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SUMÁRIO

PRESIDÊNCIA

ATO/PRESI/1104 – 464 DE 17 DE JUNHO DE 2009
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as Resoluções n. 051, do Conselho 

da Justiça Federal e n. 72, do Conselho Nacional de Justiça, de 
31/03/2009, que alteram os preceitos estabelecidos na Resolu-
ção/PRESI 600/010-TRF, de 22/11/2006;

CONSIDERANDO a instauração do PA n. 2.854/2009 em 
tramitação no CENAG/DIGES, com a finalidade de estabelecer 
regras no âmbito da Justiça Federal desta Região de modo a 
compatibilizar as disposições normativas estabelecidas por aque-
les Colendos Conselhos com as desta Corte; e

CONSIDERANDO a decisão da Corte Especial Adminis-
trativa do dia 26/06/2006, referente à convocação de Juízes Fede-
rais para substituir Magistrados em auxílio neste Tribunal,

RESOLVE:
CONVOCAR, ad referendum da Corte Especial Administra-

tiva, o Juiz Federal ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, ti-
tular da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, para 
integrar este Tribunal, a partir de 08/06/2009, até o provimento do 
cargo decorrente da aposentadoria do Desembargador Federal 
ANTÔNIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

CORREGEDORIA-GERAL

PROVIMENTO/COGER 38, DE 12 DE JUNHO DE 2009

PROVIMENTO GERAL

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEI-
RA REGIÃO

Estabelece a consolidação atualizada das 
disposições regulamentares da Justiça 
Federal da Primeira Região e sua integração 
com a corregedoria-geral e com os demais 
órgãos que compõem o Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região. 

O Desembargador Federal Olindo Herculano de Menezes, 
Corregedor-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 24, VII, do Regi-
mento Interno da Corte e pelo art. 5º, XIX, do Regimento Interno 
desta Corregedoria-Geral;

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral fis-
calizar e superintender tudo o que diga respeito ao aperfeiçoa-
mento, à disciplina e à estatística forenses; 

CONSIDERANDO que cabe ao Corregedor-Geral expedir 
os provimentos necessários ao regular aperfeiçoamento dos ser-
viços forenses da Justiça Federal de primeiro grau; 

CONSIDERANDO a necessidade de que o Provimento 
Geral Consolidado n. 03/2002 seja atualizado, reconsolidado e 
compatibilizado com normas posteriores ou superiores, emana-
das do Congresso Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, do 
Conselho da Justiça Federal e do próprio Tribunal, a fim de orien-
tar e simplificar a pesquisa dos procedimentos administrativos e 
processuais que regulam o funcionamento da Justiça Federal na 
Primeira Região;

CONSIDERANDO a experiência desta Corregedoria-Ge-
ral, acumulada desde a edição do Provimento Geral Consolidado 
n. 03/2002, e as sugestões de aperfeiçoamento dos juízes e ser-
vidores, refletidas e acolhidas em diversos expedientes adminis-
trativos e consultas que tramitaram neste órgão, bem como as 
respectivas orientações fixadas e amplamente divulgadas;

CONSIDERANDO a inconveniência de que as alterações, 
pela extensão e vulto de que se revestem, ocorram por mera in-
corporação ao Provimento Geral Consolidado n. 03/2002 (art. 
262);

RESOLVE, ad referendum, ao apreciar o Expediente Ad-
ministrativo n. 2008/01171/DF, editar o presente provimento, nos 
termos que se seguem: 

Título I – Da Corregedoria-Geral

Capítulo I – Da Organização e da Composição
Art. 1º A corregedoria-geral é o órgão do Tribunal Regio-

nal Federal da Primeira Região – TRF1 incumbido das atividades 
correcionais, bem como da audiência prévia nas matérias ligadas 
a recursos humanos, materiais, instalações, férias, afastamentos 
para cursos, horários de funcionamento dos serviços, plantões, 
promoções, permutas, lotações e remoções no âmbito das se-
ções judiciárias e varas federais. 

Parágrafo único. A audiência prévia será prestada por 
requisição do presidente, do Conselho de Administração ou de 
desembargadores federais, podendo a iniciativa da manifestação 
ser do próprio órgão correcional. 

Art. 2º As atribuições da corregedoria-geral são exercidas 
pelo corregedor-geral, eleito, por voto secreto do Plenário, entre 
os juízes desembargadores federais mais antigos, para um man-
dato de dois anos, a contar da posse, vedada a reeleição. Na sua 
ausência ou impedimentos eventuais ou temporários, será subs-
tituído por membro efetivo do Tribunal na ordem decrescente de 
antiguidade. 


