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APRESENTA<;Ao

Da-se a publico a nova versao do Regimento Interno do Tribunal, oriunda

da Emenda Regimental 7, de 26 de agosto de 2010, que de ha muito se fazia esperar,

quer pela necessidade de ajustarnento a leqislacao processual superveniente e aos

atos norrnativos dos conselhos superiores, quer pela necessidade instante de melhor

se definirem as areas de cornpetencia das secoes, de modo a evitar, ou, pelo menos,

reduzir ao mlnimo, os numerosos conflitos de competencia, que, sobre atrasar desne

cessariamente a entrega da prestacao jurisdicional, nao deixavam, de certo modo, de

prejudicar a imagem da Corte perante os jurisdicionados.

Norma de acao que regula 0 funcionamento e 0 service interno do Tribu

nal, 0 Regimento do TRF l' Reqiao, ao longo dos anos, vem incorporando, por suas

emendas, a experiencia diuturna da Corte, seja nos procedimentos de area fim, voltada

para os julgamentos nos seus diversos orqaos freclonarios, seja na area meio, na pers

pectiva do funcionamento administrativo do Tribunal.

oTribunal funciona em Plenario, com todos os seus membros efetivos; em

Corte Especial, administrativa e judicial, composta de dezoito membros, metade das

vagas providas por antiguidade e metade por elelcao pelo Plenario; em Conselho de

Adrrunlstracao, composto pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo corregedor re

gional e mais seis desembargadores federais; em quatro secoes,que sao as turrnas da

mesma area de especializacao reunidas, e em turmas especializadas, oito ao todo, cada

qual composta de tres desembargadores federais.

Entre as rnudancas mais significativas incorporadas no Regimento, podem

ser relacionadas as seguintes:

a) elelcao do corpo diretivo do Tribunal - presidente, vice-presidente e

corregedor regional - com sessenta dias de antecedencta, com uma equipe de tran

sicao, nos termos da Resolucao 95/2009 do Conselho Nacional de Justica - CNJ;

b) exclusao das multas de qualquer natureza como criterto definidor da

competenc!a, que vinha ensejando repetidos e desgastantes conflitos de cornpeten

cia;



c) transferencia da competenda do Plenario para a Corte Especial para ele
ger os desembargadores e julzes federais membros dos tribunais regionais eleltorais,
materia sempre regida por constantesalteracoes:

d) alteracao da forma de cornposicaodo Conselho de Adrninistracao, com
a lndusao de tres membros eleitos entre os integrantes da Corte Especial;

e) semestralidade da escala de ferlas dosdesembargadores ejulzesfederais,
em razao da Resolucao 109/2010 do Conselho da Justlca Federal - CJF, cabendo a
Corregedoria Regional a aprovacac das ferlas dos julzes federais e dos julzes federais
substitutes, exceto as dos convocadosem auxllio;

f) fixa<;ao do prazode dez dias para correcaoe aprovacao dasnotas taqui
graficas, conforme Meta Prioritar!e 4 do CNJ, aprovada pelos presidentes dos tribunais

e demais orqaos do Judklario brasileiro reunidos no III Encontro Nacional do Judicia
rio;

g) aperfei<;oamento do sistema de inforrnacoes estatisticas, para possibili
tar que os registros estatlsticos sejam feitos com correcao. fixando-se, tambern, uma
data para seu encerramento, sob pena de nao ser possivel repassar os dados para 0

Sistema Nacional de Estatlstica da Justica Federal - Sinejus, conforme determinado
pelo CJF;

h) exclusao da possibilidade de movimentacao de juizes federais e julzes
federais substitutos dentro da mesma secao ou subsecao judiciaria, que antecedia a
rernocao, hip6tese que, por sua repetida mcldencla, estava seconvertendo em verda
deira troca de acervos, 0 que deve serevitado;

i) novasatrlbulcoes da Presidencia, como fator de maior agilidadeaadrnl
nlstracao, tais quaisa destqnacao de juiz para atuar em auxllio,a prorroqacao da juris
dlcao no caso de prornocaoou rernocao, a cornunicacaoda rernocao ou prornocaode
juizesaCoordenacao dos Juizados Especiais Federais - Cojef e a mdkacao do diretor
da Revista, preferencialmente entre os desembargadores federais mais antigos que
nao tenham exercido a direcao, e do coordenador dos Juizados, ambasad referendum
do Conselho de Adrninistracao:

j) nova cornposicao da comissao de concurso para juiz federal substitute,
que passa a serintegrada pelo vice-presidente, que a preside, e pelo diretor da Escola
de Magistratura, como membros natos, e por um juiz federal com maisde dezanosde
magistratura, como ocorria ate a crtacao dos atuais tribunais regionais federais, alern
de um professor de faculdadede direito oficial e de um advogado;

k) prevlsao, antes inexistente no Regimento, da Coordenacao dos Juizados
Especiais Federais, que cresceram e hoje estao instalados em todas as suas unidades,
incluindo varas especializadas nascapitaise turmas recursais, e

I) novo regramento para as sessoes solenes, que ficam reservadas para os
eventos de maior destaque institucional do Tribunal, alern da celebracao de seu ani
versa rio de instalacao. a cada dois anos.

lrnpoe-se um destaque para a Comissao de Regimento, composta pelos
desembargadores federais Tourinho Neto, que a preside, Reynaldo Fonseca e Monica
Sifuentes, tendo a desembargadora federal Angela Cataocomo suplente Ontegrante
da Comissao, a desembargadora federal Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues teve de
ser substitulda, em razao de sua ascensao ao cargo de ministro do SuperiorTribunal

de Justtca).

Sem os esforcos ingentes da Comissao de Regimento, sob a hderanca do
lncansavel desembargador federal Tourinho Neto,a alteracao do Reglmento nao teria
acontecido em tempo tao breve, como se impunha, para dlscussao. votacao e apro
vacao na sessao plenaria do dia 26 de agosto de 2010. Foi decisiva e merece realce,
por dever de justice. a colaboracao do juiz federal Jose Alexandre Franco, auxiliar da
Presidencia, que tomou a s', adiqrtacao e a coordenacaodas alteracoes, fazendo 0 elo
entre a Presidencla e a Comissao de Regimento.

Brasilia (DF), setembro, 13,2010

Desembargador Federal OLiNDOMENEZES
Presidente
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Art. 10 0 Regimento InternodoTribunal Regional Federal da
1a Regiao passa avigorarcom aseguinteredacao, renumerados
05 artigos:

Arts. 1° e 2°

REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIAO

PARTE I
DO TRIBUNAL

TiTULO I
DA COMPOSI~AO{DA ORGANIZA~AO E DA COMPETENCIA

CAPITULO I
DA COMPOSI<;AO E DA ORGANIZA<;AO DO TRIBUNAL

Art. 10 0 Tribunal Regional Federal da l' Reqlao, com sede naCapital Federal e juris
dlcao no Distrito Federal enos Estados do Acre, do Amapa, do Amazonas, da Bahia, de
Goias, do Maranhao, de Mato Grosso, de Minas Gerais, do Para, do Piaui, de Rondonia, de
Roraima e do Tocantins, cornpoe-se de vinte e sete juizes vitalicios, nomeados pelo pre
sidenteda Republica, osquais terao0 tituio de desembargador federal, sendovinte e um
entre juizes federais, tres entre advogados e tres entre membrosdo Ministerio Publico
Federai, com observancia do que preceitua 0 art. 107 da Consntulcao Federal.

Art. 20 OTribunal funciona em:

1- Plena rio;

11- Corte Especial;

111- secoes especializadas;

IV - turmasespecializadas.

§ 1° 0 Plenario, constituido da totalidade dos desembargadores federais,
epresidido pelo presidente do Tribunal.

§ 2° A Corte Especial, constituida de dezoito desembargadores federais e
presidida pelo presidente do Tribunal, tera metade de suas vagas providas por antigui
dade e metade par elei<;ao pelo Tribunal Pieno, nos termos de resolucao do Conselho
Nacional de Justice.

§ 3° 0 coordenador dos Juizados Especiais Federals e 0 diretor da Escola
de Magistratura Federal da l' Regiao - Esmaf, ainda que nao integrem a Corte Especial
Administrativa, partlciparao do julgamento, tao s6com direito a voz, quando estiverem
em pautaassuntos que a eles Interessem.



Arts. 3° e 4°

Art. 3° Ha, no Tribunal, quatro secoes, integrada cada uma pelos componentes das
turmasda respectiva area de especializacao.

§ 1° OTribunal tem oito turmas, constituida cada uma de tresdesembarga
doresfederais. A l' e a 2'Turmas comp6em a l' Secao: a 3' e a 4'Turmas,a 2' Secao: a

5' e a 6'Turmas,a3' Secao: a 7' e a 8'Turmas,a 4' Secao.

§ 2° As secoes e as turmas serao presididas pelo Desembargador federal
mars antigo entre seus membros, obedecendo-se a ordem de antiguidade no orqao

fraclonarto, em sistema de rodizio, pelo prazo de dois anos, desdeque conte com pelo
menosdois anos de exercicio no cargo, salvo senenhum doscomponentesdo colegia
do preencher tal requisite.

§ 3° 0 presidente, 0 vice-presidente e 0 corregedor regional nao integram
secaoau turma.

§ 4° 0 presidente, 0 vice-presidente e 0 corregedor regional, ao deixarem
seus cargos, retornam aturma,observando-se 0 seguinte:

1- 0 presidente e 0 corregedorregional inteqrerao, respectivamente, aturma
do presidente e a do corregedor regional eleitos:

II - se 0 novo presidente for 0 vice-presidente ou 0 corregedor regional, 0

presidente que deixar0 cargopassara a integraraturma deque provern0 vice-presiden
te ou 0 corregedorregional eleitos;

111- 0 vice-presidente, ao deixar0 cargo, se nao for ocupar 0 cargo de presi
dente do Tribunal, inteqrara a turma de que provern 0 novo vice-presidente.

