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220-22 RECURSO EMBARGOS DECLARAÇÃO APRESENTADOS
220-23 RECURSO EMBARGOS INFRINGENTES APRESENTADOS
220-24 RECURSO APELAÇÃO INTERPOSTA / AUTOR
220-25 RECURSO APELAÇÃO INTERPOSTA / RÉU
220-26 RECURSO ADESIVO: INTERPOSTO AUTOR
220-27 RECURSO ADESIVO: INTERPOSTO RÉU
220-28 RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INTERPOSTO
220-30 RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO (ART. 105,II, C, CF)
220-31 RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO (CLT)
220-34 RECURSO AGRAVO DE PETIÇÃO INTERPOSTO (CLT)
220-34 RECURSO AGRAVO INTERPOSTO (PENAL)
220-35 RECURSO INTERPOSTO CONTRA RECONSIDERAÇÃO ATO RECORRIDO
220-36 RECURSO CARTA TESTEMUNHÁVEL REQUERIDA
220-39 RECURSO PROTESTO POR NOVO JURI INTERPOSTO
225-2 REPLICA APRESENTADA
228-1 RESPOSTA CONTESTAÇÃO / IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
228-2 RESPOSTA INFORMAÇÕES APRESENTADAS
228-3 RESPOSTA RECONVENÇÃO APRESENTADA
239-2 TLEX/FAX RECEBIDO
241-3 TESTEMUNHAS DEPOSITADO ROL
241-4 TESTEMUNHAS REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO / DESISTÊNCIA
247-1 E-MAIL RECEBIDO COMUNICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA
247-2 E-MAIL RECEBIDO COMUNICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CARTA DE OR-

D E M / R O G AT Ó R I A
247-3 E-MAIL RECEBIDO COMUNICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECA-

TÓRIA/DE ORDEM/ROGATÓRIA
247-4 E-MAIL RECEBIDO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DEPRECANTE/ROGAN-

TE/ORDENANTE DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA
247-5 E-MAIL RECEBIDO SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDEN-

TES CRIMINAIS
247-99 E-MAIL RECEBIDO OUTROS (ESPECIFICAR)
248-0 JUNTADA DE DESPACHO/DECISÃO/ACÓRDÃO

CÓDIGOS DE MOVIMENTAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS A SEREM EXCLUÍDOS
NOS TERMOS DO ART. 122, §1º, I, DO PROVIMENTO COGER 38 DE 12 DE JUNHO DE 2009:

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
5200-3 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA PELO DEPRECADO
5200-5 CARTA PRECATÓRIA JUNTADA COMUNICAÇÃO RECEBIMENTO PELO JUÍ-

ZO DEPRECADO
5220-5 CITAÇÃO PELO CORREIO DEVOLVIDO AR / ENTREGA EFETIVADA
5220-6 CITAÇÃO PELO CORREIO DEVOLVIDO AR / ENTREGA FRUSTRADA
5 2 2 0 - 11 CITAÇÃO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO
5220-12 CITAÇÃO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO EM PARTE
5220-13 CITAÇÃO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / NÃO CUMPRIDO
5280-0 CORREIO ELETRÔNICO RECEBIDO
5280-1 CORREIO ELETRÔNICO RECEBIDO: COMUNICAÇÃO AO JUIZO DEPRECAN-

TE/ROGANTE/ORDENANTE DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA
5280-2 CORREIO ELETRÔNICO RECEBIDO: COMUNICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA

CARTA PRECATÓRIA DE ORDEM/ROGATÓRIA
5280-3 CORREIO ELETRÔNICO RECEBIDO: COMUNICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA

CARTA DE ORDEM/ROGATÓRIA
5280-4 CORREIO ELETRÔNICO RECEBIDO: COMUNICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA

CARTA PRECATÓRIA
5280-5 CORREIO ELETRÔNICO RECEBIDO; INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDEN-

TES CRIMINAIS
5280-99 CORREIO ELETRÔNICO RECEBIDO: OUTROS (ESPECIFICAR)
5320-1 DEFENSOR/ADVOGADO CONSTITUÍDO: RENUNCIA APRESENTADA NOTICIADA
5330-1 DENÚNCIA RECEBIDA
5330-3 DENUNCIA ADITADA
5340-6 DEPOSITO:JUNTADO ALVARÁ AUTENTICADO

