I.-.Mnt 

(knlda~} 

""" ,.. .. . 
• IS ~CIM."""""""" .. ~CIM.-
I c:<lORf>Clo"""""" • """"""" ........... mo .. =0-• • JJSRiiJcA(iOCECOtOJTA 

•• F'RCIClDD'IDffO~T'M) 

• PROClDif!OTOA'fU.SO -• PR0CZSI50Aa4NSTRATM) Ol5aUWt • I 11 RW.R5004PROCE5'SO MMMSTRAfflOot5CFI 

• I 
lO A<Cl.ltSODI~ I ,f 

~ 
~ ~ '-""" I 

4. Ainda no quadro "DADOS DO PROCESso·; em relação ao "Assunto" selecionar a 

opção de assunto conforme as informações do documento. (Ver tabela de assuntos). 

Preencher os campos "UF / Cidad e" 
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Quanto à data, basta apenas clicar e a data aparecerá automaticamente. Em seguida, clicar no botão "Interessados·: 

llil 
1 a ~·111 , . ~ 

5. Preencher cada campo com os dados específicos. 

c..Mtro IWit6rlos ~~- ~lt't..no·l'fllkD c-.t. ~ Ttb.les ~ S. _,. 

la ~ ~:.. E-L .. L'e 16"" f 
-~. 
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6. Salvos os dados preenchidos até o campo 5, automaticamente será gerado o "TERMO 
DE RECEBIMENTO, REGISTRO E AUTUAÇÃO': que deverá ser impresso e juntado após 
a petição inicial ou após os documentos que compuserem a autuação, quando for o caso. 

" - ., ..lllU!l ..__, ..... 
~ .:1 !!.:':1 :;;I X (i~ I ? 

1000. JUt>ICIÁU) 

TIUBWCAL JU:CIO.l'CAL flDERAL DA I L REQÀO 

""' CORRtCIDOIUA.cotAL 

~ 
...ljiõiõõ< 

F 
I TERMO DE RECEBIMENTO REGISTRO E AUTUACAO 1-I 
I 
I 
I Aos 07 des do mês de J(II"'EMCO do ano de 2010 f0f81Tlo.. 
I 

enrregues estes acos. que lkam r8glsrradOS no prolocolo sob o rUnero 20101 ooc: 

L bpo CORREIÇÃO PARCIAL ~ 

- Do que eu .lewo &Ste termo - n-:t lt« .... 1 - ·------ ~ :....::; 

---·~ 
__j 
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7. Há, ainda, a opção de no "TERMO DE RECEBIMENTO, REGISTRO E AUTUAÇÃO" 
constar o termo de conclusão dos autos. 

I? 
IOOEUIIDIC1Áal0 
TR.IBt:W.tu:CIO:'CALFmi:RAL DA ILRIClÂO 
CORJU:CIDORL\.ÇOW. 

TERMO DE RECEBIMENTO, REGISTRO E AUTUAÇÃO 

Aos 07 dias do mês de )OOGirO do ano de 2010 tOfam.me 

ertregues estes e!J:os, que ficam reg~saados no pr<Xocok> sob o rünefo 2010100001. 

bpo CORREIÇÃO PARCIAL 

Do (JJO ..,,~--===::-- . ,...,.. esto lermo 

CONC LUSÃ O 

N:Js 07 de~ de 2010. t,ço estes NoS cond.Jsos ao Oesembarg~ 

Federal OLitlOO HERCULANO DE MENEZES, Cooegodor-Geral da ..llslrça Federal da 1' Regoio 

MARCit.IO SAMPAIO RJBERO 

Chefe de Gabinete da COGER 

25 
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PODER IUDICTÁ1UO 
TRIBUNAL REGIONAL FlDERAL DA l a. REGIÃO 
CORRECIDORIA-CDW. 

TERMO DE RECEBIMENTO, REGISTRO E AUTUA CÃO 

Aos o: -· 
entregUIJs estes autos. que fi< 

"- OOiifi!:Alllll!ll!ll&!:i•iliiiiiiiiii·iiiiii•::J::J __ , 

tipo EXPEDIENTE ADMINISTRI 

OoQUe < ...,..., .. ........, 

! 

C: T\do 

(' p-do:p .otp 
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Finalizando a autuação: 

8. Para imprimir o termo de autuação sem que seja pelo modo automático quando da 
autuação, pode-se imprimi-lo da seguinte forma: 

Entrar no Sistema da Corregedoria-Geral, selecionar no menu "Relatórios" as opções, 
"Emitir - Etiquetas de Capa': 

.Jtnbunal Reg•on.ll Federal da ta Região · JURIS - [COFATOI 

Relatórios Foses Oostocamento Interno · Fúico CCinSI.A:a 

Processo(s) 
Usto Fosos do Processo(s) 
Usta por Asswto(Texto 

Codostrodos/Perlodo · ClASSI! 
Codostrodos/Perlodo ·l.F 
-..dos e N&o orqo,jvodos · ClASSE 

Etiquetas do Copa 

Sun!tto(s)do Processo(s) 
Termo(s) do Recebinonto 

Oltlrno N' 
~00800838 

Cadastrar Documento• 
(toro dO Syodoc) 

Arq<Jyodos/Perlodo 

r
:;~~:O_,rN&o~w~qo,jv~odos==/Perlodo~~----~,_~-----------------------------------. 
AUWltO 

Otlgem 

DADOS DO PROCESSO=.:.;:========================::~ I Clone r-! 
Assunto r---I!l 
Etlqueu 

Autuado no IJODOOO • ~ORREGEDORIA-GERAL 
~~=======--=~~ 

Uf'Cid•d• r ID 
0~111 do Protocolo 

~---

Interessados Advogodos 

27 
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9.Digitar o número do processo. 

c..s... ~ ,_ o..~oc.--...e ·11-. c..w.N ( ...,.... , .... 

_ .. _ 
a ldl•lll l191 ot:. l 'lii'XI~I ~ lfll•* I 

r amua'f'D:»>DE~ .. _.,.,.,_ 
(" Jw~l 

r .bllwd!tol2 
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I O. Colocar o fo rmulário de etiquetas na impressora. Caso tenha pedido cinco etiquetas, 
basta clicar diretamente em OK. Caso seja uma ou mais, basta escolher o campo em que há 

disponibilidade de etiqueta no formulário. Desta forma, é possibilitado o aproveitamento total 
do formulário. 

~~Tribunal Reg10nal Federal da 1a Reg1ào- JURIS . ~·. 

Cadostro Rolal6r1os Fases oe.1ocomento Interno· Fl!ko eon...ta Tabeles E<t«<sttca< ~ 

.. r~ r' m 

m Po sição da primeira ettqueta • ~ 

r DADO 

IIÚm< 

UFC~ 

O.tat 

[Aegiatro: l/1 
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11. Por fim, afixar a etiqueta na capa dos autos, conforme indicado abaixo: 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA 

CORREIÇÃO PARCIAL H. 2009/00891 - MG 
CORREGEOOR-GERAL OES. FEDERAL OLINDO HERCULANO DE 

1111111 UDUIIIIIIWII 
MENEZES I 

ASSUNTO: CORREIÇÃO PARCIAL CONTRA DESPACHOS/DECISOEs! 

REQUERENTE MPF - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS 
JUIZO REQUERIOO JUIZO FEDERAL DA 4• VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MG 
JUIZ JF FA81ANO VERLI 
PROC. REPÚBLICA CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA MENEZES 
INTERESSAOO -<' MAURO GUIMARÃES WERKEMA 

J 26/0812009 VOLUME: I 
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Retificação de autuação: 

l. No sistema da Corregedoria-Geral selecionar no menu "Cadastro" a opção - "Alteração 
de Dados d o Processo·: Digitar o número do processo, seguido da tecla "FS': 

[ti:oh!l!irlj,J.I·!IWifjli:ljoi!!Sol ipi 1:11 ll!lltlo!i&H:I,Jij•fj·lt.rP!!!!dlt!th!IWL1ijh llo!!IHH !piiUii "tllololiQHil Mil' i •J·;lljlol• i!'!Hi·''!r==zssm 
'9' c:.tt.M ~ r- ~w...-rUco CrJr.A. rur-.. ,.._ N~ s. ~ ..J41~ 
-<"-""--
~ úc:b&D·~ 

~ :=- · ltJ(analtúutll ~ mJ ~ ~ 
*'ttt11•tt1t?· ·dh ·- 1-IWl t- ....... ...... 
~dll~tor/ardl ·~~ ...... 
Gt.~·~•o.oo-... T~cl:udtAI~lho 

fi . ...... 

_.=m-TD~A==••:.:•:::co:::"':.::AI'II=IA.IIO'O"O==••:!:•~•o~a:ss~o~so~A~co~"""""'~~o~RL\.~COW.~~~ ~ :::;=: 
CORREGEDORIA-GERAL 

llll- 1 IU'GCE DE OUVIJRA. 

Sl.ltrtnas Otxl~ 

ADloiiNIS"'RAm"O PROCESSUAL 
SAllH 
SIATE 

C()f'~Sg,TAFOLHA. 

i = •• 
Smnn.u Mumps 

GERAL 

FJ , UJ...,Ttk.b•C.... 
ni- SY... 
swa+n .r....-~ 

~ ~~ 
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2. Para retificação do assunto, basta clicar na seta do campo e selecionar o novo assunto. 

r.oc .... 