§ 5° 0 desembargador federal empossado lnteqrara a turma em que ocor
reu avaga para aqual foi nomeadoou,nahipotesedo art. 114desteRegimento, a turma
do desembargador federal transferido.

§ 6° Efacultado ao desembargador federal empossado optar,de logo, em
sua lotacaoinicial, por outra turrna, desdeque haja vaga e nao tenhahavido interesse de
desembargador federal rnais antigo naantecedente rernocao entre secoes,

Art. 4° Efacultado ao desembargador federal mais antigo recusar a presidenoa do Tri
bunal, avice-presidenda eacorregedoria regional, desde que 0 faca antes daelekao.

Paraqrafo unico. Efacultadoao desembargador federal recusar a presiden
ciada secao ou da turma,desdeque 0 faca antes do terrnlno do mandatodos respecti
vospresidentes.

Arts. 5° a 8°

Art. 5° Ha, no Tribunal, orqao denominado Conselho de Adrnrnistracao, destinadoa
formula<;ao e lrnplantacao das politicasadministrativas, consoante disposicoes contidas

nosarts. 71 a 76 desteRegimento.

CAPITULO II

DA COMPETENCIA DO PLENARIO, DA CORTE ESPECIAL,

DAS SE<;OES E DAS TURMAS

Se~ao I

Das areas de especializacao

Art. 6° Ha, no Tribunal, estabelecidas em razao da materia principal, quatro areas de

especializa<;ao, a saber:

I - beneficios assistenciais, previdenciarios do regime geral da previdencia

social e de servidores publicos:

II - penal, improbidade administrativa e desaproprlacao:

III - administrativo, civil e comercial;

IV- trlbutano, financeiro e conselhos profissionais.

Art. 7° Acornpetencia do PlenarioedaCorte Especial naoesta sujeita aespecializacao.

Art. 8° Acornpetencia das secoes e das respectivas turmas, salvo onentacaoexpres
sa em contrario. e fixada de acordo com as rnatertas que comp6em a correspondente

area de especializacao,

§ 1° Al' Secao cabe0 processo e julgamento dos feitos relativos a:

I - servidores publicos civls e militares, excetoquando a materia estiverpre

vista na cornpetenoa de outra secao;

II - beneficios assistenciais, previdenciarios do regime geral da previdencia

social e de servidores publlcos.

§ 2° A2' Secao cabe0 processo e julgamento dos feltos relativos a:

I - materia penal em geral;

II - improbidade administrativa;

III - desepropriacao diretae indireta.
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Art. 80

§ 3° A3' Secao cabea processo ejulgamento dos feitosrelativos a:

I - licita<;:ao, contratos administrativos e atos administrativos em geral nao
incluidosnacornpetencia de ourrasecac:

II - concursos publicos:

III - contratos;

IV- direito ambiental;

V- sucess6es e registros publicos:

VI - direito das coisas;

VII - responsabilidade civil;

VIII - ensino:

IX- nacionalidade, inclusive a respectiva opcao e naturallzacao,

X- constltukao, dissolu<;:ao e llqutdacao de sociedades;

XI- propriedade industrial;

XII - Fundo de Garantia do Tempode Service - FGT5.

§ 4° A4' Secao cabea processo ejulgamento dos feitosrelativos a:

I - inscrkao em conselhos profissionais, exercicio profissional e respectivas
contrtbuicoes:

II - impastos;

11I- taxas;

IV- contribui<;:6es de melharia;

V- contribuicoessociais e outras de natureza trtbutaria, excetoas contribul-
coes para a FGT5;

VI- ernprestirnos compuls6rios;

VII- precos publicos:

VIII - quest6es de direito financeiro.

§ 5° Os feitos relatives a nulidade e anulabilidade de atos administrativos
serao de competencla da secao a cuja area de espedallzacao esteja afeta a materia de
fundo, conforme paraqraros anteriores.

§ 6° Para efeitodedefinicao decompetenda. devera ser levado em considera
cao, prioritariamente, a pedido; havendo cumulacao de pedidos, prevalecera a principal.

§ 7° Os feitos que versa rem sabre multas serao da competenda da secao
que tratarda materia de fundo.
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§ 8° Os feitos relativos ao regime de previdencia complementar (art. 40,
§ 14,da Constltulcao Federal) au privada serao da cornpetencia da 3' Secao.

§ 9° Os feitos de execucao fiscal, de natureza trlbutaria au nao tributana,

exceto FGT5, sao da cornpetencia da 4' Secao.

Ans.ae a 10
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Se~ao III
Da competencia da Corte Especial

Se~ao II
Da competencia do Plenario

II - as revis6es criminais e as acoes rescis6rias de seus pr6prlosjulgados;

111- as mandados de sequranca eashabeas datapara irnpuqnacaode ato do
Tribunal, de seus orqaos fraclonarlos e de seus desembargadores federais;

IV- asconfiitosde cornpetencla entre relatores, turmas e secoes do Tribunal;

Art 9° Competeao Plenario:

1- dar posse aos membrosdo Tribunal;

II - elegera presidente, a vice-presidents e a corregedorregional para man
data de dais anos, observando, preferencialmente, a ordem de antiguidade, vedada a
reconducao, bem como dar-Ihes posse;

III - escolher as listas triplices dos candidatos acornposicao do Tribunal na
forma preceituada nosarts. 93 e 94 daConstltulcao Federal;

IV- votar asemendas ao Regimento Interno;

V- aprovar a Regimento Interno daCorregedoria Regional;

VI - aprovar a Regimento Interno das turmas recursais e dos Juizados Espe
ciais Federais;

VII - aprovar aoutorga de condecoracoes.

Art 10. CompeteaCorte Especial processar e julgar:

1- noscrimescomunse nosde responsabllidade, asjuizesfederais, incluidos
as da Justica Militar e as da Justica do Trabalho, e as membros do Ministerio Publico
Federal, estes e aqueles em exercicio na area de jurisdicaodo Tribunal, bem como a res
pectiva acao de improbidade administrativa, ressalvada a cornpetencia da Justice Elei
toral;
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Arts.10e11

do Juri.
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Arts. 11 e 12

XI - ordenar a especializacao de varas e atribuir cornpetencia, pela natureza

dos feitos. a determinados juizos federais;

XII- aprovar, em votacao secreta, a convocacaode julzes federais, na forma

do art. 21, XXV, deste Regimento;

XIII - decidir 0 afastamentode juiz federal ou juiz federal substituto por mais

de trinta dias;

XIV - deliberar sobre abertura de procedimento de venficacaode invalidez

de desembargador federal ou, por provocacao do Conselho de Adrnlrustracao. de juiz

federal ou juiz federal substituto para 0 fim de aposentadoria;

XV - decidir 0 afastamentodo cargo de juiz federal ou de juiz federal substi

tuto contra 0 qual tenha havido recebimento de denunciaou queixa-crime;

XVI - eleger, pelo voto secrete. entre os desembargadores federais, os que

devem compor 0 Tribunal Regional Eleitoral do Distrlto Federal e,entre osjuizesde cada
secaojudiciaria, os que devem integrar 0 respectivoTribunal Regional Eleitoral, em am

bos os casos, na condicao de membro efetivo e suplente;

XVII - declarara vitaliciedade de juizes.

5e~ao IV
Da cornpetencia das secoes

Art, 12. Compete as se,6es:

1- processar e julgar:

a) os embargos infringentes ou as embargos de diverqenciaem materiatra

balhista interpostos dasdecis6es dasturmas da respectiva area de especrauzacao.

b) os conAitosde competencia relativos as materias dasrespectivas areas de

especializacao verificadosentre juizes federais vinculados aoTribunal;

c) os incidentes de unltorrnlzacao de [urlsprudencia. quando ocorrer diver
qencia na interpretacaodo direito entre as turmas que asintegram,aprovando a respec

tiva surnula:

d) as mandados de securance e os habeas data para lmpuqnacao de ato de

juiz federal;

e) os embargos irfrmqentes nas acoes rescisorlas de seus proprios julgados;

f) as acoesrescisorias dosjulgados de prlmeiro grau relativos asmaterlas das

correspondentes areas de espectallzacao, bem como dos julgados da propria secao ou

dasrespectivas turmas;
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v - as arquicoesde inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder

Publico (art. 97 da Constituicao Federal) suscitadas nos processos submetidos ao julga

mento originario ou recursal do Tribunal;

VI - os incidentes de uniforrruzacao de jurisprudencla em casode diverqen

cia na interpretacaodo direito entre assecoes. aprovando a respectiva surnula;

VII - as quest6es incidentes em processos de cornpetencia das secoes ou

turmas que Ihe hajam side submetidas, bem como os conAitos de cornpetencla entre

relatores e turmas integrantesde secoes diversas ou entre estas;

VIII- 0 pedido de desaforamentodejulgamento dacornpetencla do Tribunal

conduta;

Art. 11. Compete aCorte Especial Administrativa:

I - resolver as duvidas que Ihe forem submetidas pelo presidente ou pelos

desembargadores federais sobre a lnterpreracaoe execucao de norma regimental ou a

ordem dos processos de suacornpetencia:

II - conceder Iicencaao presidente e aosdesembargadores federais;

III - organizarconcurso publico de provas e tltulos para provimento de car

gos de juiz federal substituto e aprovar0 respectivo regulamento;

IV - decidir os pedidos de rernocao ou permuta de juiz federal e de juiz

federal substituto;

V - ordenar a lnstauracao de procedimento administrativo especial para de

cretacao da perda de cargo de juiz federal e de juiz federal substituto (art.95, I,primeira

parte,da ConstituicaoFederal), bem como julgar 0 respectivoprocesso;

VI - decidir,por motivo de interesse publico, acerca de rernocaoou disponi

bilidade e aposentadoria, com vencimentos proporcionaisao tempo de service, de juiz

federal, de juiz federal substituto ou de membro do proprio Tribunal, no que couber;

VII - julgar os processos de verificacao de invalidez de membro do Tribunal,

de juiz federal e de juiz federal substituto;

VIII - impor penas de advertencta e censura aos julzes federais e juizes

federais substitutes,

IX - conhecer das correicoes parciais, representacoes ou justificacoes de

X- conhecer de pedido de reconslderacao mediante fato novo ou omissao

do julgado, bem como de recursos contra decisoes do Conselhode Adrninistracao:
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Arts. 12 a 14

g) as questoes incidentes em processos de cornpetencla das turmasda res
pectivaarea de espectallzacao que Ihes sejam submetidas;

h) as suspeicoes levantadas contra osdesembargadores federais, salvo em se
tratando de processo da cornpetenda da Corte Especial;

II - sumulara jurisprudencia uniforme das turmas da respectiva area de es
pectalizacao.

