
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 

CIRCULAR/COGER/N. 09 Brasília, 17 de julho de 2014. 

Ref.: Expediente Administrativo n° 2014/00763- MG 
Substituição automática - Interpretação do art. 101 §§ 2° e 5°, do Provimento Geral COGER. 

AOS (ÀS) EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) DIRETORES DE FORO, JUÍZES(AS) 
FEDERAIS E JUÍZES(AS) FEDERAIS SUBSTITUTOS(AS) DAS SEÇÕES JUDICIÁRIAS E 
SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. 

Considerando que a substituição automática de magistrados tem sido objeto de 
diversas consultas nesta Corregedoria Regional; e que no Expediente Administrativo n° 
2014/00763 esta Corregedoria Regional respondeu aos questionamentos acerca da aplicação 
dos parágrafos 2° e 5° do artigo 101 do Provimento Geral da COGER, por meio da presente 
Circular são esclarecidos os critérios a serem observados na designação de magistrados para 
substituição automática. 

A competência da Vara é o primeiro critério a ser verificado. A substituição 
automática deve observar critério de identidade de competência, devendo ser considerada, de 
forma sucessiva, a seguinte ordem de substituição das varas: execução fiscal, cível, agrária, 
previdenciária, criminal e JEF, nesta sequência, conforme disposição do artigo 101, parágrafo 2°, 
do Provimento GeraL 

De acordo com o critério de identidade de competência, observando-se a ordem 
acima exposta, deve-se definir a substituição automática seguindo a ordem de numeração ordinal 
subseqüente da Vara de lotação do magistrado substituído. A ordem de substituição não deve 
partir da vara de menor numeração de determinada competência, mas daquela subseqüente á 
vara em que será realizada a substituição. 

Assim, tomando como exemplo aquele trazido no Expediente Administrativo 
2014/00763, de substituição na 7• Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, de competência 
cível, a substituição automática deve observar a ordem de numeração ordinal, a partir da primeira 
vara cível subseqüente, s• Vara. Esgotada a possibilidade de substituição entre juízes de mesma 
competência deve a substituição recair sobre magistrado de vara de competência em execução 
fiscal e, sucessivamente, em matéria agrária, previdenciária, criminal e de Varas de JEF, 
seguindo sempre a numeração ordinal subseqüente à da Vara em que se dará a substituição. 

O magistrado designado como suplente de Turma Recursal deve ser excluído 
temporariamente do encargo de substituição em outra Vara quando estiver efetivamente 
substituindo relator da Turma Recursal, cumulativamente com o exercício de suas funções na 
Vara de sua lotação, na forma do artigo 101, parágrafo 5°, do Provimento Geral, salvo se todos 
os juízes substitutos e titulares da Seção ou Subseção Judiciária estiverem na mesma situação. 
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Assim, a mera indicação de suplente não exclui o magistrado da escala de substituição 
automática, mas apenas quando estiver efetivamente substituindo relator de TR. 

As Diretorias de Foro deverão decidir sobre indicações de substitutos automáticos 
com base nas disposições do artigo 101 do Provimento COGER n° 38, com a redação dada pelo 
Provimento COGER n° 39, observando os esclarecimentos ora prestados sobre os critérios 
estabelecidos pelo referido dispositivo. 

Atenciosamente, 

Corregedor Regional da ustiça Federal da 13 Região 
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