5340-7 DEPOSITO: COMPROVANTE DE CONVERSÃO EM RENDA RECEBIDO
5470-4 EXAME TECNICO: LAUDO APRESENTADO
5490-3 EXIBIÇÃO DOCUMENTO/COISA:ENTREGUE DOCUMENTO/COISA NA SECRETARIA
5530-2 I N I C I A L : E M E N D A D A / C O M P L E M E N TA D A / M O D I F I C A D A / A D I TA D A
5560-4 INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO POR OFICIAL MANDADO RECOLHIDO
5560-5 INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO
5560-6 INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUM-

PRIDO EM PARTE
5560-7 INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO/NÃO CUMPRIDO
5580-5 INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDO AR/ENTREGA EFETIVADA
5580-6 INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDO AR/ENTREGA FRUSTRADA
5600-1 JUNTADA DE DESPACHO/DECISÃO/ACORDÃO
5630-1 MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO
5630-2 MANDADO: DEVOLVIDO NÃO CUMPRIDO
5630-4 MANDADO RECOLHIDO
5640-1 OFÍCIO DEVOLVIDO COMPROVANTE / ENTREGA EFETIVADA
5640-2 OFÍCIO DEVOLVIDO COMPROVANTE / ENTREGA FRUSTRADA
5640-4 OFÍCIO RECOLHIDO
5650-1 PARECER MPF: APRESENTADO
5660-1 PETIÇÃO / OFÍCIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA
5660-2 PETIÇÃO / OFÍCIO / DOCUMENTO: JUNTADO
5690-2 PREPARO RECOLHIMENTO REALIZADO COMPROVADO
5710-1 QUEIXA ADITADA
5710-2 QUEIXA RECEBIDA
5720-1 RECURSO RECEBIDO
5720-4 RECURSO CONTRA-RAZÕES APRESENTADAS
5720-6 RECURSO RECEBIDA COMUNICAÇÃO DECISÃO TRIBUNAL
5720-7 RECURSO EMBARGOS DECLARAÇÃO APRESENTADOS
5720-8 RECURSO: CONTRA DECISÃO CIVEL (ART. 40 LEI 10259)
5720-9 RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL CONTRA SENTENÇA APRESENTADA
5720-10 RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA REJEIÇÃO DE DENUNCIA OU

QUEIXA APRESENTADA
5 7 2 0 - 11 RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇA INTERPOSTA
5720-14 RECURSO: ADESIVO INTERPOSTO
5740-1 REPRESENTAÇÃO / PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL APRESENTADA
5770-1 RESPOSTA CONTESTAÇÃO APRESENTADA
5770-2 RESPOSTA CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADA
Art. 3º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS OLAVO PACHECO DE MEDEIROS
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

PROVIMENTO/COGER No- 109, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014
Dá nova redação aos artigos 42; 103; 111; 123; 207, §2º; 347 a 353, todos
do Provimento Geral n. 38, de 12 de junho de 2009.