Paraqrafo unlco. Competea2' Secao, ressalvada acornpetenda prevista no
art. 10, I ell, desteRegimento, processar e julgar:

1- noscrimescomunse nosde responsabilidade, as autoridades submetidas,
pela natureza da lnfracao, ao foro do Tribunal por prerrogativa de funcao, ressalvada a
competence da Justlca Eleitoral;

II - as acoes de improbidade administrativa relativas as autoridades referidas
no inciso I;

111- as revisoes criminais dosjulgadosde primeiro grau,bem como dosjulga
dosda propriaSecao ou das respectivas turmas.

Se~aoV

Da cornpetencia das turmas

Art. 13. As turmascompete processar e julgar,dentro da respectiva area de especia
hzacao:

I - os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal ou outra
autoridadesujeita diretamentea jurisdicaodo Tribunal;

11-em graude recurso, ascausas decididas pelosjuizesfederais e pelosjuizes
de direito no exercicio de jurisdicao federal, ressalvadas as hip6teses previstas nos arts.
102, Il,"b':e 105, II, "c': daConstituicao Federal;

III - as excecoes de suspelcao e Impedimento contrajuiz federal.

Art. 14. As turmas podem remeteros feitosde sua competenciaa secao de que sao
integrantes:

1- quando algum desembargador federal propuserrevisao dajurisprudencla
assentada em surnula pelasecao:

II - quando convier pronunciamento da secao em razso da relevancla da
questaoe para prevenirdiverqencia entre as turmasda mesma secao.
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Arts. lS e 16

Art, 15, Ressalvada a competencla da Corte Especial ou da secao, dentro de cada
area de especialtzacao, a turma que primeiro conhecerde um processo ou de qualquer
incidente ou recurso tera a jurisdicao preventa para 0 feito e seus novos incidentesou
recursos, mesmoos relatives aexecucao das respectivas decisoes.

§ 1° A prevencao de que trata esteartigo tarnbern serefere as acoes reuni
das por conexaoe aos feitosoriqinarios conexos.

§ 2° Prevalece ainda a prevencao quando a turma haja submetido a causa
ou algum de seus incidentes aojulgamento da secao ou da CorteEspecial.

§ 3° A prevencao. se nao for reconhecida de ofkio, podera ser arguida por
qualquer das partesou pelo Ministerio Publico Federal ate 0 inicio do julgamento por
outra turma.

§ 4° Cessara a prevencao setiver havidototal redlstnbulcao dos desembar
gadores federais na cornposicao das turmasou seda turma nao fizerparte nenhum dos
que funcionaram em julgamento anterior.

§ 5° Naofirma prevencao do 6rgaojulgador adecisao que naoconhecedo
recurso ou a que simplesmente declara prejudicado 0 pedido.

Se~aoVI

Da competencia comum aos 6rgaos julgadores

Art. 16. Ao Plenario,aCorteEspecial, as secoes e as turmas, nosprocessos da respec
tiva cornpetencla, incumbe,ainda:

1- julgar:

a) 0 agravo regimental contradedsaodo respectivo presidente ou de relator;

b) os embargos de declarecao opostosa seus acordaos:

c) as arquicoes de falsidade, medidas cautela res e outrasnosfeitos penden-
tesde sua decisao:

d) os incidentesde execucao que Ihes forem submetidos;

e) a restauracao de autosdesaparecidos;

11-adotar as seguintes providenoas:

a) remeterasautoridades competentes, para osdevidos fins, c6pias autenti
cadas de pecas de autosou de papeis deque conhecer, quando neles ou por lnterrnedio
deles venficarindiciosde crime de responsabllidade ou de crime comum em que caiba
acacpublica;
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Se~ao I

Da eleicso

Art. 18

§ 4° Conslderar-se-a eleito, em primeiro escrutinlo, 0 desembargadorfederal
que obtiver a rnaioria absolute dosvotos dos membros do Tribunalaptos a votar.Em um
segundo escrutinio,concorreraosomente os mais votados no primeiro. Se nenhum reu
nir a maioriaabsolutade sutraqios, proclamar-se-a eleito 0 maisvotado.

§ 5° 0 desembargador federal Hcenciado ou em gozo de ferias nao partici

para da eleicao, salvo sesolicitar 0 retorno as atividades dois diasantesda data designa
da paraa eleicao.

§ 6° 0 desembargador federal que tiver exercido quaisquer dos cargosde
direcao previstos neste capitulo por quatro anos, ou 0 de presidente, nao figurara rnais

entre os elegiveis ate que seesgotem todos os nomes naordem de antiguidade.

§ 7° 0 disposto no § 6° nao seaplka ao desembargadorfederal eleito para
completar periodo de mandato inferior a um ano.

§ 8° Efacultado aosdirigentes eleitos indicar formalmente a equipe de tran
si,ao, com coordenador e membros de todas as areas do Tribunal, que tera acesso inte
gral aosdados e asmforrnacoes referentes a gestaoem curso. Osdirigentes no exercicio
do mandato deverao designar interlocutores ao coordenador da equipe de transicao,
recaindoessa indicacao, preferencialmente, nostitularesdasunidadesresponseveis pelo
processamento e pela execucao da qestao administrativa.

§ 9° Os dirigentes em exercicio deverao entregar aos diriqentes eleitos, em
atedezdias apos a eleicao, relatorlo circunstanciado com osseguintes elementosbasicos:

1- planejamento estreteqico,

II - estatistica processual;

III - relatorio de trabalho dascomissoes e projetos,sehouver;

IV- proposta orcarnentarla e crcarnenro com especificacao dasecoes e pro
gramas, destacando possiveis pedidos de creditos suplementares em andamento com
as devidasjustificativas;

V - estrutura organizacional com detalhamento do quadro de pessoal, car
gos providos, cargos vagos, inativos, pensionistas, cargos em comissao e funcoes co
missionadas, indicando a exlstenda ou nao de servidores cedidos para 0 Tribunal, bem
como daquelesem regime de contratacao temporaria;

VI - relecao dos contratos em vigor e respectivos prazos de viqencia:

VII - slndicandae processos administrativos disciplinares internos, sehouver;

VIII - situacao atual dascontas do Tribunal perante 0 Tribunal de Contasda
Uniao, indicando as acoes em andamento paracumprimento de diliqencias expedidas
pelacitada Corte de Contas;
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§ 2° A eleicao far-se-a com a presence de, pelo menos, dois tercos dos

membros efetivosdo Tribunal. Naoseverificandoquorum, na mesma oportunidade, sera

designadasessao extraordinaria paraa data maisproxima,convocando-se osdesembar

gadoresfederais ausentes.

§ 3° A elekao do presidente precedera a do vice-presidente, e a do vice

presidente, a do corregedor regional, quando se realizarem na mesma sessao.
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CAPITULO III
Do PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE E DO CORREGEDOR REGIONAL

Arts.16a18

Art. 17. Assecoes e as turmas poderao remeterosfeitosde sua competencia aCorte

Especial:

b) encaminhar a Corregedoria Regional, por deliberacao do orcao julgador

competente, tomada verbalmente, sem nenhum registro no processo, reproducoes

autenticadas de sentences ou despachos de juizes constantes dos autos que reveiem

excepcional valor ou rnerito de seus prolatoresou observacoes referentes ao funciona

mento dasvaras.

1- sehouver reievante arquicaode inconstitucionaHdade, desdeque a mate

riaainda nao tenha side decidida pelaCorte Especial ou pelo SupremoTribunal Federal;

II - se algum desembargador federal propuser revisao da jurisprudencia as

sentada em surnulapela Corte Especial ou, ainda,em materiaconstitucional;

III - se houver questao relevante sobre a qual divirjam as secoes entre si ou

alguma delas em relacao a Corte Especial;

IV- seconvier pronunciamento da Corte Especial em razeo da relevancla da

questaojuridica ou da necessidade de prevenirdiverqencia entre as secoes.

Art. 18. 0 presldente, 0 vice-presidentee 0 corregedor regional, eleitos, preferencial

mente, entre os desembargadores federais mais antigos, tern mandato de dois anos, a

contar da posse. vedadaa reeleicao.

§ 1° A elelcao, por voto secretodo Plenario, ocorrera, no minirno, sessenta

dias antesdo terrnlno do mandato de seus antecessores.