..... ....... -
f1u'l2XI:DIUDl9 

' p;m;-!D' 

Lf)!riêXõ 

r ANCFL..\DO 

r S!CitOSO 

Quu ~~~~~~~~PMall~~~~~~~~~~~~~~ Auun&o P5õDiJ 
A"""""M p,---- · Píií\íiímooii • .OEIW.(EXTIHTAl 

........... 
~ ~~~r----------------. ·~·r-----_ .. _ ~ ...... r-----

.-------------------~==. 

.._._..,....,. CDDJ'AOC ,.,....11 
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3. Para retificação do nome dos interessados, basta clicar no ícone "Interessados·: localizado 
no rodapé . 

r S I C I L OSO DOC'UfiiiMOAZmÇ() I 

UF í<õ ...------------------. 
Oat.ado ho&oeCIIo 

33 
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4. Confirmar as alterações. 

Pnxeno iJXíí;óiSít 

aun ........ 
Autu.dona 

UF 

r CANCELADO 

o .......... , .... tiiíiííiii9 ~~ 

·~~ r------------~-----------===~~--------~,J 

ftJ~ricWII -. CORREOO>ORIA -SlS- t2I ll'tlox·McroscltW I iJDoct · l'taosdtWCfd 
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O BS: No exemplo utilizado, a retificação feita no campo "Assunto" "CORREIÇÃO 
PARCIAL CONTRA DESPACHOS/ DECISÕES" foi alterada para "PENAS 
DISCIPLINARES': Assim, se faz necessária a complementação do assunto. 

Dando-se então, clicar no botão "Etiqueta" (localizado no rodapé), e preencher especifi
camente o campo. 

r CANC E LADO 
Proetuo -· r S I GI Loso J oo"""""o"""ço I 

N""~ fn~ W)>riJCAO 

Aoounlo 1:4/A.-t.:! :"H•J..J~.I~·..E 

<ln&<m ~.t!J, 

Clu .. p-J!)'XiRRE!CAO PARCIAL 

Ruporuh'tl f 1AUfl'·-l._.fl::&O 

~ ~r.r------------------

D~do PrO\.Ocolo 
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COAASÇAO PARCIAL H. 2m~llt l · r.t<; 
CORRfGEOOR.GERAL OES. FEDERAL OUNOO HERCULANO OE IIIIUII IIIIIRU 
ASSUHTO: 
REOOEREHTE 
JlÂZO REQUERIDO 
.MZ 
PROC. REPÚBUCA 
IHTERfSSADO 
AUTUADO EM: 

MENEZES 
CORREIÇÃO PARCIAL CONTRA DESPACHOS/DECISÕES 
NPF • PROCURAOOR~OAREPÚSUCAEM NINAS OERAIS 
JUlzO FEDERAL OA4•VAAA DASEÇÁO JUDICIÁRIA OE MO 
JF FAB~OVERU 
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA MENEZES 
MAURO OVIIMAAES WERKEMA 
21!10812009 

36 
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2. Digitar o número do processo, seguido de enter. 

~ ' I • I • ' ' '" I I • ' I 

(RogiWo: 111 -, 
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Apensamento de autos 

1. No sistema da Corregedoria-Geral selecionar no menu "Fases" as opções "Processo -
Ape nsamento de Processos" 

.R . · 1/l 

Hj i Fti41porProceuo 
~flf'ttd.o • UMFasepar•VoirbsJitocfmos 

c.dastlodeA..WOS lsUd.tdeDoa.rnertos 
• . ·h fi., f·-

CORRfGtDORJA..CDl!ú-1 

PRECATÓRIO 
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~~~==========~--------------------------------~-----------------------------------

2. Preencher os campos "PROCESSO PRINCIPAL'; e "PROCESSOS APENSADOS': 

Salvar a operação. 
, .. IP!Jril.!iiii' Kj§IÇI t.l'WB· U\%1 '•§@§j.f lh.hi.t u, ·1-iifJ.:· .!f lfl ·f" 

;;:;~- ~~ ,~fj]i?j 
-, 

§à Jll•l!!LIIT ,..'!!.. IC 1+-·l .. l l lt I 

ç.m un+ tiMM@éP.' smg.ooottillJ ..Jgj.l!J 

APENSAÇÃO DE PROCESSOS DA CORREGEDORIA 

I PR1.l~ESS1.l PRIIil~ll'l([ I ..JgJ.l!J 
r--- . 

~~~' !PROCESSOS APENSADOS f oliu U.v.ú:M kaM. - ........ U~R~Ydpe&.lndut.&o ......... TtC'hu dt At:.lho 
-lr-- .,.... I - !Merlrltf:Jktn 

r-- __j • PftrUUC.M'IIlta 

r-- __j . R.talhu c •• a~a. 
· U.b.rT._la .. C..,. r-- __j 

~:.Ur.xthdrlep~ r-- __j 
r-- __j ~fl - [JIIfrta!r 
r-- __j ··"" 
r- __j Qu nd1 O dt Á\!f.SOS . 
.................................. ! __j 

OUYJDORIA 
CORREClDORL\- m R Ali 

I SICAM PRECATÓRIO I PRO-SOCIAL 
CONSULTA FOLBA. . 

,.......,11 UúdeY._ 

' . 
'""' 

40 

Juntada de documentos por a pensamento 
(juntada por linha) 

l. Entrar na rotina da Corregedoria-Geral, cl icar no menu "Fases" a opção - "Processo"
e após- "Juntada de Documentos': 

c.dMtro Reltt:6ios F..s Desb:-to lrUrno • FWco Cclntl.b T.,.. ~ ' 
~ ~~~ l g Arq!JY.wnerto • Urnl ftie pwiVirfos~:JOf 

CldestrodltA,_ 
_ ... _ 

Mi§IGI I :li li!§ q §li s i§ili.JIQ.j, i§Ni.t ••• }iifU I .!f 1fi·i11 ~~ 

~~~:'JlanilfWii(J·~·~ ~ -!J 
I J Teclas de Atalho 

5Kntula4tTen~s.s-bbld~S. J I FI . JJwdr&.-ptn 

SJ.S'JDL\DEACOMPANI.IAMINTO DE PROCESSOS DA CORRECmORlA.CillAL I F7 • Pftruu C...-.J.ea 

CORREGEDORIA-GERALi 6~-=~7 
TRI01203 I DINICEDEOLMlRA I 01/1012000 I =~·~"""' 

S istemas Oracle 

~-:;~ no:= 
ou;:n.;,.-

1 
<"ORRfG>DORIA G~ 

. PRttATÕRIO 
PRO.SOCW. 

CONSULTA FOLHA 

,....,,n r ·r r 

Slstemu Mwnpr 
GERAL 
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2. Preencher o campo "Processo'; teclar enter e selecionar no campo "Fase" a opção 

"Apensação': 

3. O número que identifica o documento é o do código de barras inscrito na etiqueta, cuja 

leitura é feita pelo leitor óptico. 

4. Preencher o campo "Descrição do Documento" com os dados específicos. 

S. Clicar no botão "SALVAR LANÇAMENTOS': 

. .. 
sn~ RNt6rlos; feMS ~trtemo·ÃIIeo Ccnd.a ,~ ~ 

(i l .. l .. l'FI l'""'lli,...M=Ia=[f"""'? I 

untrula d• Docum entos 

'=.:.J --- ---- ===--.:::-:========~ 

,_ ..,..,11 r r r 
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Apresentaremos, em seguida, exemplos de tram itação de Expedientes no Gabinete da 

Corregedoria-Geral. 

Expediente Administrativo 

CARTA PRECATÓRIA 
(procedimentos internos) 

1. Autuação como Expediente Administrativo . 

2. Distribuição para servidor (processante) do GAGER. 

3. Elaboração de ofícios, com aviso de recebimento, destinados a(o): 

a) Corregedoria do T) estadual, encaminhando cópia do expediente; 

b) Juízo deprecante, informando as providências tomadas com cópia do ofício di
rigido ao T). 

4. Aguardar a juntada do AR. Colocar o processo no armário com o seguinte andamento: 

232- (armário GAGER) com o complemento "Prat. 3A, aguardando retorno do AR:' Veja mo

delo: 

P'IM., .. ~ 

mi!iJ 
AaUf- f ... O.M !IocS. f n • 

..:.fiilêiliiiuu'l1 ro .t " 
j1105121X'8tt:n31P .t 
'1Ml512CDJII:"»25 ro- t .. ; 
ji(MCD l &"la-18 piiii'"" t 

-=13:)UI2 &If t -w, ~u ........... '"" . ·~ 
~flt 
~l'õ'· = 
~-~I 

... , 
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5. Recomenda-se o agendamento dos prazos dos expedientes no aplicativo Microsoft Ou
tlook para controle (vide modelo): 

. j 
lu """" 

6. Da juntada do AR, aguardar a resposta por um prazo de aproximadamente 40 (quaren
ta) dias, lançando a fase 50 - (aguardando resposta) com o preenchimento do complemento com 
a localização dos autos "armário .... - prat. ':XXxx:· · 

7. Independente do retorno do AR, após transcorrer o prazo de 40 (quarenta) dias- apro
ximados - e não havendo resposta ao ofício dirigido à corregedoria do tribunal de justiça 
estadual, o servidor (processante) procederá consulta à Intranet sobre o andamento do pro
cesso originário na 1' Instância - objeto do expediente- para verificar se houve a devolução 
da carta precatória demandada à esta Corregedoria-Geral. Em caso negativo, certificar e fazer 
conclusão, conforme modelo a seguir: 

44 

Manual de Procedimentos da Corregedoria-Geral 

"EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N• 2008/01429- PI 

CERTIDÃO 

Certifico que até a presente data não houve resposta ao OFÍCIO/COGER n. 335 (fi . 13), 
cujo AR se encontra juntado às fls. 14, desde 26/02/2009. 