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 24, VII, do Regimento Interno da Corte e pelo art.
5º, XIX, do Regimento Interno desta Corregedoria-Geral;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 368 do Provimento Geral n. 38, de 12 de junho de 2009,
que determina que as eventuais alterações em decorrência de novos provimentos deverão ser
incorporadas no Provimento Geral; resolve:
Ad referendum, ao apreciar a Consulta 967/2013/GO, bem assim em face do Provimento CGJF
n. 13 de 15 de março de 2013, do art. 2º da Resolução/CNJ nº 112, de 06 de abril de 2010,
Circular/COGER N. 18 de 22 de julho de 2013, do Provimento COGER 86 de 21 de março de
2013 e da necessidade de consolidação de orientações e esclarecimentos aos magistrados por
esta Corregedoria quanto aos demais assuntos, editar o presente provimento, nos termos que
se seguem:
Art. 1º. Os artigos e parágrafos abaixo indicados do Provimento n. 38, de 12 de junho de 2009,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 42. Nas varas em que se processem feitos criminais, serão especialmente anotados:
I - datas de recebimento da denúncia e de conclusão para sentença;
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II - incidência de prescrição;
III - obediência aos prazos para instrução, bem assim aos fixados para conclusão dos in-
quéritos policiais;
IV - preferência no julgamento de processos com réus presos;
V - subida de autos à instância superior, no prazo legal;
VI - prazos excedidos em autos com vista a membros do Ministério Público e advogados, para
cobrança;
VII - fiança;
VIII - realização regular de audiências admonitórias;
IX - incidentes de insanidade mental;
X - destino de mercadorias apreendidas;
XI - incidentes da execução;
XII - preferência no cumprimento de cartas precatórias criminais;
XIII - comunicações de prisão à autoridade judiciária;
XIV - habeas corpus;
XV - comunicações ao Ministério Público de réus presos e soltos;
XVI - registro único do rol de culpados e de suspensão condicional de execução de pena;
XVII - comunicação de decisões judiciais ao Instituto Nacional de Identificação;
XVIII - prioridade de tramitação de inquéritos e processos criminais em que figurem como
indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, vítimas ou testemunhas protegidas, nos ter-
mos do art. 19-A da Lei n. 9.807/1999, incluído pela Lei n. 12.483/2011;
XIX - uso prioritário da videoconferência para oitiva de pessoas em outras localidades;
XX - existência de registro de controle da prescrição por meio de sistema informatizado ou de
planilha afixada/juntada aos autos.
Art. 103 Em caso de impedimento ou suspeição processuais, firmados nos próprios autos pelo
juiz federal ou juiz federal substituto, os processos respectivos permanecerão na vara originária
e serão remetidos ao seu substituto legal apenas para o fim de despacho, decisão ou sentença,
cabendo a movimentação processual à vara de origem.
...
§2º - nas hipóteses de impedimento ou suspeição de juiz federal ou juiz federal substituto, os
processos serão redistribuídos dentro da mesma vara, efetuando a própria secretaria a com-
pensação, com o primeiro processo da mesma classe, atribuído inicialmente ao juiz não
impedido ou suspeito, a dar entrada na Vara após a declaração de impedimento ou sus-
peição.
Art. 111. O plantão deve ocorrer em todas as subseções judiciárias, observando-se, ainda, o
seguinte:
...
III - Nos finais de semana, nos feriados, nos pontos facultativos e nos recessos (Lei n. 5.010/66,
art. 62), o plantão das subseções judiciárias será realizado pelo plantonista da sede da Seção
Judiciária, salvo nas subseções judiciárias com mais de uma vara federal, que realizarão seu
próprio plantão, as exceções a seguir elencadas:
a)Subseção Judiciária de Passos/MG - pelo plantonista da Subseção Judiciária de Uberaba/MG;
b) Subseção Judiciária de São Sebastião do Paraíso/MG - pelo plantonista da Subseção
Judiciária de Uberaba/MG;
c)Subseção Judiciária de Muriaé/MG - pelo plantonista da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG;
d)Subseção Judiciária de Ituiutaba/MG - pelo plantonista da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG;
e)Subseção Judiciária de Janaúba/MG - pelo plantonista da Subseção Judiciária de Montes Claros/MG;
f)Subseção Judiciária de Paracatu/MG - pelo plantonista da Subseção Judiciária de Patos de Minas/MG;
g)Subseção Judiciária de Teófilo Otoni/MG - pelo plantonista da Subseção Judiciária de Go-
vernador Valadares/MG;
h)Subseção Judiciária de Unaí/MG - pelo plantonista da Subseção Judiciária de Patos de Minas/MG;
i)Subseção Judiciária de Varginha/MG - pelo plantonista da sede da Subseção Judiciária de Pouso Alegre;
j)Subseção Judiciária de Vilhena/RO pelo plantonista da Subseção Judiciária de Ji-Paraná - RO;