Arts. 18a21

IX - Relat6rio de Gestae Fiscal do ultimo quadrlmestre, nos termos da Lei
Complementar 10112000.

§ 10. Os dirigentes eleitos poderao solicitar dados e informa<;6es compte
mentares, se considerarem necessaria.

Art. 19. Se ocorrervacancia do cargode presidents, assumira 0 vice-presidente, que
convocara 0 Plenario para, no prazomaximo de trinta dias, realizar aelelcao.

§ 1° 0 eleito tornara posse no prazode quinze dias, exercendo 0 mandato
pelo restante do tempo.

§ 2° No caso de 0 vice-presidente ou 0 corregedor regional sereleito presi
dente, na mesma sessao, eleger-se-a seu sucessor, aplicando-se-Ihe 0 disposto no para
grafo anterior.

Art. 20. Ocorrendo vacancla do cargo de vice-presidente ou de corregedor regio
nal, sera 0 Plenario convocado para eleicao do sucessor no prazo maximo de trinta
dias,salvo0 caso previsto no § 2° do artigo anterior.0 eleito cornpletara 0 periodo de
seu antecessor.

Se~ao II
Das atribuicoes do presidente

Art. 21. 0 presidente do Tribunal, aquem compete a pratka de atos de qestao daJus
tka Federal de primeiroe segundograus da l' Regiao, tem as seguintes atribuicoes:

1- representar 0 Tribunal;

11-velarpelas prerrogativas do Tribunal;

III - autorizar0 ingresso de autoridades policiais, acompanhadas ou nao de
representantes do Ministerio PublicoFederal, nas dependencies do Tribunal, para a pra

tica de diliqenciasjudiciaisou policiais;

IV- convocaras sess6es extraordinarlas do Plena rio, da Corte Especial e do
Conselho de Admintstracao,

V - dirigir os trabalhos do Tribunal, presidindo as sess6es do Plenario, da
Corte Especial e do Conselhode Adrninistracao:

VI- manter a ordem nas sess6es, adotando, para isso, asprovldendas neces-
sarias:

VII - submeterquest6es de ordem aoTribunal;

Art.21

VIII - executare fazerexecutaras ordens e decis6es do Tribunal, ressalvadas

as atribui<;oes dos presidentes dassecoes e dasturmas, bem como as dos relatores;

IX- baixaras resolucoes e instrucoes normativas referentes adeliberacaodo

Plenario, da Corte Especial ou do Conselho de Adrninistracao:

X - baixaros atos indispensaveis adisciplina dos servicos e apolicia do Tri-

bunal;

XI- proferir, nosjulgamentos do Plenario eda Corte Especial, voto de desern

pate,nos casos em que nao participada votacao, observando-se, nosdemais, seocorrer
empate,0 disposto nos paraqrafos do art.61 deste Regimento;

XII - relatar 0 agravointerposto de suas decisoes, proferindo voto;

XIII - assinar, com 0 relator, ascartas rogat6rias;

XIV - assinar as atas, osoflcios execut6rios e as cornunkacoes referentes aos

processos do Plenario, da Corte Especial e do Conselho de Adrnlrustracao:

XV - presidir e supervisionar a distriburcao dos feitos aosdesembargadores

federais, bem como assinar aata respectiva, aindaquando realizada pelo sistema eletro

nico de processamento de dados:

XVI - resolver as duvidas que forem suscitadas na dassficacao dos feitos e
papeis registrados na Secretariado Tribunal, baixandoas lnstrucoes necessarlas:

XVII- publicar, mensalmente, no orqao oficlal, relacao dos feitos encaminha

dos a Procuradoria Regional da Republica, com data dos respectivos recebimentos, e

ainda nao devolvidos;

XVIII - designardia para julgamento dos processos da competencia do Ple
narlo e da Corte Especial;

XIX - proferir os despachos de expediente;

XX - nomear e dar posse aosjuizesfederais substitutose,durante 0 recesso
do Tribunal, dar posse aosdesembargadores federais;

XXI- designarjuiz federal ejuiz federal substituto paraatuarem regimeespe

cial de auxilio a outra vara ou em rnutirao:

XXII - prorrogar junsdtcao de magistradopromovido ou removido, por con-

vsnlencia do service:

XXIII - concedertransferencia de secao aosdesernbarcadores federais;

XXIV - prorrogar 0 prazopara posse e exercicio dos membros do Tribunal;

XXV - convocar, para substltuicao e auxilio, nos casos previstos neste Regi-

mento, juizes federais efetivoscom maisde trinta anos de idade e cinco anos de exer-
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Art. 21

soCivil);

e) os pedidos de livramento condicional, bem como os incidentes em pro
cessos de indulto, anistia e grac;a;
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bunal;

f) a desercao de recursos extraordinerlos e especiais nao preparados no Tri-

g) as peticoes de recursos especial e extraordinario, resoivendo os incidentes

que forem suscitados;

h) aexpedlcaode ordensde pagamentodevido pela Fazenda Publica Federal
nostermos do art. 100da Constltukao Federal, despachando os respectivos processos;

i) aordenacao do sequestro no caso do art. 731 do C6digo de Processo Civil;

j) os pedidos relativos as rnatertas administrativas e de servidores do Tribu
nal, que poderao serobjeto de deleoacao ao diretor-geral;

XXXIV - nomear 0 diretor-geralda Secreta ria, osocupantesde cargo em co
missao e de funcao comissionada e,por lndlcacao do respectivo presidente, osdiretores

dascoordenadorias dasturmas;

XXXV - determinar, nasacoes rescis6rias da competencia da Corte Especial, 0

levantamento do dep6sito exigido pelo art.488, II, do C6digo de Processo Civil;

XXXVI - rubricar os livros necessarlos ao expediente ou designar servidor
para faze-lo:

XXXVII - designaros servidores dos gabinetes da Presidencia, da Vice-Presi
dencia, da Corregedoria Regional, da Coordenacao dosJuizados Especiais Federais e dos
desembargadores federais, mediante indicacao do titular;

XXXVIII - especificar, em ato pr6prio, as atribuiccesdasdiversas unidades do
Tribunal, bem como de seus diretores, chefes e servidores;

XXXIX - assinar os atos de provimento e vacanoa dos cargos de natureza
permanente e em comissao dos servidores do Tribunal e da Justice Federal de primeiro
grau da 1'Regiao;

XL - assinar osdemaisatos relativos a:

a) rernocao;

b) redistribuicao:

c) subsritukao:

d) vantagens;

e) indernzacces:

f) ferlas:

g) licencas:

h) afastamentos;

Art. 21
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a) antesda distribuicao, os pedidos de assistencia judioana:

b) as reclamacoes por erro de ata do Plenario e da Corte Especial ou da pu
blicacao de acordaos desta;

c) ospedidos de suspensao da execucao de medida liminar, tutela antecipa
da ou sentence noscasos previstos em lei;

d) os pedidos de avocacao de processos (art. 475, § 1°,do C6digo de Proces-

cicio (art. 107, II, da Constitulcao Federai), desde que nao seja 0 unko magistrado em
exercicio navara, ap6saprovacao pela maioriaabsolutados membrosda Corte Especial
Administrativa, na forma de resolucao, ou, havendo urqencia. od referendum da Corte
Especial Administrativa;

XXVI - manter sob fiscallzacao e permanente atualizaceo 0 assentamento
funcional dos magistrados federais da l' Reqiao e publicar, nos meses de janeiro e julho,
as listas de antiguidade dosjuizesfederais e juizesfederais substitutos;

XXVII - informar a rernocao ou promocao dosjuizesa Coordenacao dos Jui
zados Especiais Federais - Cojef;

XXVIII - determinar, em cumprimento de deliberacao da Corte Especial Ad
ministrativa, 0 inicio do procedimento de verificacao de invalidez de desembargador
federal, de juiz federal ou juiz federal substituto para 0 lim de aposentadoria;

XXIX - nomear curador ao paciente nas hip6teses do item anterior, quando
setratar de incapacidade mental, bem como praticaros demaisatos do procedimento
administrativode verifkacao de invaiidezdo magistrado;

XXX - criar comiss6es ternporarlas e designar seus membros, bem como
aqueles dascomiss6es permanentes;

XXXI - indicar ao Conselho de Admirustracao. para bornoloqacao, os juizes
diretores e vice-diretores de foro dassecoes e subsec;6es judiciarias;

XXXII- indicarao Conselho de Adrruntstracao, para hornoloqacao, osdesem
bargadores federais para a Coordenacao dos Juizados Especiais Federais, paraa direcao
da Escola de Magistratura Federal da j a Regiao e para 0 Gabinete do Desembargador
Federal Diretorda Revista;

XXXiII - decidir:



I
,I Arts.21 e 22

I) concess6es;

j) apuracao de tempo de service;

XLI- decidiros processos disciplinares, submetendo aoConselho de Adminis
tracao aqueles relativos as penas de dernissao, cassacao de aposentadoria e disponibilida

de dosservidores doTribunal e daJustlca Federal de primeirograu da 1'Regiao;

XLII - zelar pela regularidade e exatldao das publkacoes dosdados estatisti
cossobre ostrabalhos do Tribunal acada rnes:

XLIII - apresentar aoTribunal, nasegunda sessao plenaria apes 0 recesso fo
rense, relatorlo circunstanciado dostrabalhos efetuados no anodecorrido, bem como os
mapas dosjulgados;

XLIV - adotar as providencias necessarlas a elaboracao das propostas orca
rnentarlas do Tribunal e da Justica Federal de primeiro grau e encaminhar pedidos de
abertura de creditos adicionais (art. 99, § 1°, da Constltulcao Federal);

XLV - encaminhar ao Conselho da Justlca Federal astomadas de contas do

Tribunal e das secoes judiciarias, devidamente examinadas, manifestando-se sobre as
aplicacoes:

XLVI - delegar, conforme 0 caso, ao diretor-geral da Secretaria os atos de
qestao administrativo-nnanceira de sua cornpetencla;

XLVII - aprovar, semestralmente, a escala de ferias dos desembargadores fe
derais e dosjuizes federais convocados;

XLVIII- propor aCorteEspecial Administrativa a instaurecao de processo dis
ciplinar, quando se tratarde membro do Tribunal.

