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CORREGEDORIA REGIONAL 

CIRCULAR/COGER/N.S Brasília- DF, 24 de fevereiro de 2011. 

Ref.: Rotinas de redistribuição entre as Secionais da Primeira Região. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DIRETORES DE FORO, DIRETOR DE SUBSEÇÃO, 
JUÍZES FEDERAIS, JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS E DIRETORES DE SECRETARIA DE 
VARA DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIÃO 

Informo que, em decorrência da implementação da numeração única de 
processos estabelecida pela Resolução/CNJ 65/2008, em que se determina que não será 
atribuído novo número aos feitos redistribuídos a órgãos jurisdicionais, pertencentes à 
mesma Região, foi desenvolvido mecanismo no sistema processual da primeira instância 
que possibilita o cumprimento de tal normativo. 

No entanto, algumas seccionais têm encontrado obstáculos em cumprir o 
determinado. No momento da remessa dos autos, os juízos de origem vêm utilizando o 
registro de código de movimentação incorreto, o que impossibilita o uso do número 
originário no juízo de destino. 

Portanto, todas as seccionais devem obrigatoriamente registrar, por ocasião 
do declínio de competência para uma das Seções/Subseções que integram a Primeira 
Região, o código 123/15 - BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SEÇÃO/SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA, com a devida indicação da unidade de destino (complemento da 
movimentação), ao invés do código 123/10 - baixa: remetidos outro juízo/ tribunal por 
incompetência, que é destinado à remessa de processos aos órgãos não pertencentes à 
Justiça Federal da Primeira Região (ex: Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça 
Federal das outras regiões). 

A Seção/Subseção de destino deverá cadastrar o processo e distribuí-lo 
utilizando uma das seguintes fases: 13/0 - REDISTRIBUICAO AUTOMATICA: 
RECEBIDOS DE OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA ou 14/0 - REDISTRIBUICAO 
POR DEPENDENCIA: RECEBIDOS DE OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA, 
informando a Seção/Subseção de origem. 

Esclareço que a observância se faz necessária, pois a não utilização dos 
referidos códigos impede o cadastro do processo no juízo de destino, no qual haverá 
continuidade da tramitação, com o código identificador da UF originária (art. 5° da 
Resolução/CNJ 65/2008). 