Certifico, ainda, que de acordo com nova consulta processual dos autos n. 2004.40.00. 
000854-8, feita junto ao site ela Seção Judiciária elo Piauí, a Carta Precatória n" 393/2005 não foi 
devolvida ao juízo deprecante, pelo Juízo de Direito ela Comarca ele Campo Maior/ Pl. 

Brasília-DE I" ele abril ele 201 O. 

Servidor 
Analista/Técnico Judiciário 

(Matr). 

CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos ao Desembargador Federal ... , Corregedor-Geral ela Justiça 
Federal ela 1' Região. 

Brasíl ia-DF, I" de abril de 2010 . 

Servidor 
Chefe de Gabinete da COGER 

DESPACHO 

Aguarde-se, em arquivo, eventual iniciativa do juízo deprecante. 

Brasília-DE 02 ele abril de 2010. 

Des. Federal.. ........................... . 
Corregedor-Geral da Justiça Federal da I' Região" 

8. Em caso positivo, certificar e fazer conclusão, conforme modelo: 
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"EXPEDI E TE ADMI lSTRATlVO N• 2008/01429 - PI 

CERTIDÃO 

Certifico que de acordo com consulta processual dos autos n• 2004.40.00.000854-8, feita 
junto ao sítio eletrônico da Seção judiciária do Estado do Piauí (fi. 1 0), consta que a correspon
dente carta precatória foi devolvida ao juízo deprecante pelo juízo de Direito ela Comarca de 
Campo Maior/ Pl. 

Brasília-DF, 1• de abril de 2009. 

Servidor 

Analista/Técnico judiciário 
(Matr.) 

CO CLUSÃO 

Faço estes autos conclusos ao Desembargador Federal ... ,Corregedor-Geral da justiça Fe
deral da 1' Região. 

Brasília-DF, J• de abril de 2009. 

Servidor 
Chefe de Gabinete da COGER 

DESPACHO 

Arquivem-se os autos .. 

Brasília- DF. 02 de abril de 2009. 

Des. Federal .............................. . 
Corregedor-Geral da justiça Federal da 1' Região" 
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9. Ao chegar a resposta da Corregedoria do TJ, proceder à juntada aos autos, com a res
pectiva conclusão do Corregedor-Geral, que por sua vez determinará que seja encaminhada 
cópia ao juízo deprecante, mediante ofício, com posterior arquivamento após a chegada do 
aviso de recebimento. 

l t SPEÇÃO ORDINÁRIA 
(procedimentos internos) 

Em cumprimento ao disposto no Provimento Geral Consolidado - n• 38 - as Varas Fe
derais deverão comunicar à Corregedoria-Geral sobre as datas ele realização das inspeções 
anuais, para o ano vindouro, até 30 de novembro do ano em exercício. 

Assim, os ofícios encaminhados pelas varas devem aguardar até o início do ano seguinte 
para autuação e distribuição. Após a autuação, as inspeções ficarão sobrestadas aguardando o 
relatório da vara inspecionada. 

juntado o relatório - enviado pela vara - aos autos, procede-se à conclusão do COtTege
dor-Geral. 

Devolvidos os autos com o relatório final - feito pela assessoria da corregedoria-geral - e 
com a decisão exarada pelo Corregedor-Geral, a Secretaria do (GAGER), deverá digitalizá-los 
e enviá-los ao juiz auxiliar- que é quem os envia aos destinatários finais-, por correio eletrô
nico, anexados à minuta do despacho a ser encaminhado ao respectivo juízo inspecionado, e 
à Corregedoria do Conselho da justiça Federal, vide modelos a seguir: 

"Ex mo. Sr. juiz Federal ... 

I' Vara Federal da Seção judiciária do Estado do ... 

De ordem, encaminho a Vossa Excelência cópia do relatório de inspeção ordinária anual 
dessa Vara e da decisão do Ex mo. Sr Corregedor-Geral, Desembargador Federal ... , para co
nhecimento e manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Atenciosamente, 

Fulano de Tal 
Juiz Federal em Auxílio 

CORREGEDORIA-GERAL DA 1 a REGIÃO 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região 
(61) 3314-5368 
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-.------~~~--------------------~~~_;~~~----------------------------------------~ 

"À Corregedoria~Geral da justiça Federal, 

De ordem, encaminho cópia do incluso relatório de inspeção ordinária anual da 1' Vara 
Seção judiciária do Estado do ... , nos termos do art. 4°, 111 , da Resolução/ C) F no 49/2009. 

Respeitosamente, 

Fulano de Tal 
Juiz Federal em Auxílio 

CORREGEDORIA-GERAL DA 1 a REGIÃO 

Tribunal Regiona l Federal da Primeira Região 
(61) 3314-5368 

Para as varas inspecionadas cujo relatório final apontar algumas medidas a serem toma~ 
das, com prazo estipulado na decisão do corregedor~geral de 30 (trinta) dias, a Secretaria do 
GAGER deverá fazer o acompanhamento - via sistema de alerta do Outlook ~ . Fi ndado o 
prazo com ou sem a resposta, será feita nova conclusão ao corregedor~geral ou ao juiz auxiliar 
à Corregedoria~Geral, conforme certidões abaixo: 

"Inspeção Ordinária no 2009/00024~MG 

CERTIDÃO 

Certi fico que até a presente data não houve resposta ao correio eletrônico de fi. OS, envia~ 
do à .. .Vara da Sj ... , em 09/10/ 2009. 

Brasília~DF, 03 de novembro de 2009. 

Servidor 
Analista/ Técnico judiciário Matr. 

48 

CONCLUSÃO 

Aos 06 de novembro de 2009, faço estes autos conclusos ao juiz Federal ... , em auxílio à 

Corregedoria~Geral da Justiça Federal da I' Região. 

Servidor 

Chefe de Gabinete - COGER" 

A seguir, tela exemplificadora do andamento da inspeção ordinária, na Secretaria do GA~ 
GER. 

.... .c .... ~ .. , 

_j 
l-.!! ............... -11~ ·-·-- ~:~--~l lill • "·'" 
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Juntada de documento com etiqueta do SISDOC 

A juntada de documentos (oficio/ fax/ requerimento/petição etc) que contenham a etiqueta abai
xo exemplificada, em cumprimento a despacho exarado pelo magistrado é executada do seguinte 

modo: 

lli.WJUJ. flr4DiiU. FttU.Al - l•ltG,~ ID 
<::W. .. GmJIIIJ·GOAI. 
..,,~,~ 

nl Ullllll llli~IIIRIIIIIIri mn 
.i ~ , . 

• Clicar, na rotina da Corregedoria-Geral. em "Fases/Processo/Juntada de Documentos" 

' . '. . ' .. 

Secreb.ria clt: Tecnolo&b. b IJdõ~ü Jl - lnte.rir RtP,tro 

SISTEMA OE ACOMPANHA.ltiENTO DE PROCESSOS DA CORRECmOJUA..CERAL ~ : ~u: ~=~= 

CORREGEDORIA-GERAL! f~Er:7~:::· 
I I shlft>n . [lrqlrlmir 

TRJ66203 I FD!NANDADE CARVALHO DIAS SALAZAR 1010712008 Alt+F4 - Sair 

~~:::;:::::=~=l 
Quadro de Avisos Sistemas Mumps Sistemas Oracle 

GERAL ADMINIS'IRATIVO PROCESSUAL 
SARH 

SISTIMAS GERAIS 
SIATI: 

JURIS 
SISPRA 

CORREGEDORIA-GERAL! SIRI C 

OUVIDORIA 
SICAM PRECATÓRIO 

PRO-SOCIAL 
CONSULTA FOLHA 
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• Automaticamente aparecerá esta tela: 

"' ' 
I JunU1dn dn bocumnntos t 

I SALVAR LAI'tÇN1EHTOS txa.UJRI""ASE: Na-IA f'ASE I OATA OE:CRESC~E I DATA CR.ESCENT[ I 
D!t4 da N!t4! NúrnerodoOocunento ~~;!28o!!.Jdo~º""'"""'!!!!!l!lmOI!-________________ _ 

...:.Jr-1____ r 

!:.:.J -~~-- -~-----'.'----------~~-~-- _____ ., 

Entr• cam um. oarw.Aa; pr- FB pata execUar. Cld+q_ para c.teel.v 
Repstr~ 1 n .Enb• ccm Corw.Aa 

• Digitar o número dos autos no campo "Processo" e pressionar a tecla F8- aparecerão, em ordem 
decrescente, todos os lançamentos já efetuados no processo. 

Proceuo JW(j70t026 UF JiA 

I Juntada do Oocumonlos I 

r«:JYA I""ASE I DATA «CA.!SCENTE I DATA CR.EScrNTE" I 
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Posicionando o cursor no "Data da Juntada", clicar F6 (automaticamente abrirá um espaço para o 
novo lançamento). 

• ! • j 

lilJ CodoWo Relatórios F.,.. Desb:........, Jntemo · Fislco c......t. Tebelo< Estatktlces 

Proc.e.uo fiôõ7'õ1026 

EXCl.UJR FASE I NOYA FASE I DATA DECRESCENTE I DATA CRESCENTE I 

R . «.l/1 

52 

Manual de Procedimentos da Corregedoria-Geral 

• A data e a hora aparecem automaticamente. 