§ 1º Na hipótese da Subseção Judiciária encarregada do plantão não contar com pelo menos
50% (cinqüenta por cento) dos seus cargos de magistrado providos, seu Diretor poderá solicitar
ao Diretor do Foro que o plantão, episodicamente, seja realizado pelo plantonista da Sede da
Seção Judiciária, mediante publicação de aviso, na sede da subseção judiciária, no qual
constarão os dados do plantonista e formas de realização de contato, bem como o nome do
servidor plantonista local encarregado de eventuais contatos.
§2º Em toda subseção judiciária deverá permanecer pelo menos 01 (um) servidor plantonista,
responsável pelos procedimentos executórios das medidas determinadas pelo juiz plantonista,
bem assim para orientação aos jurisdicionados quanto ao correto direcionamento dessas de-
mandas durante o período e demais providências que visem a evitar o perecimento do di-
reito.
§3º As atividades do juiz plantonista serão realizadas conforme as diretrizes da Resolução
71/2009 do Conselho Nacional de Justiça, da Resolução 70/2009 do Conselho da Justiça
Federal e do Provimento/COGER 38/2009, todos com suas alterações posteriores.
§4º A compensação de plantão cumprido por juiz observará o disposto na Resolução 70/2009
do Conselho da Justiça Federal, com suas alterações posteriores, observada a delegação de
competência ao diretor do foro da seção judiciária a que o magistrado estiver vinculado para
analisar e decidir os pedidos respectivos.
§5º A comprovação de cumprimento de plantão presencial pelo magistrado será feita mediante
relatório próprio de responsabilidade do diretor de secretaria plantonista, indicando o com-
parecimento do juiz à sede da seção ou subseção judiciária ao menos uma vez durante cada
dia de plantão a ser compensado.
I - Caberá ao diretor de secretaria plantonista, no primeiro dia útil após o plantão do magistrado,
encaminhar o relatório referido no caput deste artigo à diretoria do foro da respectiva seção
judiciária.
II - Alternativamente, poderá o juiz comprovar o cumprimento de plantão presencial mediante:
a) relatório a ser emitido pela área de tecnologia da informação, atestando o acesso a equi-
pamento de informática instalado na sede da seção ou subseção judiciária com uso do nome
de usuário e senha do próprio magistrado; ou
b) cópia de registro de entrada do magistrado na sede da seção ou subseção judiciária
efetuado pelo setor de segurança.
III - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, deverá o juiz plantonista encaminhar à
diretoria do foro da seção judiciária os meios de prova nele mencionados.
§6º A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal adotará todas as medidas ne-
cessárias à adequação dos sistemas informatizados para registro e controle das compen-
sações de plantões de magistrados, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação
deste provimento.
§7º Os casos omissos serão decididos pelo Corregedor Regional.
Art. 123. No prazo fixado para inspeção, o juiz deverá verificar:
I - omissões e prática de erros ou abusos, nos termos da lei;
II - cumprimento pela secretaria do disposto no art. 41 da Lei n. 5.010/66, dos atos, despachos
e das recomendações dos juízes, do Tribunal e da corregedoria-geral;
III - existência de todos os livros previstos neste provimento e sua regular abertura, numeração,
escrituração e encerramento, bem como a existência das pastas, igualmente, previstas neste
provimento, organizadas por ordem cronológica dos atos praticados;
IV - encadernação, guarda e conservação dos autos, livros e papéis findos ou em anda-
mento;
V - processos irregularmente parados e inobservância de prazo previsto para servidores,
Ministério Público e partes, apurando-se suas razões e determinando, quando for o caso, a
busca e apreensão de autos por meio de mandado a ser expedido com antecedência razoável
para seu cumprimento;
VI - distribuição e processamento dos feitos nos termos da lei e das determinações da cor-
regedoria-geral;
VII - demora injustificada no cumprimento de cartas precatórias, especialmente criminais, e
aquelas de interesse de beneficiário de assistência judiciária, e se, periodicamente, são co-
bradas as que não são devolvidas no prazo fixado;
VIII - publicação regular do expediente da vara;
IX - existência, na capa dos processos, da classe e natureza das ações e dos nomes dos
advogados e das partes, que deverão ser incluídos no expediente para publicação;



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014021300005

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.5

Ano VI No- 31 Brasília-DF Disponibilização: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014 - Publicação: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014