Sec;ao III
Das atribuicoes do vice-presidente

Art. 22. Aovice-presidente incumbe:

I - substituir 0 presidente nas ferlas, licences, ausencias e impedimentos
eventuais, procedendo-se, em caso de vacancla do cargode presidente, naformado art.
19desteRegimento;

II- presidir a distribuicao dos processos no Tribunal por deleqacao do presi-
dente;

III - decidir, por deleqacao de competencia. acerca da admissibilidade de re
cursos especial e extraordinario:

Arts. 22 e 23

IV - compor, como membro nato, a comissao examinadora de concursos
para 0 provimento de cargode juiz federal substituto, naqualidade de presidente;

V- auxiliar nasupervisao e fiscalizacao dosservices daSecretaria doTribunal.

§ 1° A deleqacao de que tratarn os incisos II e III far-se-a mediante ato do
presidente e de comum acordocom 0 vice-presidente.

§ 2° 0 vice-presidente integra a Corte Especial tarnbem nas funcoes de re

lator e revisor.

Sec;aolV
Das atribuicoes do corregedor regional

Art. 23. Ao corregedorregional compete:

1- exercer asatividades de correicao daJustice Federal de primeiro grau;

II - fiscallzar e superintender as atividades relativas ao aperfei<;oamento, a
disciplina e a estatistica forense de primeiro grau, adotando, desde logo, as medidas
adequadas aelirninacao de erros e abusos;

III - procedera sindicancias e correicoes gerais ou parciais, quando verificar
que,em algumasecao ou juizo,se praticam erros ou omiss6es que prejudiquema distri
bukao dajustlca. a disciplina e 0 prestigio daJustice Federal;

IV - examinar e relatar pedidosde correlcao parcial e justficacso de conduta
dejuizesfederais e de juizes federais substitutos;

V - proceder a sindicimcias relacionadas com faltas atribuidas a juizes
federais e juizes federais substitutos e propor aCorte Especial Administrativa a ins
tauracao de processo disciplinar;

VI - submeter ao Conselho de Adrnintstracao as propostas de provimentos
necessarlos ao regular funcionamentodos services forenses de prirnelrograu;

VII expedir instrucoes e orientacces normativas destinadas ao aperfeicoa
mento,apadronizacao e raclonellzacao dosservices forenses de primeiro grau;

VIII - designar os servidores que 0 assessorarao ou servirao de secreta rio nas
inspecoes, correkoesgerais eextraordinarias ou nas sindicandas e lnquentosque presidir,
podendo requislta-los da Secreta ria doTribunal ou das secoes e subsecoes judiciarias:

IX - realizar slndlcanclas;

X- expedirlnstrucoes normativas para 0 funcionamentodosservices daCor

regedoria Regional;
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Arts. 27 e 28

julgado;

CAPITULO IV

DAS ATRIBUI<;:OES DOS PRESIDENTES DE SE<;:AO E DE TURMA

39

VIII- indicar ao presidente0 diretor da coordenadoria da respectiva turma na

forma do inciso XXXIV do art. 21 deste Regimento.

Paraqrafo unlco, Sao vedados atos regulamentares das turmas que impii

quem rnudanca nos padroesorganizacionais da Secreta riaJudiciaria do Tribunal.
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Art. 28. Compete ao presidente de turma:

1- presidir as sessoes:

II - manter a ordem nas sessoes:

III - convocar sessoes extraordlnarlas da turma;

IV - assinaras atas das sess6es;

V - assinar os oflcios execut6rios e quaisquer cornunkacoes referentes aos

processos julgados pela turma;

VI - assinar a correspondence da turma, ressalvados os casos de competen

cia do presidente do Tribunal ou da secao que integra;

VII - prestar inforrnacoes em habeas corpus quando 0 feito ja tiver side

Art. 27. Compete ao presidente de secao:

I - presidir as sessoes, nas quais tera voto de desempate, sem prejulzo das

atrfbuicoesprevistas no art. 62,§ 3°, deste Regimento;

II - relatar, com voto, agravoregimental interposto de suas declsoes, prevale-

cendo a declsaoagravada quando ocorrer empate;

III - manter a ordem nas sessoes:

IV- convocar sessoes extraordinarias da secao:

V - assinar as atasdassessoes:

VI - assinar os oficios execut6rios e quaisquer comunicacoes referentes aos

processos julgados pela secao;

VII - determinar, nas acoes rescis6rias de cornpetencla dassecoes, 0 levanta

mento do dep6sito de que trata 0 art. 488, II, do C6digo de Processo Civil;

VIII- presidira execucao de titulo judicial e seus incidentes em processo ori

ginariamente julgado na secao.

XI - encaminhar ao presidente, ate 15 de janeiro, relat6rio circunstanciado

dos services afetasaCorregedoria Regional;

XII - determinar a slndlcancta da vida pregressa dos candidatos nosconcur

sos para provimento de cargo de juiz federal substituto e providenciar a realizacao de

exames pskotecnkos:

XIII - aprovar, semestralmente, a escala de ferias dos juizes federais e juizes

federais substitutos;

XIV - autorizar 0 afastamento de juiz federal e juiz federal substituto por

prazo inferior a trinta dias.

§ 1° 0 corregedor regional integra aCorte Especial tarnbem nas funcoesde

relatore revisor.
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§ 2° Em casos de urqencia, poderaoserbaixados provimentosadreferendum

do Conselho de Adrnlnistracao.

Art. 26. 0 corregedor regional podera baixarate dispondo sobre 0 horatio do pes

soal de seu gabinete, observadas a curacao legal e as peculiaridades do service, de

acordo com 0 art. 96 deste Regimento.

Paraqrafo unlco. Aos servidores da Corregedoria Regional, inclusive os

ocupantes de cargos e funcoes comissionadas, aplica-se 0 disposto quanto aos servi

dores de gabinete de desembargador federal.

Art. 24. 0 corregedor regional, quando julgar necessarto paraa reallzacao de inspe

coes, stndicandas, correlcoes gerais e extraordinanas ou reallzacao de inqueritos desti

nadosaapuracaode responsabilidade, podera designarjuiz federal paraacornpanha-lo

ou delegar-Ihe competenda, ficando os resultados finais sujeitos a sua apreciacao e

decisao.

Arts. 23 a 26

Art. 25. No exame de correicoes parciais ou gerais, quando 0 corregedor regional

verificar irregularidades ou ornlssoes cometidas por orqaos ou servidores da Secreta ria

do Tribunal, do Ministerio Publico Federal e dos servkos auxiliares da Poiicia Federal, fara

as necessaria, comunicacoes ao presidentedo Tribunal, ao Minlsterlo PublicoFederal ou

ao diretor-geral do Departamento de Poiicia Federal para os devidos fins. Nos demais

casos, sem prejulzo da pena disciplinarque houver aplicado,encaminhara ao Ministerio

Publico Federal os documentos necessaries para a apuracaoda responsabilidade crimi

nal, sempreque verificara exlstenda de crime ou contravencao.



Art.29

Se~ao I
Do relator

CAPiTULO V
Do RELATOR E DO REVISOR
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Tribunal;

Art. 29

XIV - decretaraextlncao da punibilidade noscasas previstos em iei;

XV - relatar as agravos interpostosde suas decisoes, proferindo voto;

XVI- decidir as irnpuqnacoes ao valorda causa nos processos de cornpeten

cia oriqinaria:

XVII - confirmar, nos casas de reexame necessaria, sentence proferida em

conformidade com sumulade tribunal superiorau do Tribunal au, ainda, com ajurispru

dencia uniforme deste;

XVIII - anteciparasefeitosda tutela nasacoes de competencla oriqinariado

XIX - determinar a remessa dos autos ao juizo au tribunal competente em

caso de manifesta incornpetenciado Tribunal;

XX - dispensar a audlencla do revisor, na forma prevista no art. 35 da Lei

6.830/1980, nos feitos que versarem sabre materia predominante de direito au quan
do a sentence recorrida estiverapoiada em precedentes do Tribunal, do Superior Tribu
nal de Justice e do SupremoTribunal Federal (art. 90, §§ 1° e 2°, da Lei Complementar

35/1979);

XXI- julgar,de plano,a conflito de competenciaquando houverjurispruden

cia dominante do Tribunalau decisao da Corte Especial sabrea questaosuscitada;

XXII - julgar prejudicado pedido au recurso que hajaperdido a objeto;

XXIII - darefeito suspensivo a recurso au suspender a cumprimento da deci
saorecorrida, a requerimento do recorrente, ate a pronunciamento definitivo da turrna,
nos casas de prisaocivil, adjudlcacao. remlcaode bens, levantamento de dinheiro sem
caucao idonea e em outros casas dos quais possa resultar lesao grave e de dificil repa

racao, sendo relevante a fundarnentacao, e deferir, em antecipacao de tutela, total au
parcialmente, a pretensao recursai (art. 527, III, do C6digo de Processo Civil);

XXIV - negar seguimento a recurso manifestamente inadmissivel, improce
dente, prejudicado au em confronto com surnula au jurisprudencia dominante do Tri

bunal,do SupremoTribunal Federal au de tribunal superior;