• Posicionando o cursor no próximo campo (Número do Documento), preencher utilizando o leitor 
óptico ou digitando os números da etiqueta de barras, descrevendo a seguir 0 teor do documento ora 
juntado. 

• Teclar o campo "salvar lançamentos" para finalizar a operação. 
. l ' ' 

Processo Jro(i701026 UF !iil J 
I Junt"Bda de Oocumen1os }-
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Publicação de matérias da COGER 

I. Acessar o arquivo a ser publicado (já formatado no padrão usual do setor), na pasta 
correspondente (Diretório F:\ ); 

'• • • I I ' 

~ ~citar Ell.ti' tnser• f:ormotar Forramentos Tat!ela ,!anela Allldo Envio Elelrôrico de Documentos Conversão WP X 

.tJ. J ., . C" • ""..) :l ~ 11 <G ltl 11 50'4 "' .U let 

: 11. Normoi .. Ti'nesNewR.Clfl"'an • 12 • N I ~ ~. ~ • : E • t!!!Í I= ::: i~ '~ "'J • A . 
Gl 
r--------.=~==============~--------n 

' I I I 2 I I " I I t, I I 8 I 110 I 112 I I 141 I l fl I 

OC.l n>O a7t.W. ;.60 m'uaz"'ZI 
t'••~, .. ç.,,,l4•ht•'<• J'o4or• l ~otr .. •••Por.to 

o 

li ~ m;, fXI..:.<..._ __________________ --::::-------------'-'-' 

P~ I Seçllo I 1/1 Em 5,2an 1)1 2 Col 1 GAA ALT t> :;f. QJ: /} 

lt/tnlclar l..:e:..;;2009;:.:,;,. ____ __,11~ Portaria lO do 25 do ... UJ j ~ Í<< <;8 17:11 
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2. Na barra de ferramentas, clicar em "Envio Eletrônico de documentos" (Word 2003) 
ou guia "suplementos" I "Envio Eletrônico de documentos" (Wold 2007). 

(W 2003) 

(yr#v<J ~citar E#* inserir Eormat« 

' _l ~ ~..oLJ ~ ..,). ~ll. 
.. Times New Roman 

Forramentos Tat!ela ,!anela Allldo I Envio Eletrôrico de Documentos I Conversão WP 

~ J "1 • • @. ..) D ~ 11 .O ltl 11 100% • tiJ .U Let 

• 12 • N I li ~· ~. : E - 1!!!!1 I= ::: i~ t~ "'-' . A . 
~~·I' 1' I' 2' I' 3' I' 4 • I • 5 • I • 6 • I • 7 • I • 8 • 1 •, • I •10• I •11 • I • 12• I • 1)' I ·J4• I ' ' • I ' •11• I ' 

p~ I Seçllo I 1/1 Em 2,1 em ltl 1 Col 1 GRJ> AlI rn SE 

X 

~ 
o 

d]Inldarl !.) Oocu'nentol · rwlcrosoft ••• 11~ OocumentoZ- Micros ..• rn l ~ 1«...9 17:17 
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3. Selecionar a máscara "Formata Documento Administrativo·: A máscara será aplicada 
automaticamente no padrão utilizado pela Imprensa Nacional. 

!lr"-""> ~citar ~ (nseR" Eormatar 

U l3 t.LJ~~~I). 

Ferromentos To!!ela ,lonolo Aj,tdo EnYio Eletrõno:o de Oocunentos l Corwenõo WP 

~ .1 "' • " - ~ _; o::: I f'«mot•Oocunento-..abvo i.J 
X 

; 11. Normal • rrnes New Roman 12 • N I l! ~ • Mós<ara Formato PIJblcaçõo ./i - ~ 
r.~=.~,~~.~.~ .. --,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-.-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-.--. -,~.-, ~. =,=.,L,=.~. ~«e~~a ~~-.---.----.~~ 

TOQI-9alia 
L__ 

1/1 Em 214 an t.h 1 Col 1 (,1\A AI.T EST 510 

J./., Inlclorj ~ Oocunentol - Microsoft ,,, J J~ Documento< - Micros ... (1) 1 ~ (( iJJ 17:21 
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(Padrão Utilizado pela Imprensa Nacional) 

~Portaria l O de 25 de mala d~ 2009_Determtna a realização de corretçâo oeral otd•ná 

!lr"-""> ~ ~ Inseri' Eormatar fetromentos To!!ela J«lejo Alydo EnYio Eletr&ôco de Oocunentos Convers.lo WP 

...l d ~ .J ~ ~ ~ n ~ .1 "' - - ~ _; Cl ~ u 4} <tJ ~ 75% • !i! ..u ..... 
11. porÕ!J"ai'o + 8 pt, C. • Aria1 - 8 • N I li 11' ~ '11 • : ;;; - 1!!!1 I'= ;:: >!f \F 
~ §8·• ·1·• ·2· I •]• 1 • 4 • 1 • 5 • I •6 • 1 • 7• I •8 • I . ,.,.10• 1•11•1 ·O 

~·Dl I ti) ~fi 

TRlSUtlP.l FJEGIQNAL FEDERAL O A. F'RIMEIRA REGIÃO 

""""'W:OO a" N"IO, Of:iOEQ41í OE~. 

~~ .. ,-::..,).:~Jt~~~t~=:~':. 
~ r••J)(•>•• M.ol ~~&ti> ol}'Jl tJ.<tt:co?. 

f.J co,a;eoor~er~u D' Jtr.:Tr,Jo: f etet' ' L n ,,.,~-" 
'I!!C M . to- tU• ti& a l lUf iu qu ~ ccrt•et• « ~ ::1 . 1.1. • VI t F , t :S dl 
Pt<JWI~ IIttlt.>d:I TII:.41.11Pt9~'tdt~- I"Pt9tS), t ~ S". IIJ .VI.\IIl '"VIl) lt t 

;;;.·~:~-:;~;~' ~':~!:~~~·:-: ~~'':'o~.::*~~.-~f'~ ~~~~: 
P~ lbGtgi Cfltlol.b.lo> t. Ja~t Pt:~Sl l•l!le, !tf lldt a:.u-.,~::on.<b 
Cot: tiV!L:IJ t: t;a,tdtl.al,~ 

1- tielLC4t OMett>IJfglflt'~U U ~ Jt m:.biUft) l!:;b.b <b 
l(et, I OJ'tiiXIH . f».)l)!i (. ~)Otbdf :o». 

• - oectt•r. f."'I.J .Jt •Db 1oc u..a oc ~~ .. ,wa e 01 et1;S>. « 
!~~~~:.r;.~ ~-~v~ .. ·~b:;~~~~:.:: ~..-~~~!~~= :.,"!!!! ,~~ 
C&t~bGfUI!UJI: ..-_.l k!I Uitb r• r..,&:« UIC'I.Iottt llw.b!U:;b::.a.,1.J1>, 
'I.JI:;U J .~bla~ lt• V.a..<U::.ç:IG Jt tablbdl f.JUl,Ç}i:t ..... fi».JSl ~ ~J IIt.l, 
" ..,." J t(lttll t> !U tio" v~ tS.J ~:» Jt~;atb w r.a..J.. t •~ ~ "" :;.ot:i\, 
l,: st:l&t J•.ttllfi<DCfiU19f llitaGt~diJUaJ.J r.df~(J,) J'PHJEb. 

•-o~ a_,,, » Jtt: fttt~ Dlltt-1 (!) r«o t ~..c JIDI ' t !.lu& 
ta M'UU~ ~toelót.ll !IM (IUt:fM, IOC I·*S)..)YJ'TJC {I) COIJtl;$>, OC \ti f..C itn tl;lr; 
VAI.& I I f-tllllttelol~b: . 

r~r:Tr&c!.. tUfWU&<:I!:.CUa,.J...Cf:l 
0t1aot•p:»t ftdt UIO LAIOC, Hei'CUVWJ OI!: a61t;2:: 

!fil~~d.JJr.a;.r.m • .-dl,,lrlttbPffJ & 

o 

• m •~ ~:•gc::::::::::~------------------~~--=------=~----~~::::::::::::::::JJj 
P~ I Seção I 1/1 Em llan 1.1'125 Cd "31 <A AI Q): h 
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4. t recomendável sempre verificar se a máscara utilizada inseriu a fonte ARIAL 9. 

Salvar o documento com o tipo RTF (Formato Rich Text). 