ISSN - 2175-1692

X - lançamento, em pasta de entrega de autos com vista a advogados, de nome, número de
inscrição na Ordem e endereço completo do interessado, bem como do servidor que os receber
em devolução;
XI - cumprimento, em tempo hábil, dos mandados expedidos;
XII - baixa dos processos devolvidos e sentenciados, conferindo-se a regular numeração das
folhas dos autos e se as certidões e termos lavrados foram devidamente subscritos;
XIII - cadastro de juízes em atividade na vara;
XIV - depósitos existentes em nome do juízo, levantados por meio de ofício previamente
dirigido à agência bancária, especialmente em relação aos valores remanescentes de de-
pósitos já levantados e às contas referentes a feitos já extintos, para as providências ju-
risdicionais cabíveis à espécie;
XV - adequação das eventuais justificativas para as exclusões, inclusões e retificações de
movimentação processual feitas fora do prazo (art. 345 deste provimento);
XVI - registros do catalogador virtual de documentos - CVD;
XVII - regularidade do cadastro de bens apreendidos.
§ 1º Em face do cargo que ocupa, que é da estrita confiança do juiz, caberá ao diretor de
secretaria, no prazo da inspeção, informá-lo sobre o cadastro e a conservação de móveis e
utensílios da vara, observância da jornada de trabalho, atualização constante dos assen-
tamentos funcionais e, principalmente, sobre a efetiva inclusão permanente e diária de dados
no sistema processual.
§ 2º Nas varas federais com jurisdição criminal, deverá o juiz verificar:
I - a paralisação de inquérito pelas autoridades policiais;
II - a observância da preferência prevista no art. 431 do Código de Processo Penal e dos
prazos para instrução criminal e conclusão de inquéritos;
III - a regular intimação de réus presos, nos termos da lei;
IV - a apreensão e correta destinação provisória de coisas.
V - a observância da prioridade de tramitação do inquérito e do processo criminal em que figure
como indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas pelos
programas especiais de proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas;
VI - a existência de registro de controle da prescrição por meio de sistema informatizado ou de
planilha afixada/juntada aos autos.
§ 3º Com referência às custas do processo, deverá o juiz verificar se constam dos autos cópias
das guias e se a cobrança está de acordo com a regulamentação própria.
§ 4º Quanto aos depósitos judiciais, deverão ser adotadas medidas para evitar perecimento,
dano ou deterioração de bens custodiados e realizados levantamentos periódicos para controle
dos bens em depósito, diligenciando para verificar se ainda permanecem sob custódia os
referentes a processos findos ou que devessem ter outra destinação em decorrência de pre-
visão legal ou decisão judicial.
Art. 207. A redistribuição de processos, se determinada em virtude da criação de subseção
judiciária ou ampliação de uma já existente, acarretando deslocamento territorial, ou seja,
mudança de sede, não alcançará os processos com baixa na distribuição, nem aqueles re-
metidos aos tribunais superiores com recurso (sem baixa), que, quando recebidos pela vara de
origem ou quando for necessário pronunciamento jurisdicional, serão redistribuídos.
...
§2º. A redistribuição processual referida anteriormente não se aplica aos feitos que versem
sobre matéria criminal, quando já oferecida a denúncia, incidentes ou apensos.
Art. 347. É obrigatória a catalogação virtual dos documentos:
I.Acórdão;
II.Alvará de soltura;
III.Ata de audiência com sentença;
IV.Ata de audiência;
V.Ata de inspeção;
VI.Ata de julgamento;
VII.Boletim estatístico Tipo 1;
VIII. Boletim estatístico Tipo 2;
IX.Boletim estatístico Tipo 4;
X.Decisão de antecipação de tutela;
XI.Decisão interlocutória;