XXV - dar provimento ao recurso, quando adecisao recorrida estiverem ma

nifesto confronto com surnula au com jurisprudencia dominante do SupremoTribunal
Federal au de tribunal superior (art. 557, § 1°-A, do C6digo de Processo Civil);

XXVI - converter a agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando
setratar de decisao suscetivel de causar a parte lesao grave e de dificil reparacao, bem

como noscasas de lnadrntssao da apelacao enos relativos aosefeitosem que aapelacao
e recebida, mandando remeteras autosaojuiz da causa;
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Art. 29. Ao relator Incumbe:

1- ordenare dlrlgir a processo;

II - determinar as autoridades judklarias e administrativas sujeitas a jurisdi
cao do Tribunal providencias relativas ao andamento e a instrucao do processo, salvo
se forem da cornpetencta do Plenario, da Corte Especial, da secao, da turma au de seus
presidentes;

111- delegaratribukoes a autoridades judidarias de instanda inferior nos ca
sas previstos em lei au nesteRegimento;

IV- submeter ao Plenario, a Corte Especial, a secao, a turma au ao respectivo
presidente, conforme a competencla, questoes de ordem para a bam andamento dos
processos;

V - submeter a Corte Especial, a secao au a turma, nos processos da com
petencla respectiva, medidascautelares necessarlas a protecao de direito suscetlvel de
grave dana de incerta reparacao au ainda destinadas a garantir a eficacla da ulterior
declsao da causa;

VI - determinar, em caso de urqencla, as medidas do inciso anterior ad
referendum do respectivo colegiado;

VII - homologar as deslstenclas, ainda que a feito seache em pauta au em
mesa para julgamento;

VIII - determinar a indusao dos feitos em pauta para julgamento que Ihe
couberem por distribuicao au passa-los ao revisor com a relat6rio, sefor a caso;

IX- propor a secao au a turma a submlssao do processo a Corte Especial au
a secao, conforme a caso;

X- apresentar, em mesa, para julgamento, asfeitos que independem de pauta;

XI - redigir a acordao, quando seuvoto for a vencedor no julgamento;

XII- determinar a correcao da autuacao, quando for a caso;

XIII - determinar a arquivamento de lnquerlto policial au de pecas informa
tivas, a pedido do Ministerio Publico Federal, au, no caso de discordancla, submeter a
requerimento a decisao do orqao competente do Tribunal;
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Arts. 29 a 32

XXVII- prestarlnformacoss em habeas corpus, quando 0 feito ainda nao tiver
sido juigado.

§ 1° a desembargador federal empossado presidente, vice-presidente ou
corregedor regional ou eleito para 0 Tribunal Regional Eleitoral contlnuara relator dos
processes ja induidos em pauta.

§ 2° A substituicao do relatordar-se-a na forma do art. 118 desteRegimento.

Se~ao II
Do revisor

Art. 30. Sujeitam-se a revisao:

I - a acaorescisoria:

11- a acaopenal oriqlnerla:

111- os embargos infringentes;

IV- a apelacao criminal;

V - a revlsao criminal.

§ 1° Nos recursos interpostos nas causas de procedimento surnario, de

execucoss fiscais, de despejo, nos casas de indeferimento liminar da petkao inicial, nas

apelacoes civeise nas acoes de desapropriacao por interesse social parafins de reforma
aqraria, nao havere revisor.

§ 2° Nas acoes resclsorias enos embargos infringentes,pocera 0 reiatordis
pensara revisao (art.29,XX, deste Regimento).

Art. 31. Sera revisor 0 desembargadorfederal que seseguirao relator, naordem de
crescente de antiguidade, no orqao julgador.

Paraqrafounlco, a desembargador federal empossado presidente, vice-pre

sidenteou corregedorregional continuara revisor nosprocesses ja induidos em pauta.

Art. 32. Compete ao revisor:

1- sugerirao relatormedidasordlnatorlasdo processo que tenham sidoomi-
tidas;

il - confirmar,completar ou retificar0 relatorlo:

111- determinar a lnclusaodo feito em pauta parajulgamento;

Arts. 32 a 37

IV- determinar a juntada de peticao,enquanto os autos Ihe estiverem con
dusos, submetendo, conforme 0 caso, desde logo, a materiaa consideracao do relator.

Art. 33. A substituicao do revisor dar-se-a na forma do art. 119 deste Regimento.

CAPiTULOVI

DAS SESSOES

Se~ao I
Das disposicoes gerais

Art. 34. Havera sessao do Plenario, da Corte Especial, de secao ou de turma nosdias
designadose,extraordinariamente, mediante convocacao.

Art. 35. Nas sessoes, 0 presidente tern assento na parte central da mesa de julga
mento, ficando 0 procurador regionala sua direita.as demaisdesembargadores federais
sentar-se-ao pelaordem de antiguidade,alternadamente, nos lugares latera is, a cornecar
pela direita do presidente.

§ 1° Se 0 presidentedo Tribunal comparecera secao ou a turma para julgar
processo a que estivervinculado,assurntra sua presidencia.

§ 2° Havendo juiz convocado, este tornara 0 lugar do desembargador
federal menos antigo; se houver mais de urn julz convocado, observer-se-a a antigul
dade na Justice Federal.

Art. 36. Assessoes ordlnarlas cornecarao as nove ou as quatorze horas e terao a du
racao de quatro horas, com intervalo,sempreque possivel, de qulnze minutes, podendo
serprorrogadassempre que 0 service0 exigir.

Paraqrafo unlco. As sessoes extraordlnarias terao iniclo a hora designada e
serao encerradas quando cumprido 0 fim a que sedestinaram.

Art. 37. As sessoes serao publkas. salvo 0 dispostonosarts. 68e 329desteRegimento,
bern como se, por motivo relevante, 0 Plenario, a Corte Especial, a secao ou a turma resol
veremque sejam reservadas, noscasas permltidos pelaConstituicao Federal e pela lei.

§ 1° as advogadosocuparao a tribuna para formular requerimento, produ
zir sustentscaooral ou responderasperguntasque Ihes forem feitas pelosdesembarga
doresfederais.

§ 2° as advogados deveraousarbecasempreque ocuparem a tribuna.
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Paraqrafo unko, Observadas as preferencias legais dos processos em jul
gamento na sessao, a preference sera concedida, com prioridade, aosadvogados que
residirem em localdiverseda sede do Tribunal.

Art. 46. Nos casos do paraqrafo unico do artigo anterior, cada uma daspartesfalara
pelo tempo maximo de quinze minutos, excetuada a acao penal oriqinaria, na qual 0

prazosera de uma hora.

§ 1° 0 Ministerlo PublicoFederal tera prazo igual aodaspartes.

§ 2° 0 Ministerio Publico Federal, nas acoes em que for apelante, tera a pa
lavra para sustentacao oralantes do reu

§ 3° Nos habeas corpus, 0 Ministerio Publico Federal fara a sustentacao oral
depoisdo impetrante.

§ 4° 0 MinisterioPublicoFederal, nosdemais feitos, s6quando atuar, exclu
sivamente,como fiscal da lei, pocera proferir sustentacao oraldepoisda defesa.

§ 5° Havendo litisconsortes nao representados pelo mesmo advogado, 0

prazo sera contado em dobro e dividido igualmente entre os advogados do mesmo
grupo, sediversamente nao 0 convencionarem.

§ 6° Intervindo terceiropara excluirautor e reu, tera prazoproprio para falar
igual aodaspartes.

§ 7° Havendoassistente na acao penalpublica, falara depoisdo procurador
regional, a menosque 0 recurso seja dele.

§ 8° 0 Ministerio Publico Federal falara depois do autordaacao penal privada.

§ go Se, em processo criminal, houver recurso de correus em posicaoanta
gonica,cada grupo tera prazo completo para falar.

§ 10. Nos processos criminais, havendocorreus com diferentes defensores, 0

prazo sera contado em dobro e dividido igualmente entre os defensores, salvo secon
vencionarem Dutra divisao.

Art. 45. Nao havera sustentacao oral no julgamento de remessa oflcial, agravo, em
bargos declarat6rios e argui<;ao de suspelcao. bem como no prosseguimento de qual
quer julgamento quando do veto-vista

Paraqrafo unlco, Nosdemaisjulgamentos, 0 presidentedo orqao colegia
do, feito 0 relat6rio, dara a palavra, sucessivamente, aoautor, recorrente ou impetrante,e
ao Cl2U, recorridoou impetrado,para sustentacao de suas aleqacoes,

Arts. 44 a 46Arts.38 a 44

Art. 40. Os processos que versem sobrea mesma questaojuridica,emboraapresen

tem aspectos peculiares, poderao ser julgados conjuntamente, devendo os relat6rios

sucessivos reportar-se ao anterior, fazendo rnencao as peculiaridades do caso.

Art. 39. Os processos conexos poderaoserobjeto de um s6julgamento.

Art. 38. Nas sessoes do Plenarlo, daCorteEspecial. de secao ede turrna, observer-se-a

a seguinte ordem:

1- verificacao do numero de desembargadores federais;

II -Jertura, discussao e aprovacao da atada sessao anterior;

III - lndkacoese propostas;

IV- julgamento dos processos em pauta, tendo preferencia os processos de

reupreso, os incidentes de uniforrnizacao de jurisprudencia e de dedaracaode inconsti

tucionalidade e os mandados de sequranca:

V- julgamento dos processos em mesa.

Paraqrafo unlco. Os processos em mesa, excetuados os habeas corpus, de
versoserinformados a presidenda do 6rgaojulgador com antecedencla minima de vin

te e quatro horas da sessao.