L!J i§§dl.fl !.\. 
I!!~ ~dit ... El(tir [nseti' E_<lrmalar Fe<ramo«as T.Qelo ,!onelo Al!ldo Envio Eleb"ôrico do Oorunertos Conversão WP 

J eLLJ c;j:.l}. ~ ~ ;t,..J .., . .. @..J:l::& D -4} <ti 1T 100"4 • t .lJ Let 1] 

.:1QJ29 
X 

4i Normol .1129 · ~· ~· 
[!;:; Salv« RfT): I à GAGER :::1 @ · ~ ., w .Jl · Fe<romontas · -:: 

,..--

ISll lfJIWorhs de LevritJmento Lloli:los eoviodos 

' ~ 
b ...nêntios e! orientações'""""""""" 

Oocunentos jSáoHes t:)<Uros 
Recertos ~;_.,_ao C)Piontão.lJ<Ióal 

- (i Controle de Paoamento de Honorários Periciais Õ port«ias 

- !5ccn:roie de PrisÕes D P<estoções do contas 

- Átoado ..::le-moi PASTAS PARTlC\.lARfS DA COGER U P<-OS 
tr.bollo 

N b Eti<>Jetas para expedção Õ PW.ICAÇÕES 

- _) ~instru;õesr'~Clrl'Mttvas u re<Ji'nentointerno I 

~ 
:Sm.rtório do bens móveis Õ rdotóriosdootMdados 

"""' ;;lfGISlAÇÃO-COGER ~TELEFAX - docunentos 

+ J 
,Sista dos ;.ires 

;i mascaras 
- ISmemorardos Meu 
~ 

C~odor . 
J ~ 

tpnodo~: fllrt.na 10 do 2S do moio do 2009_0etenM<I a reMzoção do :::J I ~ ... I - ...... -do 
~ 

rede SolvO( como t1>o: Formato Rich Text (*.rtf) H úoa:lar I 
).; 

- os .1Jízes Fed ~:~~.<.:,.~; •.1-brjj ..!. 
~ Batia - J.o.sé Alexandr 1m auxm ~ 

- permanente à Texto semformat~3or'.txt) servidore I ~ ~ 
Mãrcla da Sítv :::/:.-~.~~~~- RTF (0 .doc) - dciária d 
R~hi~ r.;1:.1hP ,.. tb ~Pr~ 

li e~~~ ll1 • • 
Póo 1 ~ão 1 1/1 Em 1 an li>! Col 1 , .. Ql: A 

I/. Iniciar I ~AI.lERAÇÕESNOMANJ ... ~~~ Portaria lO de 2S de_ ..:::w=2009::.:.... ____ ..J 11) '! « i}) 17:40 

58 

Manual de Procedimentos da Corregedoria-Geral 

5. Entrar no si te da Imprensa Nacional incom.in.gov.br - Usuário - matrícula T RF. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~----~~29 
9 I*L r.to 1/rocooü t.gov.br .p; ~-• :::J 't X lb '"-"""'h P -

Arq.ivo Ecl:ar ExiW Favort.os FerrM'Ief'ltas A)Jda 

I NCom - Envio d e tnlttérias 

USUÁRIO: li 
SENHA: li 

I Env1ar I 

Esqueci a senha 

d lniciari i!!J2~of ... ·l <-.) 2009 
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6. Clicar no link "enviar matéria': 

'""' • li! lncom.ln.90".br 

l>lqivo Edt<w Ex~* FOYOrtos I'Orr- ;..!A).Jdo:;;;;,-== 

Boa tarde, Agnaldo Otas de Souza. 
o c ertificado exp.ra em 28.'09/2010. 
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7. Preencher os dados nos campos em branco na tela. 

tdllU·!iJ.Q.i§ii!.i.Hiil§di§M§IMI.IJJ 

'""' • lc_ 1ncom.ln.90".br "'"" 

l>lqivo Edt<w Ex~* FOYOrtos I'Orr- A).Jdo 

FOYOrtos J#) 

Consultar Mat~r~as 

_ _...!] Mollllo: tjloo olklals edmlnlslrallllos, r11lrmalov._ l Forma de pagamento: ~(ls~e~m:•:;::~;::~=-,c-:-~ 
Jornal: [Diário da Justiça Federal da 1' Regl.lo ___ •_.) 

Oala de publk:açoo: fQD IÍQD I~ c- l 

ArqUIVO 

• Forma de pagamento: Isento 

• Motivo: clique no quadro e selecione a opção "atos oficiais administrativos, normativos e de pes
soal emanados dos Órgãos do Poder Judiciário': 

• jornal: Diário da justiça Federal da 1' Região. 

• Data da Publicação: 2 dias úteis após a data do envio, o último dia será o dia da publicação. 

Ex: data de envio 28/01 /2010 (quinta). data de publicação pela Imprensa 02/02/2010 
(terça). 

Importante: O envio só pode ser realizado até as 18h da data de envio. Excepcionalmen
te, até 19h poderá ser passado um fax para a l mprensa. No dia seguinte ao envio o documen
to já estará disponível para visualização. Entretanto, a contagem de prazo inicia-se com a 
efetiva data de publicação. 
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8. Clicar no link "adicionar" e buscar o arquivo salvo em RTF 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~-=======~--~~~ Q • j@.; httJ>:flb:om.n.gov.brfoprkts/"""".OSI> ::::J ~, X lt::> LN<S.-=·",."'=~..----, P • 

~ Eclt"' Exü Fovortos fefrome<Ms A).Jclo"-'----~~ 

Favatos l 'ti; · e 

Envio de Matérias 

Forma de pagamento: ~(ls:.e~rd:o::::::::::;::::;::=.=.::;::;:====·~J Motivo: (atos ofktals administrativos, normaUv ... ~ 
Jornal: [Diário da Justiça Federal da 1' Região • I 
Data de publicaçiio: @] 1@] I~ (""""""'"'•l 

Ar uM> 

-I @1 2 Miaosolt o ... ·l o 2009 
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• I.@.. tttp· n::an.Wl.QOY.b' ~ ~ 

Nq.jvo ~- Elcü F.wortos Ferr~-----·-",...'----------

DaladepWiic:"Ç'io: Q.Ljl.~1[2010 I (~1»01) 

;----- ArauiYO 
F: GAGE ortanas O ortana 10 de 25 de. ma ... 

9. Selecionar o arquivo a ser enviado e clicar no link "Órgão': Buscar o setor originário do 

documento e selecionar com 2 clicks. É importante observar se aparecerá, ao lado do setor 
selecionado, um ícone no formato de uma "folha de paper Se sim, clicar em OK. 

ra ®:;•;•q.;;mec#MMM§IM ·!id 
• I!L tttpil'ctm.in.ocw.t.t~,,~.~ 

Aiq.Mo Edl.- D:bi' F.....:rtos F«ratnent.s A~ 
' 

• e -!J ~ çrab.Ao ttJ Pwsonlb-~ ~ wntows e ... Windows~ 

a--... n · l>ll • • ""' · • ...,. . --- ,.,......., . fi · • ------
Forma de~o: ~~~~~~==~~~~~~""' MoCHo: [Mos Ofkl.lll ~ratNos, normaiN- 1 ........ 
...... _oçiio: &:LJ•w·~~-) ·-
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t C) Justiça Federal da Primeira Regtêo\Tnbunal Regional Federal • 
o- c:1 Coordenadona da 1'" Turma 
o- C] Coordenadoria da 2" Turma 
o- C Coorden&~dona da 3" Turma 

Envio de Hatériu o- Cj Coordenadoria da .t• Turma 

Founa de pagamenco: ~ : ê ~~~::~::~~: :: ~: ~~:: 
Jomat c : § ~~~::~::~~: :: ; ~~:: 
Dilta de publcaçio: 02 o- O Coordenadoria da Corte Especial e dn Seç~es 

o- O Cooroenadona de Execuç'o JUdicial 

r
,. o- CJCoortlen&~dol!a de Jurisprudência e Oocumentaçêo 

o-[j Coordenadoria de Recursoi 

o- c::l Coordenadona de Reg1stros e lnformaç6es Proc:eisuals 
o- O Coordenadoria dos JuiZados Especiais Federais 
o- o t orrtP:IdOIII. Geral) 
o- [j Plenáno, Corte Especial Adminlstratl'ta e Conselho deAd 

U.,UH. proc~ 

L OI( 

Tipo: 

Preço: HlloAplkóYol 

1 O. No campo "Tipo" selecionar a denominação do documento desejada. 

.. 
-= .,..[Qf2!1 

~Q· I~ Ntr>·t.rrtcorn.h.9(W.brlat.pjt't~·~ MP 3 '• X jt) LHe~411Ch p. 

N<>i<o <diA< ,_ ,.......,. 
~ -- -,.......,. ~ • l.J .tJHabna117ab.Ao ~...I PerSONib:arl*s I!J Wh:bws ,e_. ~Me~Sa 

I 1 · lii]· "J oi;l. - ·-· Seou'~ · Ferrll'l'l«'tti• fl · » 
~ltnc> .... - ' I 

Jomat ' • .:.. 

Oilla de pWikaçSo: nJ•ill•iiõiD (d<l.-) 

r- Aroul.o Número 
: GAG~rtanas\2009\Portariil 10---º-' 2~ ma. 

~en..-rõ.ãiõ' -
o I Adldonar l 

I .. """"' I 
I -.;. I 
J ~~~sua~~zoçlo J 

I o. alio I 
Tipo: ,- ~ Totaldematirlat:: 1 

Pteço: ,..,.. ... . PftfO Total: HlloAplkóYol 

I 
p..n .. oacon)orla 

.......... I P.,..aroaHotmoiMt 
r-ocnso Dtsetplrw 

-protocolo de lntençht 

<.1 pr-o f! ''" '"J~ ln<oçlo 
. ["'711 ~""'-""" f7á"='l ···-~lUOCrlrnklal • ,f. 

' . 
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11. Clicar no link "Enviar" no canto esquerdo e abaixo da tela. 

