
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exmo. Sr. 
Dr. DAVID WILSON DE ABREU PARDO 
Juiz Federal Diretor do Foro 
Seção Judiciária do Acre 
RIO BRANCO - AC 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhor Diretor do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 

.  

Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exmo. Sr. 
Dr. MÁRCIO BARBOSA MAIA 
Juiz Federal Diretor do Foro 
Seção Judiciária do Amapá 
MACAPÁ - AP 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhor Diretor do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 
Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

.  



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exma. Sra. 
Dra. JAIZA MARIA PINTO FRAXE 
Juíza Federal Diretora do Foro 
Seção Judiciária do Amazonas 
MANAUS - AM 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhora Diretora do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 
Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

.  



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exma. Sra. 
Dra. MÔNICA NEVES AGUIAR DA SILVA 
Juíza Federal Diretora do Foro 
Seção Judiciária da Bahia 
SALVADOR - BA 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhora Diretora do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
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Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

.  



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exma. Sra. 
Dra. MARIA DE FÁTIMA DE PAULA PESSOA COSTA 
Juíza Federal Diretora do Foro 
Seção Judiciária do Distrito Federal 
BRASÍLIA - DF 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhora Diretora do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 

.  

Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exmo. Sr. 
Dr. LEÃO APARECIDO ALVES 
Juiz Federal Diretor do Foro 
Seção Judiciária de Goiás 
GOIÂNIA - GO 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhor Diretor do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 
Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

.  



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exmo. Sr. 
Dr. ROBERTO CARVALHO VELOSO   
Juiz Federal Diretor do Foro 
Seção Judiciária do Maranhão 
SÃO LUÍS - MA 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhor Diretor do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 
Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

.  



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exmo. Sr. 
Dr. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA 
Juiz Federal Diretor do Foro 
Seção Judiciária de Mato Grosso 
CUIABÁ - MT 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhor Diretor do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 
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.  

Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exmo. Sr. 
Dr. RICARDO MACHADO RABELO 
Juiz Federal Diretor do Foro 
Seção Judiciária de Minas Gerais 
BELO HORIZONTE - MG 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhor Diretor do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 

.  

Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exmo. Sr. 
Dr. PAULO ERNANE MOREIRA BARROS 
Juiz Federal Diretor do Foro 
Seção Judiciária do Pará 
BELÉM - PA 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhor Diretor do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 

.  

Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exmo. Sr. 
Dr.  MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES 
Juiz Federal Diretor do Foro 
Seção Judiciária do Piauí 
TERESINA - PI 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhor Diretor do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 

.  

Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exmo. Sr. 
Dr. JOSÉ HUMBERTO FERREIRA 
Juiz Federal Diretor do Foro 
Seção Judiciária de Rondônia 
PORTO VELHO - RO 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhor Diretor do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 

.  

Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exma. Sra. 
Dra. CRISTIANE MIRANDA BOTELHO 
Juíza Federal Diretora do Foro 
Seção Judiciária de Roraima 
BOA VISTA - RR 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhora Diretora do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 

.  

Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

Exma. Sra. 
Dra. DENISE DIAS DUTRA DRUMOND 
Juíza Federal Diretora do Foro 
Seção Judiciária do Tocantins 
PALMAS - TO 
                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhora Diretora do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 
Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 

 

Atenciosamente, 

 

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

.  



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA-GERAL 

                                                                                                                   VPC 

 

De igual forma, tendo em conta a deliberação do aludido Fórum, 
acolhida pelo Conselho da Justiça Federal na última Sessão do dia 18 subsequente, e 
considerando a finalidade da norma referente à regularidade temporal das inspeções 
(uma vez por ano), bem como a realidade desta Região, consolidada desde o ano de 
2002 (Ri – COGER, art. 17), fica mantida a realização das  inspeções no segundo 
semestre de cada ano ( art. 87 do P.G.C.). 

OFÍCIO/CIRCULAR/COGER/N. 60           Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.  

     Senhor Diretor do Foro, 

      Tendo em vista a diretriz fixada no Fórum Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na última Sessão do dia 17 de novembro do ano 
em curso, no sentido de que a Resolução nº 418, de 18.03.2005, do colendo Conselho da 
Justiça Federal - CJF não impediu a realização de inspeções por amostragem 
significativa, considerando as peculiaridades das regiões e das diversas seções e 
subseções judiciárias, devendo haver, em breve, a publicação da alteração parcial do 
citado Ato Regulamentar, pelo CJF, para explicitar, também, tal possibilidade, já 
consagrada nas diversas regulamentações regionais, esclareço que, no âmbito da 
Primeira Região, serão mantidas as hipóteses de exclusão previstas no art. 95 do 
Provimento Geral Consolidado, caso este Juízo opte por realizar o referido ato inspecional 
pelo critério da amostragem. 

Ressalto, todavia, que o prazo das inspeções será de cinco dias, 
prorrogável por igual período, nas condições previstas na citada Resolução. Nesse ponto, 
não há intenção do Fórum dos Corregedores-Gerais nem do CJF em alterar tal 
regramento.  

No ano de 2006, excepcionalmente, os editais de inspeção serão 
expedidos por cada Juízo, nos termos dos arts. 90 e segs. do Provimento n. 03/02-
COGER, devendo ser apresentada, ainda, pelas Diretorias de Foro de cada Seção 
Judiciária, a programação das inspeções, à Corregedoria-Geral, até o último dia do mês 
de maio do próximo ano. 

Os demais critérios e recomendações constantes da citada 
Resolução deverão continuar sendo observados, inclusive nessa fase de transição. 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
 
 

.  

Atenciosamente, 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofício encaminhado aos Excelentíssimos Senhores Juízes Federais Diretores de 
Foro da Justiça Federal da 1ª Região. 

 