XII.Decisão liminar;
XIII. Decisão;
XIV. Mandado de prisão;
X V. M a n d a d o ;
XVI.Sentença;
XVII.Termo de fiança.
§1º A obrigatoriedade do registro no e-CVD dos documentos se iniciará a partir da instalação
do sistema na Seção ou Subseção Judiciária.
§2º Os livros em uso deverão ser encerrados na medida em que o e-CVD for disponibilizado
para uso na Seção ou Subseção.
§3º Recomenda-se a elaboração e assinatura dos documentos elencados no caput no editor de
texto TRF1Doc, a partir de sua instalação.
§4º Até que a Divisão de Estatística disponibilize a automação da assinatura dos boletins
estatísticos, os mesmos deverão ser assinados em meio físico, digitalizados e anexados ao e-
CVD.
§5º É recomendado que os mandados de prisão somente sejam catalogados após o seu
cumprimento.
Art. 348. Quando se tratar de documentos físicos assinados, inclusive nos Juizados Especiais
Federais e Execuções Fiscais, estes deverão ser previamente digitalizados para serem re-
gistrados no e-CVD, por servidor formalmente indicado pelo magistrado e habilitado no sis-
tema.
Parágrafo único. Tratando-se de processo que tramita por meio eletrônico, deve-se obriga-
toriamente utilizar o respectivo editor de texto e a assinatura digital para sua autenticação,
salvo impossibilidade técnica a ser certificada nos.
Art. 349. Os documentos catalogáveis elaborados e assinados digitalmente no editor de texto
TRF1Doc, desde que indicados os tipos elencados no art. 347, serão automaticamente in-
seridos no e-CVD.
Parágrafo único. É absolutamente obrigatória, e da responsabilidade do juiz, fazer a correta
identificação do tipo de documento nos sistemas digitais, para inclusão no e-CVD.
Art. 350. Será observado no arquivamento no catalogador virtual de documentos - e-CVD:
I - o bloqueio a eventual possibilidade de um processo ser registrado em vara diversa daquela
a que foi distribuído;
II - a vedação de alteração ou exclusão do documento depois de inserido no e-CVD, sendo que
eventual correção de conteúdo deve se dar por meio de atos integrativos;
III - a correção de dados de catalogação no e-CVD, se for o caso, realizar-se-á somente pela
modificação das informações relativas ao tipo documento, ao magistrado e à vara, sendo
certificado nos autos o equívoco do registro;
III - o acesso exclusivo por senha, pessoal e intransferível, de servidor expressamente au-
torizado pelo juiz é restrito à vara de lotação para inclusão e exclusão;
IV - a numeração sequencial/anual por vara para cada tipo de documento, com a indicação da
matrícula do juiz que proferiu o ato, informando se titular ou substituto;
V - a efetivação da busca textual de palavras;
VI - a certificação nos autos, com emissão automática (para anexação a autos digitais e para
impressão e juntada a autos físicos) de termos que contenham o tipo de documento, o número
de registro, data/hora e servidor ou magistrado responsável pela catalogação, bem como de
termo de alteração de catalogação quando verificado equívoco de catalogação, com a devida
justificativa.
Art. 351. As sentenças proferidas pelos juízes serão classificadas conforme a Resolução do
Conselho da Justiça Federal, no ato do registro da movimentação processual.
§ 1º As sentenças cíveis que extinguem o processo com resolução do mérito classificam-se
pelas letras A e B, conforme os critérios seguintes:
I - sentenças "tipo A": com fundamentação individualizada;
II - sentenças "tipo B": repetitivas ou homologatórias.
§ 2º Consideram-se sentenças repetitivas as que não envolvam análise específica do caso para
resolução do mérito, utilizando-se o juiz dos mesmos fundamentos constantes de sentença
anteriormente prolatada, embora questões preliminares diversas tenham sido apreciadas.
§ 3º As sentenças cíveis que extinguem o processo sem resolução do mérito classificam-se
como sentenças "tipo C".
§ 4º As sentenças penais condenatórias e as absolutórias, bem como as de rejeição de queixa (art. 43
do CPP) e as de denúncia (art. 46 e seguintes do CPP) classificam-se como sentenças "tipo D".
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§ 5º As sentenças extintivas de punibilidade, previstas no art. 107 do Código Penal, ou de
suspensão condicional da pena (art. 696 do CPP) classificam-se como sentenças "tipo E".
§ 6º Incumbe ao próprio juiz prolator da sentença classificá-la, vedada sua delegação a
servidor, sendo obrigatória a inserção da correspondente classificação no cabeçalho ou no
rodapé da primeira folha da sentença, antes da sua assinatura.
Art. 352. Os atos judiciais catalogáveis praticados em regime de plantão serão registrados no
e-CVD pela vara federal na qual os autos tiverem sua regular tramitação.
Art. 353. As secretarias das varas federais e das turmas recursais, quando for o caso, ado-
tarão, ainda, as seguintes pastas, que poderão ser formadas por folhas soltas impressas:
I - pasta de vista de autos a advogados e procuradores;
II - pasta de entrega de autos às partes sem traslado;
III - pasta de vista ao Ministério Público;
§ 1º As pastas serão organizadas com cópia dos respectivos atos, na ordem cronológica de sua
realização, com termo de abertura e encerramento, rubrica ou chancela e numeração de folhas.
§ 2º A pasta de vista de autos a advogados e procuradores poderá ser desmembrada por
órgão público ou grupo de entidades públicas (autarquias, fundações etc).
§ 3º As pastas previstas neste artigo serão descartadas, respeitadas as normas de preservação
ambiental, no que couber, nos prazos e formas constantes em resolução do Conselho da
Justiça Federal.
Art. 2º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS OLAVO PACHECO DE MEDEIROS
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