Abrirá uma janela solicitando Senha do Certificado. Digitar a senha e cl icar no link 
'Transmitir': 

• ~-~- @J ..... son<iz .. lnks ~- ~--
'"· • lii'! • · l!l!l • PÕQN • ~oqo • Ferr......-tos • t1 • 

.Env1o de matérias 2tl 
Senha do certlllcado: .. 1•_•_••_•_•_• _____ 1 m Caminho para o certificado: ~!FICADOS IMPRENSA\1\gnaldO Doas I GJ 

Transmitir 

._IP_ort_ ar_la ________ _____ •_,l TOCai de onatérias: 

N.'io Aplic<M!I PJeso Tocat 

EIMar 

• Importante: Note que na tela acima o campo "Caminho para o certificado" está preenchido. Caso 
esse dado não apareça, solicitar auxílio junto à informática para que o certificado seja reconhecido 
pelo programa . 

• AguOardar a transmissão 100 %e a mensagem de Transmissão encerrada': Após, clicar no link 
"Concluir': 

• Será gerado um recibo automaticamente. Imprimir (este é o comprovante de envio). 

• Procedimento Finalizado. 
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Outros Liuks de acesso 

• CONSULTAR O F( CIOS: para consulta dos documentos enviados pelo número do ofício informado 
no recibo. 

• CONSULTAR MATtRIAS: para consulta dos documentos enviados pelo arquivo enviado. 

• SUSTAR MATtRIAS: o envio poderá ser sustado até as 18:00h da data de envio. 

• REAGENDAR PUBLICAÇAO: para agendar publicações futu ras. Lembrando que para sustar estes 
envios fica valendo a última data que poderia ter sido feito o envio da matéria. 

Ex: Um agendamento para publicação feito em I 0/02/20 I O (quarta), com publicação ela matéria pre
vista para 25/02/2010 (quinta), deverá ser sustado até às 18h do dia 23/02/2010 (terça)- data-limite 
para envio da respectiva publicação prevista para 25/02/20 I O. 
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EXPEDIÇÃO E CONTROLE DE ALVARÁS DE LEVANTAMENTO 

(Arts. 313 a 319 do Pwvimento/COGER 38) 

O pedido é sempre encaminhado por ofício (assinado pelo juiz( a) ou pelo diretor(a) da 
secretaria da vara) e di rigido ao corregedor-geral. 

O despacho que autoriza o encaminhamento dos formulários será assinado pelo corre
gedor-geral, juiz auxiliar da corregedoria ou, por delegação, pelo chefe de gabinete da corre
gedoria. 

f lltiUfülii(OfCII&L fiDUAL - I' RECIIAo 
COitltfOI:OCIIttA- Q[R.U.. 

lllllllllililliliiiiliiiiillllllll l 

ATEN DA...SI!!!, con, OrTTla dloponlbllldado d o o•l oqu e 
Arqulvo ... o (P o rtaria n 10, de 2VO.CI200Bt. 
Dl"ftSf~·OF, 2'0 dv melo da 2'008 

l'()l)llt .Jl._.. ............. . .... 
. n !'-+n c; ' ... ,,..~ , .. "~ n•- •• cal.At_ f:'• ,.,,#, :-. c a H.''' 

. l l I J';. " )() f ' ,l' f ' CI 'L F"EI>Ell.A I. .ll"' "(' 

B elo llori/nllh:. I ~ d e n1;tH1 d e 2 fMJX. 

NDDELO 

~cnhor l) c-..cnlharg:.dor F c d c rn l {'nrrc~:~cd•u-Cicr.tl , 

Snlkuu t t V I·. X"". o cn' io. conl ur~:-:ncia . n ..:'la "\::!"' V01r:l 
l 'cl.h: r;•l de '00 (<JUinhcnttt') l unllUI:.r-Jo, d e /\h,an• de l .c,:tnl:.Htlentn. 
C<'ln ..... dcrando o g,r:tndc nuntcrn de .1lvar,,, a M:rcm c,pccJu.ln-.. pela Var~• . 

. lu!oÍ' C'nr-lu s 1:::::10 .lt'rn io r JUI .I' l· cdcr;ll ·r ttl:l:·;·;z. ,:\.2"" Vnru 

A .Sun f:'celi·n ciu o Senhur 

ll t~'''rnbnr-,:::u.lor Fe-4.h.·rul Ollndo i'\1e ru.•,_c~ 
1)1). C'tH' rt.' J.:,edor- <;c, ·:•l du . h r, t i çn Feder a l d:1 Pri nu .. •irn R4.·~iilu 
llltASfLIA - OF 
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Por conveniência da corregedoria e observada a frequência de pedidos feitos pelas varas 
federais, poderá ser estipulada uma quantidade fixa e distinta para as seções e subseções. 

O ofício deverá ser encaminhado com AR e deverá conter: 

Referência ao ofício do juizo solicitante; o provimento que autoriza a expedição; a Circular COGER 
n. 14 de 16/03/2009; a quantidade de formulários de alvarás; o sequencial de numeração inicial e final 
do formulário; e a solicitação de confirmação de recebimento. 

• Deve-se observar o devido cuidado e controle no envio dos formulários. 

"""""~ TRIBUti AL REGIOHIIL fi!DeltAL DA PRJ- RI!GIÃO 
c:omu:GEDORIA-QERAL 

OFiCIOfCOGERIN 0230 

R<d · Oflcoo n. 4912009-SEC/9"" Vara JEFICJvE.L $J8A 

MODELO 
Senl>ol JuiZ,. ..... ~ vJ . \ ; :; ' l/ '• ,, -.-"" . - ·~ 
Em a~ ao Ofldo n• 49/2Q09·5eCI'9" Var.o JEFJCivEL SJ8A, 

encaminho a V~w Ex~ em eutn;M'i'nonto ~..Provtmeófo 'n• 38, de 121061200'!.'. 

(att 314) a Circ:Uar n• 14 de 16/0012009, "" C~t do TRF d"' 1• Rcçlào. 

300 (trezen108) to.bu.áilós · di! ~ de levantameniÔ ~dos do 1856001 a 

1856300. SOiocilo " c:onflf1{'i!çáodo rec:ebtm<!tllb 'do INilet i:l( ~Jemobdo 
\'. ........: :o. - 'r· " 

':... .... !: ., -- -~- .... .),.< 
Desembargado< Fedetal Oi:!r:m<> HERChi..AHO DE MENEZES 

Cocnog"dor-Gar.ol ~ J ustiÇ;i Fccknl d~ 1• Rev!J.o 

AS... ~o Senhor 
JuiZ F- tRAH ESMERALOO LEITE 
9' Vata Fe<ler.!ll - J EF CIYel <la Seç9<> .lu:!"- do E$lado <la Bahia 
Salvado< - 8A 

68 

Manual de Procedimentos da Corregedoria-Geral 

O juizo federal enviará ofício confirmando o recebimento dos formulários. 

I'ODI::.R JUOIC'I1\RIO 
J JUSTIÇA I'I' DERAl f) f· t• GR1\ 

JU17..ADO 1::..'51'EC IAI I I: IJLRAl 

Oficio n. 264/2008/SEC - 32V 

Ref.:OFÍC IO /COGER/N. 2098 

ARQUIVE-SE, 
Braalha-OF, 29 do mtuo do 2008 

.......,~~""Z7:~ 
-~;a~ 

Belo llori~onte. 23 de maio de 2008. 

lRII1JIIAI. K!OIC»>AI. FIOERII. - I'R!GIIO 
CCIIII!GEOOIIIA-GHIII. tvODELO 

lll lllllllililiililllnllfl 

-

HNHII11:15:H 

Exce lcntíssimo Senhor Jui1.: Federal. 

Em atcnçiio llO OFÍCIO/COGER/N.2098. datado de 
19/05/2008, confirmo o recebimento de 300 (Lrcl.entos) formu lários de alvarüs 
de levantamento enumerados de 1684 101 a 1684400. conforme solicitado. 

Exmo. S r. 

/\tcnc iosamcntc, 

José Carlos J~únior 
Juiz Federal {'ul:tr da 3i" Vara 

Dr. Saulo Casal i Bahi:1 
Juiz Federal em auxílio à Corrcgcdor ia·Gcral da Jus tiça Federal da Jl• Rcgitto 
SAS - Quadra 02 - Praça dos Tribunais S uperiores Ed. Sede do TRF 
1" andar - sala O I 
13RASÍLI NDF 
70.0'70 -900 
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Todos os ofícios deverão ser arquivados em pasta própria, tanto os oriundos das varas 
federais requisitando os alvarás, quanto as cópias dos ofícios encaminhados. 

Os juízes federais, trimestralmente, enviam ofício, prestando conta dos fo rmulários de 

alvarás utilizados e cancelados. 

.... ,. .... c ... --.. a.. ... 
PODI!R .JUDIC IARIO 

.JU S TIÇ A FEDERAL DE 1 • G RAU EM MINAS G e R AIS 
3 2 • VARA FCD E RAL 

Ollclo n" I 72/2008/SEC , ..... l _____ rvoo ____ E_L_O ____ o_._··_H__,··r .. ··· ........... 2000 

SonhOf" O.•omborgodOf' Fec:tornl CorrogodOf' Cornl 

Pelo pr-e•eote_ ooe tUfmo• do art 20S. por•ora lo unoeo, CIO Provtmonto ,o 0312002 

do CotTO(Jodof"lo Oorol do Eor~IO Tnbunal F~orel da 1• RoooAo. enoeurunho 8 V E•a , pbr-a o• ó(J'IIIKJ~ ttn•. 

re'-ç6o do utvaraa oxpoo,oo• por oat.D 3:z- Voro no potjQOO do J•n•lr 0/2008 • m arço/2008 ..,.m eomo os 

lormulórto• concotndoa no por(odo 

r 
Meaeal 

AQO.Ioi'06 

Novombro/06 

::::::::;;;")7 t 
OutubroiQ7 

Ou.tom~ro/07 

Jl).r"'Qtf0/08 

Povorolro/'00 

MurçOJ'OO 

N UMC R O DOS FORM U L ÁRIO S 

U T IL IZADOS 

152941 0 

1620 .. 17 o 152944 4 

152944 &. 1520446. 1629-440. 16204 60. 

