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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR COGER 22/2014

Brasília, 16 de dezembro de 2014.

Ref.: PAe 0000153-36.2014.4.01.8000 - Divulgar resposta a consulta sobre distribuição
de processos sem recolhimento de custas e negativa de distribuição que não estejam instruídos com cópia
do CPF/CNPJ e/ou procuração.

 

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

 

Comunico a Vossa(s) Excelência(s) resposta desta Corregedoria-Regional à consulta
formulada pelo MMº Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal no PAe
0000153-36.2014.4.01.8000, a propósito da distribuição de processos sem recolhimento de custas e de
processos cuja petição inicial não esteja instruída com cópia do CPF/CNPJ da parte autora e/ou
procuração, nos termos da decisão nele proferida, conforme cópia abaixo:

 

"Trata-se de expediente administrativo instaurado a partir do Ofício nº 735/2014 -
DIREF, de 08/07/2014, por meio do qual o MMº. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do
Distrito Federal, Dr. Rui Costa Gonçalves, submete a esta Corregedoria despacho proferido pelo MMº.
Juiz Federal da 15ª Vara, Dr. João Luiz de Sousa, com que Sua Excelência devolveu ao Setor de
Distribuição e Classificação/SECLA processo distribuído sem recolhimento de custas, o fazendo nos
seguintes termos:

 

“Devolvam-se os autos à Secla para as providências que julgar cabíveis, haja vista a expressa vedação de
distribuição de feitos sem o recolhimento prévio das custas (salvo exceções, que não é caso dos autos),
conforme dispõe o § 5º, do artigo 201, do Provimento/COGER 39, de 03/11/2009, a saber:

  ‘Não se fará a distribuição de petição inicial sem o comprovante de recolhimento das custas iniciais,
ressalvados os casos permitidos em lei’

  Cumpra-se”.

 

Nele se formula consulta sobre o caminho a ser seguido, "por se tratar de uma situação
nova ao Setor de Distribuição, já que nenhuma outra Vara adota tal procedimento", e de igual forma se
salienta que, "em casos análogos, esse TRF 1ª Região tem decidido pela necessidade de intimação prévia
do autor para que supra a falta em 48h, após decorrido o prazo de 30 dias previsto no art. 257 do
CPC”.

 

Outrossim, solicita-se orientação sobre a distribuição de processos que não estejam
instruídos com cópia do CPF/CNPJ e/ou procuração.
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De logo, impõe-se reconhecer que a negativa de distribuição do feito determinada pelo
parágrafo 5º do artigo 201 do Provimento Geral Consolidado, por falta de recolhimento de custas, não se
encontra em conformidade com a garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário e do devido
processo legal, em sua vertente material, impondo-se, pois, a regular distribuição do feito para que, em
atividade jurisdicional, o juiz a quem for distribuído possa dar cumprimento ao disposto no artigo 257 do
Código de Processo Civil, segundo o qual "será cancelada a distribuição do feito que, em trinta (30)
dias, não for preparado no cartório em que deu entrada". Cancelamento da distribuição pressupõe,
evidentemente, distribuição realizada.

 

A atividade do juiz distribuidor é meramente administrativa e, por isso mesmo, se limita
à realização do ato de distribuição. A partir de então, automaticamente, o feito é vinculado a uma das
varas a que foi distribuído, competindo ao respectivo juízo atuar no processo, inclusive para possibilitar o
preparo da demanda, nos termos do referido artigo 257 do CPC. Não se realizando o mesmo, e
determinado o cancelamento da distribuição, a vara enviará os autos ao Setor de Distribuição para
registrar o respectivo cancelamento.

 

A questão referente à negativa de distribuição em virtude de falta da cópia do
CPF/CNPJ, por exigência expressa no parágrafo 2º do artigo 201 do mesmo Provimento, já passou pelo
crivo desta Corte Regional em julgamento no Mandado de Segurança 0034290-90.2011.4.01.0000/DF,
cuja ementa, abaixo transcrita, dá a exata dimensão do decidido:

 

 "PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ DISTRIBUIDOR. NEGATIVA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL AMPARADA NA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS (CÓPIA  DA
INSCRIÇÃO NO CPF). ATOS NORMATIVOS (RESOLUÇÃO CJF 441/2005 E PROVIMENTO
COGER/TRF 1ª REGIÃO Nº 38/2009). ILEGALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO ACESSO À JUSTIÇA. VIOLAÇÃO.

I. Os requisitos da petição inicial encontram-se elencados no art. 282, e incisos, 283, do CPC, cabendo,
ainda, ao autor da demanda a sua instrução com os documentos indispensáveis à  propositura da ação,
dentre os quais não se inclui a cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas  Físicas, junto à Receita
Federal.

II. Nos termos do art. 15, da Lei nº. 11.419/2006, "salvo impossibilidade que comprometa o  acesso à
justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial,  o número no
cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a Secretaria  da Receita Federal", do
que resulta a ilegalidade do art. 2º, § 2º, do Provimento nº. 441/2005-  CJF, e do art. 201, § 2º, do
Provimento COGER/TRF 1ª Região nº. 39/2009, no ponto em que  incluíram exigência não prevista em
lei (instrução da petição inicial com cópia da inscrição no  Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, junto à
Receita Federal do Brasil).

III. Ademais, eventual deficiência na instrução da petição inicial, atrai a observância, pelo Juiz  do feito
e não pelo Juiz Distribuidor, da regra do art. 284, caput, do CPC, hipótese não ocorrida,  na espécie.

IV - Segurança concedida" (3ª Seção, Rel. Juiz  Federal, convocado, Carlos Eduardo Castro Martins, e-
DJF1 de 15.2.2013, pág. 108).

 

De fato, a cópia do cadastro do contribuinte não é documento indispensável à
propositura da ação, e sua exigência extrapola inclusive o comando normativo da Lei 11.419/2006, que se
restringe a reclamar informação do número do CPF/CNJP. Como quer que seja, nos termos do quanto
disposto nos artigos 283 e 284 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação e, na falta deles, deverá haver determinação do juiz para
que o autor a emende ou a complete no prazo de vinte e quatro horas, sequer autorizando a irregularidade
indeferimento imediato da peça inaugural (CPC, art. 284 e parágrafo único), quanto menos impedimento à
distribuição do feito, na ausência de previsão legislativa para tanto. Vedação para distribuição de ação,
prevista pela legislação de regência, só para o caso de petição não acompanhada de instrumento de
mandato, salvo se o requerente postular em causa própria, se a procuração estiver juntada aos autos



Circular Coger 22/2014 \(0153266\)         SEI 0000153-36.2014.4.01.8000 / pg. 3

principais ou no caso previsto no artigo 37 do Código de Processo Civil (CPC, art. 254; Provimento
COGER 38\2009, art. 201, § 4º)."

 

Atenciosamente,

 

CARLOS MOREIRA ALVES
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 19/12/2014, às 12:26 (horário de Brasília), conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 0153266 e o código CRC D80F2A83.
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