ApReeNec 0002030-33.1998.4.01.4100 (1998.41.00.002034-1) / RO
APELANTE: JD COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
A D V: RO00000211 LUIS ROBERTO DEBOWSKI
APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR: DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
REMTE: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap 0001878-32.1999.4.01.3200 (1999.32.00.001880-1) / AM
APTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA
A D V: AM00004767 ROBERTO FRANCISMEIRE DE ARRUDA E OUTROS(AS)
APDO: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA
PROCUR: DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap 0003203-33.1999.4.01.3300 (1999.33.00.003202-2) / BA
APTE: M FIGUEIREDO E OUTRO(A)
A U TO R : MARIA FREIRE FIGUEIREDO
A D V: BA00011579 VERA LUCIA MACHADO VALADARES E OUTROS(AS)
APDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
A D V: DF00037940 MARCIO YOSHIO TAZAKI E OUTROS(AS)
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

ApReeNec 0003175-37.2000.4.01.0000 (2000.01.00.005453-4) / MG(AI
199901000649231 /MG)

APELANTE: FAZENDA NACIONAL
PROCUR: PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO: BENEFICENCIA FRANCISCANA
A D V: MG00029373 JOSE OLEGARIO LIMA
REMTE: JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - MG
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

AI 0008199-46.2000.4.01.0000 (2000.01.00.017017-1) / MG
A G RT E : FAZENDA NACIONAL
PROCUR: PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA E OUTROS(AS)
A D V: MG00080051 RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO E OUTROS(AS)
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap 0048535-43.2000.4.01.9199 (2000.01.00.066296-8) / MA
APTE: FAZENDA NACIONAL
PROCUR: PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO: MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS/MA
A D V: MA00010629 JOAO AFONSO CARDOSO NETO E OUTROS(AS)
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap 0069728-17.2000.4.01.9199 (2000.01.99.087914-3) / MG
APTE: FAZENDA NACIONAL
PROCUR: PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER E OUTROS(AS)
APDO: SOCIGRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/C E OUTROS(AS)
A D V: MG00136637 STANLEY MARTINS FRASÃO E OUTROS(AS)
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap 0027307-55.2000.4.01.3300 (2000.33.00.027310-5) / BA
APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR: DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APDO: LUIZ ARNOBIO DE BENEVIDES COVELLO E OUTRO(A)
A D V: BA00006049 JAYME NELITO COY FILHO E OUTROS(AS)
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

COORDENADORIA DE RECURSOS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS

AUTOS COM VISTA AOS INTERESSADOS

NO(S) PROCESSO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) FICA(M) INTIMADO(S) PARA OS EFEI-
TOS DOS ARTS 508 E 542 DO CPC (CONTRARRAZÕES AO RESP E/OU RE) NO PRAZO
DE 15 (QUINZE) DIAS.
Ap 0018643-94.1998.4.01.3400 (1998.34.00.018677-3) / DF
APTE: UNIAO FEDERAL
PROCUR: DF00006721 ANA LUISA FIGUEIREDO DE CARVALHO
APDO: USINA SAO JOSE S/A
A D V: DF00019172 ADRIANO SOARES BRANQUINHO E OUTROS(AS)
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

ApReeNec 0029066-16.1998.4.01.3400 (1998.34.00.029107-5) / DF
APELANTE: MARLETE ROSA DE FREITAS
A D V: GO00014654 CARLOS ROBERTO MAZZO
APELANTE: UNIAO FEDERAL
PROCUR: DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO: ANA MARIA GARIBALDI E OUTROS(AS)
REU: LEXACIA JOANA GARIBALDI PINTO
REU: MARISA GARIBALDI PINTO
REU: REGINA GARIBALDI PINTO
A D V: DF00007033 MILTON NOVATO DE CARVALHO E OUTROS(AS)
REMTE: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - DF
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap 0033379-20.1998.4.01.3400 (1998.34.00.091929-5) / DF
APTE: FUJI PHOTO FILM DO BRASIL LTDA
A D V: DF0000770A DOMINGOS NOVELLI VAZ E OUTROS(AS)
APDO: FAZENDA NACIONAL
PROCUR: PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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