
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL 

   fapo 

OFÍCIO CIRCULAR/COGER/Nº 42                                Brasília, 28 de setembro de 2005 
Ref.: Expediente Administrativo nº 2003/00390-PA 

Senhor(a) Juiz(a), 

Tendo em vista dúvida suscitada pelo Juízo Federal da 8ª Vara/DF, a 

respeito do alcance do item III, da Orientação Normativa n. 22, de 25 de julho de 2005-

COGER, esclareço que tal diretriz regulamentar teve, na esteira do art. 146, parágrafo 

único do Provimento Geral Consolidado, o objetivo de facilitar o acesso do jurisdicionado 

à Justiça e acelerar a entrega da prestação jurisdicional. Logo, eventual delegação, às 

Secretarias das Varas, pelas Diretorias de Foro, dos serviços de protocolo, cadastro e 

autuação das demandas indicadas no art. 12 da Resolução nº 441/05-CJF, não retira 

jamais a possibilidade de protocolização das respectivas petições e expedientes no 

Protocolo Central e nos Postos Avançados das Seções Judiciárias. 

 De outra parte, a distribuição por dependência, prevista no citado 

dispositivo regulamentar, não poderá ser atribuída a servidores das Varas. É automática, 

mas constitui encargo do Juiz Distribuidor. Logo, após o cadastramento excepcional 

realizado pelas Varas, cabe à Distribuição a efetivação do ato automático e sua inclusão 

na ata diária correspondente. 

Informo, de outra parte, que a Juíza Federal Kátia Balbino de Carvalho 
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Ferreira está encarregada de propor a adaptação e/ou atualização da Orientação 

Normativa nº 22/05-COGER, conforme as sugestões/reclamações/críticas das Seccionais. 

Recordo, todavia, que as orientações normativas e as notas técnicas não podem 

contrariar as resoluções do Tribunal e do Conselho da Justiça Federal.  

 

Aliás, segundo a Lei 8.472/92 (art. 5º, parágrafo único), confirmada pela 

Emenda Constitucional nº 45/04 (art. 105, parágrafo único, inciso II, da CF/88), as 

decisões do Conselho da Justiça Federal são de observância obrigatória no âmbito da 

Justiça Federal (caráter vinculante). 

 

Atenciosamente, 

 

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