1529-452 1620453, 1521}4 55 11 16it'9A61 

A S ue e . col 6 n cla o Sonhor 
Dooomba rgador Fod ore l .Jira lr Aram M o guorlen 
DD. C o rre g e d o r -Gorei da .Ju•••c• F o dot'al d e Prlmol t'• Reg ia o 
Bra•III• - DF 

70 

NUME RO DOS FORMULAR IOS 

CAN C!!:LA DOS 

15:'19212 

1.52'92•9 

15~290 

15293 .. 1 

1529385 

1 ~29 .. 10 

1629447 1529449 o 1!.204!,)4 
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O controle de solicitação, envio e prestação de contas dos alvarás é efetuado em pasta vir

tual (separado por seção e subseção para fi ns de aferição da média de envios e para estatística 

ao final do ano). o seguinte caminho: F:\GAGER\ Aivarás de Levantamento 

• :::!: ...... --.: .... ·., ........ ........... •!j_....._ ....... 
' \.l -"""~~....,. 
• \:)__.. ...... 
• u ....,.._.o.. 

- ~-• u """' .. O' ..... 

• ..:I ""'*Uc"'·~ ·u
· o~....,......,.._....... 

· ~ ,..._....... ..... 
- ~-.......,-.... -
- ~--............... -"""**
· ~---...._ . ....,_ . .,_ ..,_ 

4 .J) .UC.C.lOOtOI.a.H>O 
.* \Õi) .W.. ... 

· ~ _.. ..... 
.. ... ~.KJJOa 
• .,a<OCZA»» 
• fo.8 <0CIJI..OOO.OS 
• I,;)<OIVI~ 

• t.l COCD""' 
· <3-
· ~o.dto-
· ~CIKtl~ 
• ~M.CUCIO 

- ~-
"' ~:;a~,~!::!'!!~~ 

Abaixo os dados que deverão ser lançados na planilha de cada seção ou subseção: 

:a) ...,.. ~ '-"t-t~,... ..... QIIflll.,.......,.. 
o tS liil d e Q. :r J te. e. <1 .., • • E,_ u u o ~ ,.,., · m. 

' • ...... 

I 
" " ., ... 
" 

., 
" D l'i!!!!i<Í!II'1~c!~l!!i!oo!1aMO~loo~~!v~NUi!!!!!l-ili!ili~!!i 

... 
I$"Bt1• 1 .<:01iE 1 ' 1 r:EHII]J.Di 

1• PREIT DeCOHTAS 
25 ........ '* 

L __ , ,., -~ ... "-' . 0 r.) - -1.~~~ 
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Deve-se anotar em pasta própria - "Controle de Alvarás remetidos 2009" (virtual) -
os dados do envio de formulários de alvarás. 

1t Alv.ucu de I cv.tnlamento t.; ~1~ 

~ ::::ecCoTeo«n'wv•QZ-trf i '(F :) 

~ l.=:t A5Cat 
• t.,l cont~,b 

• \.) corr~lo eXbeorcfNNI 
• ú con~loger,ajor~ 

,J:j ~ COfftiÇ&o;t«dtl 

..t.~ t:) expec:lorte~aiMI 

.tJ t:)~o 

' t:) bpesloor~ 
..ti Q ~itaçlodec~ 

"' <=I ....... 
· ~procânrio~attvo~ 

.tJ ~ ptOC~-.ho 

.tJ ~ proceno~«tvo 

.tJ Q promoçlo 
• Q recatoOI'I'IPI'~«tnnisbathoc~ 
ii ~ IK\110-~ 
• \;) rec:niO"'t~lo 

Ltj t:) slncicanct. 
JJ O ..t:~o 

a. t.:) A5COR 20011 OA; OI.U.CO 

lti ~ Ascor~ 
..tJ L:) tillf*_d«'oo 
~ t:) ~10· SESSÔfS 
(:h \,:) COCZA.ZOOO 
.tj \,) COGfRMOC:l9.0S 

" U COGfR~E 
~ t:) COGDI. TDoF 
lii Q CCrrOQ-Ao..IX 
<JJ '-:l ~aç&i 
di ~ Ol<itTALttN;c5e 
.$ t:l Ofl, OllMlO 

~ <=> """" 
e .:l GAG<A 

d \:> No•Mdelev~ 

Na planilha registram-se os dados contidos no ofício de encaminhamento dos formu
lários - para ao final do ano ser montada a estatística geral de envio de formulários pela 
COGER. 
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A-crio N.J.t 

d """'I ~ 8 G} » ..J•-=•ot..,ru. -1 (!,:r....,._...,,._j '2J .......,..,_ootALo•c I w"""""'"""""- lli!J ... , ..... ,""'·<•- ~~ 

2.0 Do pedido de formulários ao CJF 
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A Corregedoria deverá solicitar; periodicamente, formulários do Conselho da justiça Fe
deral. 

A quantidade pode variar de 5.000 (cinco mil) a 10.000 (dez mil) formulários, dependendo 
da frequência de sol icitações por parte das seções e subseções. 

"Abaixo, modelo de ofício encaminhado ao C) F: 

PODER .M>OaÁAOO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO 

CORR.EGEOORI.A-GERAL 

OFfCIOICOGER/N. 2329 

mak> de 2006, 

unk:tades de tonnuLOtiQ~ 1111'! 

eSu~s·~·~·~·~·~ 

Brasllla - DF, 29 de maio de 2008. 

• •o: 
Desembargador Federa LANO DE MENEZES 

Corrogodor-Geral da Juatiça Federal da 1• RegiJo 

A Sua Excelência o Senhor 
JOSÉ ROBERTO RESENDE 
SECRETÁRIO-GERAL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
SAFS - Quadra 06- lote OI - Tre<:llo 111 
70.095-900 BrasOia • DF 

~-Ao141p~ .. ..........,. ........ 
SAS,Ovecht. fb»A.-,.,.401.lf'IM'IIII~• -Ccl$.ot-mF, 1•..-. .-oi - flrrMM.1lF-CEP70070«10 

F-flll331t-~1-- F«II1)~1-~......,_._Irfl.p.br 
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Controle de pagamentos de honorários periciais 

Os juízes federais, periodicamente, enviam ofícios prestando contas de pagamentos de 
honorários periciais. 

O controle de pagamentos de honorários periciais é efetuado em pasta virtual (separados 

por seção e subseção para fins de aferição ela média e para estatística ao final elo ano), no se
guinte caminho: F:\GAGER\Controle de Pagamento de Honorários Periciais. 

1t Controle de P<l(.Mncnlo de HonorArlos Per icial' ~~ 

o - o t r- § · 
,Of:\GAIZR\COnll'dedi!IP~daHorw;drlo$~ 

~ ..:l pocesso ~.t:Mt 

~ ~.:ll 0 reoEtoeftlprot~~atl'o'O~ 
lti \:) recu'toetrl~ 

't/ ~ IIP!'eMrtaj:Jo . .;,--. 
-tJ O~o 

(,) Q ASCOR 2ote OR QUN)O 

• L) .t.Kor~ 

· o ~_dlr(. 
't- ..:J ow.oHuo. SE:SS(a 

~ 0 COGER 2000 

Gt. ~ COCZRMOOC.OS 
-t.J ~COGER~ 
• .:l COGIR U:W 

11 il:!) cc.,"9"Aw: 
ltl ~ o.der~&.s 
ftJ 0 0tGJT.tUZACOf5 
Et 0 OR. OUH:lO 
+ l.) E:Io!Mr 
O. .:I GAGOI 

.t~ O NY•IKdelev~o · -.3-
~ ~ â'oJwes 

.:te~ 
o p.m. i34 ·t 24*" ·''tUse+ 

~ &,:) .,.._. PASTA'5PAATICllAAtSOA COGER 

.1-I O ~norlnttN• 
<t.I C) ~deberwfll6o.W 
t) Q lLQSl.AÇAo<OGER 

o3 ~hta dos t.ims 
ttl i!O memorandoJ 
• t.:) ofldoserwlldos 
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Abaixo os dados que devem ser lançados na planilha de cada seção ou subseção: Data do 

recebimento do ofício, o número elo processo, o nome elo perito, o tipo da perícia e o valor que 
foi fixado pelo juiz (tudo se encontra no ofício): 
,. 