§ 2° A antiguidade apurar-se-a pela ordem de recebimento dos feitos no

protocolo do Tribunal.

Art. 42. Em caso de urqencla, 0 relatorindtcara preferencia para 0 julgamento.

Art. 43. Quando deferida preferencie solicitada pelo Ministerio PublicoFederal para
processo em que houver medida liminar ou acautelat6ria, 0 julgamento far-se-a com
prioridade.

Art. 44. Desejando proferir sustentacao oral, poderaoos advogados ter preferencia,

desdeque a solicitem, com a necessaria antecedencia, ao secretario do orqaocolegiado
respectivo.

Art. 41. Os julgamentos a que este Regimento ou a lei nao derem prioridadeserao

realizados, quando possivel, segundoa ordem de antigui.dade dos feitos em'cada ciasse.

§ 1° 0 cnterio de nurneracao. para afencao da antiguidade, referlr-se-e a
cada relator.

l:===-
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Arts.47 e 48_.====- Arts.48 a 52

Art. 52. Preferira aosdemais, com dia designado, 0 processo cujo julgamento hou
ver stdosuspenso, salvo se0 adiamento tiver resultado de vista e seestiveraguardando
a devolu<;ao dosautos.

Art. 51. Se for rejeltada a preliminarou, seacolhida, nao vedara apreclacao do me
rito, sequir-se-ao a discussao e 0 julgamento da materia principal e sobreela tambern
prcferlraovotos osdesembargadores federais vencidos na anteriorconclusao.

§ 4° Se, para efeito do quorum ou desempate na votacao, for necessaria a
voto de desembargador federal nas condlcoes do paraqrafo anterior, serac renovados 0

relatorloe a sustemacao oral, computando-seosvotos anteriormente proferidos.

§ 5° 0 pedido de vista referido no caput podera serformulado em proces
50S apreciados nas sessoes administrativas, pelo prazo neleestabelecido, findo 0 qual 0

julgamento prossequira na sessao seguinte.

§ 6° Pordeterrnlnacao do relator, poderaoserformados autossuplementa
res dos processos administrativos que Iheforem distrtbuldos.

47

Art. 49. Concluido 0 debate oral, 0 presidente tornara os votos do relator, do revi
sor, sehouver,e dos outros desembargadores federais que seIhesseguirem na ordem
decrescente de antiguidade.

§ 1° Encerrada a votacao, 0 presldente proclarnara a declsao.

§ 2° Se 0 relator forvencido, ficara designado 0 revisor para redigir0 acordao.

§ 3° Se nao houver revisor ou seestetarnberntiver sidevencido,sera desig-
nado para redigir 0 acordao 0 primeiro desembargador federal que tiver proferido voto
prevalecente.

Art. 50. As questoes preliminares serao julgadas antes do rnerito. deste nao se co
nhecendo seincompativel com a declsao daquelas.

§ 1° Sempre que, antes ou no curso do relat6rio, algum desembargador
federal suscitar prelimlnar, sera ela, antes de julgada,dlscutida pelas partes, que poderao
usar da palavra pelo prazoda lei. Se naofor acolhida, 0 relatorfara 0 relatcrio, prosseguin
do-se no julgamento.

§ 2° Quando a prehrninar versar nulidade suprivel, converter-se-a 0 julga
rnento em dillqencra, e 0 relator, se for necessario, ordenara a remessa dos autos a ins
tancta Inferiorpara os fins de direno.
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Art. 47. Cada desembargador federal podera falar duas vezes sobre 0 assunto em
dlscussao e mais uma vez, se for 0 caso, para explicara moditlcacao de veto. Nenhum
falara semque 0 presidente Iheconcedaa palavra nem mterrcmpera0 que desta estiver
fazendo uso. Sao vedados apartes.

§ 1° Ap6s 0 voto do relatore, sendo 0 caso, do revisor, os desembargado
res federais poderao. excepcionalmente, semnenhuma rnanifestacao de rnerlto, solicitar
esclarecimentos sobre fatos e circunstanclas relativas as questoes em debate que nao
possam aguardar 0 momento do seu veto. Surgindo questao nova, 0 proprio relator
podera pedir a suspensao do juigamento.

§ 2° Nao se considerando habilitado a proferir imediatamente seu voto, a
qualquerdesembargador federal e facultadopedir vista dosautos, devendo devolve-los
no prazode dez dias, contados da data em que os recebeu. 0 julgamento prossequira
na primeirasessao ordinaria subsequente a devolucao. dispensada nova publicacao em
pauta.
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Art. 48. Nos julgamentos,0 pedido de vista nao impede que votem os demais de
sembargadores federais que setenhampor habilitados afaze-lo, eaqueleque 0 formular
apresentara osautospara prosseguimento da votacao, nostermos dos §§ 2°e 3° do art.
47 deste Regimento.

§ 1° Os autos deverao ser entregues pelo relator a Coordenadoria da Corte
Especial e das Secoes au acoordenadoria daturma,no prazo de dezdias. Findo a prazo in

albis, acoordenadoria cornunkara0 fato aopresidente do orqeo, para finsde cobranca.

§ 2° 0 julgamento que tiver sido iniciado prossequlra, computando-se os
votos ja proferidos pelos desembargadores federais, mesmo que nao cornparecarn ou
hajam deixado0 exercicio do cargo, ainda que 0 afastado seja 0 relator.

§ 3° Naopartklparao do julgamento osdesembargadores federais que nao
tenham assistido ao relat6rioou aos debates, salvo quando sederem por esclarecidos.

§ 3° Evedado 0 pedido antecipadode vista, que, sendo a caso, devera ser
formulado par ocasiao do voto do julgador,segundoa ordem regimental de votacao.

§ 4° No caso do § 2° deste artigo, nao devolvidos os autos no prazo nem
solicitada expressamente sua prorroqacao peio desembargador federal, 0 presidente do
orqao julgador requlsltara os autosdo processo e reabrlra 0 julgamento na sessao ordi
naria subsequente, com publlcacaoem pauta.

§ 5° A taquigrafia, salvo dispensa do desembargador federal, apanhara os
votos, aditamentos, discussoes ou explicacoes de veto.
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Arts.53 a 57

Art. 53. 0 julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se-a na mesma sessao, ainda que
excedida a hora regimental.

Paraqrafo unico, 0 presidente podera determinar a continuacao do julga
mento no dia seguinte no caso de nao ter sido possivel concluir a pauta em razao do
terrnino do horario da sessao.

Art. 54. 0 Plenarlo, a Corte Especial, a secao ou a turma poderaoconverter0 julga
mento em diligenciaquando necessaria adecisao da causa.

Se<;ao II
Dassess6es solenes

Art. 55. 0 Plenario do Tribunal reune-se em sessao solene para:

I - dar posse aos desembargadores federais e aos titulares de sua direcao:

II - comemorar, a cada doisanos, anlversarto de sua instalacao,

III - prestar homenagem aos seus desembargadores:

a) por motivo de afastamento definitive dajurisdkso:

b) por motivo de falecimento de desembargador federal;

c) para celebrar 0 centenarto de seu nascimento;

IV- celebrar outros acontecimentos de alta relevancia:

V- dar posse aos julzesfederais substitutos.

Arts.57 a 61

dos titulares de sua direcao e elaboracao de Iistas triplices, 0 quorum e de dois tercos
de seus membrosefetivos aptosa votar, naoconsiderados os cargos vagos, os casos de
suspeicao e impedimento nem os cargos cujos titulares estejam afastados por tempo
indeterminado.

Art. 58. Naausenciado presidente, presidirao a sessao, sucessivamente, 0 vice-pre
sidente, 0 corregedor regional e,em sua ausencia, 0 desembargador federal mais antigo.
no Tribunal.

Paraqrafo unico, Na hipotese indicada neste artigo, 0 desembargador
federal que substituir 0 presidente proferira voto nosprocessos em que seja relatorou
revisor, observando-se, em caso de empate, 0 dispostono art. 61 desteRegimento.

Art. 59. Terao prioridade no julgamento da Corte Especial, observados os arts. 40 a
44 e 52 desteRegimento:

I - oshabeas corpus;

II - ascausas criminais e,entre elas, as de reu preso;

III - oshabeas data;

IV- os mandados de sequranca.

V- os mandados de injuncao:

VI - os conAitos de competencla;

VII - incidentes de uniformlzacao de jurisprudencta e de declaracao de
inconstitucionalidade.

dente.
Paraqrafo unlco. Farao uso da palavra as autoridades indicadas pelo presi- Art. 60. Excetuados oscasos emqueseexigeovoto damaioria qualificada, as decisoes

seraotomadas pelovoto da maioria simples dosdesembargadores federais presentes.

Art. 56. 0 cerimonial dassessoes solenes sera reguladopor ato do presidente.

Se<;ao III
Das sess6es do Plenario e da Corte Especial

Art. 57. 0 Plenario e aCorteEspecial, que sereunern com a presence, no minimo,da
maioria absoluta de seus membros, sao dirigidos pelo presidente do Tribunal.

Paraqrafo unlco. Para julgamento de materia constitucional, acao penalori
ginaria, unlforrneacaode jurisprudencia, surnulacao de junsprudencia uniforme, alters
cao ou cancelamento de enunciado de surnula, perda do cargo de magistrado, elelcao

Art. 61. 0 presidente proferira voto em materia constltudonal, administrativa, em
agravo de suas dedsoes e,nosdemaiscases, somenteseocorrerempate.