~.lÚ 

~- t<b ""* ...... -· ,..,.,..... -lnlo Ajpo ' ~l.J~I<!t .I'I'J • - fi X 

JJQ.L:l.cj.>4~.:.lJ . a. 1: - ~ ~ n !" ""' · 12 • ~I ~~'•'~~1191 % ~ - · ~ · .6. · 
1-2 P, 241 Vara/SJ DF 

A B G H ~ 

Processo no Nome do Perito Valor 
17.M004 2003 34 00 7()5335.2 Or Marcetlo OliYeira Barbosa MédiCa RI 200.00 
17.M004 2003 34 00.7111692-C Or. Marcello Oliveira Barbllsa Médtca RI 200.00 
17.M004 2003 34 00.7 u 168-6 Dt Marcello OIMifa Barbosa Méd1ca RI 200.00 
17.M004 2003 34 00.711J293.4 Or Marceho Olrve1ra Bt~rbosa MédiCi RI 200.00 
17.M004 2003.34 00.710424·2 Or MarceUo otrveira Barbosa Méj~' RI 200,00 
17.M004 200334007~ Dr. Míllrce#oOhveiraBarbosa Médica RI 200.00 
17.M004 2003 34 00 703529-6 Dr MarcenoOirve1ra Barbosa Médica RI 200.00 
17.M004 2003 34 0070!1J93.0 Or Marcel!o OIMma Barbon Méd1ca RI 200,00 
17.M004 2003 34 00 713494-4 Or. Marcello Olrveira Barbosa Médica RI 200.00 
17.M004 2003 34.00.7tm>2·2 Or. Marcetlo OWeira Barbosa Médrca RI 200.00 
17.M004 2003 34 00.700076-5 Or. Marcello OIM!IIa Barbosa Médrca RI 200.00 
17.M004 2002 34 00.710294-4 Dr. Geraldo Jose de Souza Médica RI 200.00 
17.M004 2003.34 00 710994-0 Or. GeraldoJose de Souza Médica RI 200.00 
17.M004 2003 34 OO.IIB/62-0 Dr. Geraldo Jose de Souza Médtca RI 200.00 
17.M004 2003.34 00 711647-3 Ora. Oanyela Crystyna de P~dua Médtca RI 200,00 
17.M004 2003 34 00 703732-7 Ora Danyela Crystyna de P~dua Médtca RI 200.00 
17.M004 2003 34 00 710225-2 Ora Mana Qu~éna Corde~o dos Santos Médica RI 200.00 
17.M004 2003 34.00 7113471·3 Ora. Ma~a Quitéria Cordeiro dos Santos M~dtca RI 200.00 
17.M004 2003 34.00.718!29-C Ora Elza Pastos Martinez M~d1ca RI 200.00 
17.M004 2003.34 00.714941-0 Ora Elza Pastos Martinez M~dica RI 200.00 
17.M004 2003 34 00.714937-9 Ora. E lu Pastos Mart1nez Médica RI 200.00 
17.M004 2003.34.00.714937·9 Marcos Francisco de Souza Médica RI 200,00 
17.M004 2003.34 00 713645-C Ora. Cláudta Barata Ribeiro Blaoco Barroso Médica RI 200.00 
17.M004 2003.34 00 707567 .J Or. Antônto Emanuel S1h'a Médtca RI 200.00 
17.M004 2003 34 00.71BB29-6 lveteAgUtar Fanas Médica RI 200,00 
17.5/2004 2004 34.00.700447·3 Mônica da Costa Souza MédiC<t RI 200.00 
17.M004 2003 34.00 713378-7 ManaCrisltnaVidai Cardi)SO Médica RI 200.00 
19.512004 2002 34.00.710479-0 Or. Marcello Oliveira Bartlosa Médica RI 200.00 
151712004 2003.34 00.711345-0 0 .. Carmem Oea R1betrl) de Paula Médica RI 200.00 

""' hJ_j _uf 24-Yara 2S'Y•• .. ....... MAIÚÚ ......... , • ~ r.il0 1o!J j :ãi~do"" .. ·l ~COHlROlfD ... J JI'R():VOSO ... j~!lO'!DlÇÀOE ... J JlC....oledo P ... JI(!jMK....tl EM... ll!t ..f!SJID~!!ll 1'1:12 

• TODOS OS OFÍCIOS DEVERÃO SER ARQUIVADOS EM PASTA PROPRIA DA SEÇÃO E SUB
SEÇÃO JUDICIÁRIA. 
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Compensação de dias trabalhados por Juiz Federal 
no plantão judiciário 

(Art. 113 Provimento/COGER 38 e Resolução 523/ 2006 - CJF) 

I. Dar recebimento no ofício, acostando etiquetas de protocolo e despacho a ser assinado 
pelo juiz federal em auxílio à Corregedoria-Geral, conforme exemplo abaixo: 

• I l i ' I ll o I 

Ae [(a .,_ Pq Zocn Tocls ~ ~ 

Dl~l"i-ª1 ~ .:.l..:J e.(e.l . IEBIBI ~ 
~~~~1'1~~~~~ 

... -

3 

DEFIRO a componsaçlo do plantio no5 tomos. solldb dos. 
COMUHWlU E.SE ao requerente, ao ..Iuiz. Federal OW.!tOt ao Foro 
dtl ScçX~ Judic:t.ina do M:JI.O Grouo. ~como à ASMA C . 

B<a .... Of._k_j_<oJ~ /J 
.Juiz F~ SAUL~ASALI OÃHIA 
Em~tiOàC:.CWr~DgC!donaGet-al 

Poder Judici:irio 
SEÇÃO JUD!ClÁRIA DO D1STRJ1'0 FWERAL 

OFfCIO/GAJUS/ N. 02 1 Brasília. 30 d e maio de 2008. 

Senhor Corregedor, 

Solicito a Vossa Excelência a compensação de um dia 

trabalhado no plantão realizado no período de 0 1/0 1/ 2008 a 

07!0 1/ 2008, confo rme o teor da certidão em anexo, com a 

2. Enquanto não disponibilizado por roti na no sistema informatizado, os ofícios ou men

sagens eletrônicas encaminhados são autuados como Expediente Administrativo. O pedido 
deve estar ele acordo com o Provimento 38 ela COGER e a Resolução 523/ 2006 do C) F. 

Autorizada a compensação, comunica-se ao solicitante, ao d iretor elo foro e à ASMAG, 

arquivando-se os autos. 
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3. Providenciar comunicação, via telefax, ao interessado - juiz federal solicitante - e ao 
juiz diretor do foro. Após ser colhida assinatura do juiz em auxílio e encaminhar o fax, juntan
do comprovante de envio, digitalizar o ofício e os dois Lelefax e encaminhar, via correio ele
trônico, para a ASMAG. O modelo de telefax pode ser "copiado como" e gravado na subpasta 
TELEFAX - em COGER/GAGER, conforme modelo abaixo. A numeração está disponível no 
Sistema da Corregedoria-Geral/Cadastro/Geração de Númedo de Documentos/Telefax: 

20/01/2010 

ENDEREÇO: 

Assina1ura ou rubrica do expedidor: 

Juiz Federal SAULO CASAL! BAHIA 
Em Auxilio à Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1• Região 
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Sistema de afastamento de magistrados 
e-SIAM 

I. Em casos de afastamento por períodos inferiores a 30 (trinta) dias, e em território nacio
nal. a solicitação e autorização devem ser feitas pela web. No sítio do TRF 1' Região, acessar a 
rotina no menu "Institucional - Corregedoria - e-Siam·; conforme tela abaixo: 

N do Processo 

'"'"'.... ...J 
j..- J .... .,...._ 
.... tlonlnf_a....,.ct. -~--C..,....""• 
c-~rue-a.u,....,..s..~e 

........ t.,._w,....... 

.......... 
~ ........... 

U/0 9/ZDOI 

1 :» ~\ Alterado o horáno da distnbulç,iO 
dos f11tos da competOnàa originâria I 
reCUC""sat 

OS/Ot/2001 

ao:• J PorUM .:tara o tKPedllnt:t da 
Seçlo .>udiCI'NI do Estido do MarM!hio 
no cU 05 de> setembro 

0 4/0f/ZOOI 

• M•l• Notrclu 11:11 Noves Ubelu de da5ses 
unifi~du do Podar lud 1a~no 
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2. Informar o Login e a Senha. 

LOGIN 

O Lo!•'""• d. ,.,.,,,_..,..,.,. '1• "'•9 J':JIIIMt . ...... .., 
.. d•tt,,.,.,. ••'lf ... l•,.,..,.,.,,. IIIOf ~·.todo I d• •fui.,,.._,,., 

de "'•1-HIM•I l,f•"C>'el • lO""'" • lll,..t .......... ,...,..,..,1 
hloclt•~· 4. ~-.... ~ ..... d• ~ ................ , ..... 

c. •• , • .,~.,t,,a.,,,.,..,_., "-'• ...... .... 

(""""" 
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3. Para fazer a sol icitação de afastamento, os juízes deverão clicar na opção "Solicitações·; 
informando os dados, atentando que os campos "Local de Destino" (l ' tela) e "Órgão" (2' 
tela), que são autocompletáveis, e o campo "Adicionar Magistrado" (2' tela) requerem que se 

aguarde por um momento até que se recuperem as informações necessárias: 

.. ,._.........., ...... ~. 

-·--..... 

... 
'~~ ........ =~· 

SOltCi lAÇÓl S 
lllth •lhll· ,J, 

i !F+!U!E I 

81 



Tribunal Regional Federal da Primeira Região 

4. O servidor respo nsável pelo e-Siam deverá consultar a rotina na opção "Avaliar" e "Ver 
Pendências·; para verificar se existe algum pedido de afastamento. 

I Co<-<W> 

AVALIAR 
COil.,lllt,Jr .. ollcltdÇdO 
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5. Existindo pedido de afastamento, selecionar o número da solicitação e pressionar o 
botão "Avaliar" - acima do nome, para ter acesso à tela do pedido: 

A VALIAR 
ll-,ttl fie Perult'n .id., 
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