§ 1° Nas decisoes criminais em que 0 presidente nao tiver tomado parte na
votacao, proferlra voto de desempate; caso contrario, prevalecera a decisao mais favora
vel ao reu,

§ 2° No julgamento dos habeas corpus, de recursos de habeas corpus e de
materia criminal, em caso deempate, prodarnar-se-a adeclsao mais favoravel aopaciente
au reu.

§ 3° Nojulgamento do agravo referido no caput, prevalecera adecrsao agra
vada, em caso de empate.
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Arts. 61 a 65_.====
§ 4° Nas demais votacoss de que tenha participado, havendo empate, pre

valecera 0 voto do presidente.

Se<;aolV
Das sess6es das secoes

Art. 62. As secoes reunern-se com a presence, no minimo, da maioria absolute de

seus membros, salvopara 0 julgamento de unitormlzacao de lurispruoencta sumulacao
de jurisprudencia uniforme, alteracaoou cancelamento de surnula, em que 0 quorum 12
de dois tercosde seus membros.

§ 1° Presldira a sessao 0 desembargador federal mars antigo da secao, em
sistema de rodizio,a cada dois anos.

§ 2° Naausenda do presidente, presidiraa sessao 0 desembargador federal
rnets antigo que seIhe seguir na ordem decrescentede antiguidade no orqao.

§ 3° 0 presidents participara da distribukao, proferindo votos nos feitos em
que atue como relator, revisorou vogal.

§ 4° Havendo empate, 0 presidente da secao proterira 0 voto de desempa
te. 5eausente 0 presidente da secao, 0 julgamento sera suspenso para colher 0 voto de
desempate do presidente da secao, a quem seraoremetidos os autos.

Art. 63. Ierao prioridade, no julgamento da secao, observados os arts.40 a 44 e 52
deste Regimento:

I - ascausas criminals e,entre estes, asde reu preso;
11- os mandados de sequranca:

III - os conAitosde cornpetencla.

Paraqrafo unlco. Excetuados os casos em que se exige 0 vote da maioria
absoluta de seus membros, asdecis6es seraotomadas pelo voto da maioria dos desem
bargadores federais presentes.

Art. 64. No agravo interposto contra decisao do presidente, se houver empate,
prevalecera a decisao agravada.

Se<;aoV
Das sess6es das turmas

Art. 65. As turmas reunem-sscom a presence de tresdesembargadores federais.

Arts. 65 a 71

Paraqrafo unico, Nas hip6teses prevlstas na Lei Complementar 35/1979,
podem asturmas sereunir com a participacao de juizesconvocados, desde que presidi

daspor um desembargador federal.

Art. 66. Terao prioridade,no julgamento dasturmas,observados osarts.40 a44 e 52

deste Regimento:

I - os habeas corpus;

II - ascausas criminals e,entre estas, asde reu preso.

Art. 67. 0 julgamento da turma sera tomado pelo voto de tresjulgadores.

Paraqrafo unlco, 0 presidenteda turma participa de seus julgamentos com

as funcoes de relator, revisore vogal.

Se<;aoVI
Das sess6es administrativas e em conselho

Art. 68. As sess6es administrativas serao publlcas, podendo ser transformadas em
reservadas paratratar de assuntos de eeonomia interne do Tribunal ou que, pela nature
za, devam serdeliberados em carater reservado.

Paraqrafo unlco, Quando 0 presidente ou algum desembargador federal

pedlr que 0 Plenario, a Corte Especial, a secao ou a turma se reunarn em conselho, a
sessao sera reservada, seassim decidir a maioria.

Art. 69. Nenhuma pessoa, alerndos desembargadores federais, sera admitida asreu
ni6es reservadas, salvo 0 secretarlo da sessao e 0 service de taquigrafia, que prestarao
compromisso de nao revelar 0 que ouvirem, e as pessoas especialmente convocadas

para prestaresclarecimentos.

Art. 70. Salvo quando asdeliberacoesdevam serpublicadas, 0 registro das reuni6es
reservadas contera somente a data e os nomes dos presentes.

CAPiTULO VII
Do CONSElHO DE ADMINISTRA<;iio

Art. 71. 0 Conselho de Administracao 12 constituido, em carater permanente, pelo
presidente do Tribunal, que tambern 0 preside, pelo vice-presidente, pelo corregedor

regional,pelos tresdesembargadores federais maisantigos e,em sistema de rodizio. por
mars tres desembargadores federais eleitos entre os integrantes da Corte Especial.
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Arts. 71 a 74

Art. 77. Ha, noTribunal,quatro cornissces permanentes:

1- Comissao de Regimento;

Paraqrafo unlco, Nao sendo unanirnes, as atos e as dedsoes mencionados
no caputdeste artigo poderao sersubmetidosarevisao da Corte Especial Administrativa,
mediante recurso do interessado.

CAPITULO VIII
DAS COMISSOES PERMANENTES ETEMPORARIAS

Arts. 74 a 77

Art. 76. Dosatos e dasdecisoes do Conselhode Adrninistracao, quando unanlrnes,
nao cabe recurso adrninistrativo.

c) hornoloqacao da indkacao. feita pelo presidente do Tribunal, dos juizes
diretorese vice-diretoresde foro dassecoes e subsecoes judiciarlas:

IV- aprovar e alteraras propostas de criacao au extincao de cargose a fixa
caodos respectivos vencimentos,a serem encaminhadosao PoderLegislativo (art.99da
Constitukao Federal);

V- analisar e aprovarcrlteriospara promocao dos servidores da 5ecretaria do
Tribunale da Justlca Federal de prirneiro grau;

VI- irnpor aos servidores daJustice Federal de primeiro e segundograusda l'
Regiao penas dlsclplinares de demissao. cassacao de aposentadoria e disponibilidade;

VII - atuar como lnstancia recursal dasdecisoes administrativas do presiden
te, do vice-presidente, do corregedor regional, do coordenador dos Juizados Especiais
Federais, do diretor da Escola de Magistratura Federal da l' Regiao, do desembargador
federal diretor da Revista e do diretor do foro;

VIII - exerceras atnbulcoes adrninlstrativas nao previstas na cornpetenda do
Plenarlo, da Corte Especial au do presidenteau as que Ihe hajam sido delegadas;

IX- aprovara indica<;ao dos desembargadores federais, feita pelo presidente,
para a Coordenacao dos Juizados Espedais Federals, para a dlrecao da Escola de Magis
tratura Federal da l' Regiao e para a Gabinete do Desembargador Federal Diretor da
Revista.

Art. 75. 0 Conselho de Adrninistracao reunrr-se-a com quorum minima de dais ter
cos dos seus membros.

Paraqrafounlco. Asdeclsoes saotomadas pela rnaloria dos votos dos pre
sentes, prevalecendo, em casode ernpate.a voto do presidente.
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Art. 73, Os assuntos da cornpetencia do Conselho de Administracao serao discuti
dos e votados em conformidade com pauta previamente submetida a seus membros,
com antecedencia minima de tres dias, ressalvada a possibilidadede a 6rgao dispenser
esse prazo, desdeque submetida e aprovada questao de ordem na sessao dejulgamen
to em que todos as membros se considerem habilitados a decidir a processo que se
caracterize como urgente.

§ 1° 0 mandata dos integrantes nao permanentes do Conselhode Adrni
nistracao sera de dais anos.

§ 2° Nas ausencias au nos impedimentos eventuais au ternporariosde seus
membros,a substrruicao dar-se-a par ordem de antiguidade, na forma estabelecida no
caput.

§ 4° Ospresidentes da Assocracao dos Juizes Federais do Brasil - Ajufe e da
Associacao dosJuizes Federais da l' Regiao - Ajufer terao direito a assento e voz nas ses
sees do Conselhode Adrnlntstracao, quando estiveremem pauta assuntos de interesse
da magistraturafederal.

Art. 72. 0 Conselho de Adrnlnlstracao reunlr-se-a, reguiarmente, na primeirae tercel
ra semanas de cada rnes e,extraordinariamente, quando convocado par seu presidente.

§ 3° 0 coordenador dos Juizados Especials Federais e a diretor da Escola de
Magistratura Federal da l' Regiao, ainda que nao integrem a Conseiho, particlparaodo
julgamento, tao so com direito a voz,quando estiverem em pauta assuntos que a eles
interessem.

11- deliberar sabrea politica administrativado Tribunal e as materias referen
tes a servidores que Ihesejamsubmetidas pelo presidente;

III - deliberar sabre a orqanlzacao dos services administrativos da Justice
Federal de primeiro grau, inclusivequanta a:

a) horario de funcionamento;

b) normas para distribukao dos feitos, inclusive pelo sistema de processa
menta eletronico:

Art. 74. Ao Conselho de Adrnlnlstracao, responsavel pelo estabelecimento de nor
mas, orientecao e controle administrativo-financeirodo Tribunale da Justica Federal da
l' Regiao, compete:

I - elaborar planas, propor programas e diretrizes e avaliar as services adrni
nistrativos;

52



Arts. 77 a 82

IV- Comissao de AcervoJuridico.

55

II - opinar em procedimento administrativo, quando consultada peio presi-

CAPITULO IX

DA POLfCIA DO TRIBUNAL

Arts. 82 a 85

Art. 85. 0 presidente, no exercicio da atribuicao referente apolicia do Tribunal, po

derarequisitar 0 auxiliode outrasautoridades, quando necessarlo.

11- supervisionar osservicos de sisternatizacao dajurisprudencia do Tribunal,

sugerindomedidas que facilitem a pesquisa de julgados;

III - orientar iniciativas de coletae divulga,ao dos trabalhos de desembarga

dores federais que ja seafastaram dellnitivamente do Tribunal;

IV- sugerirmedidas destinadas a abreviar a publicacao dos acordaos.

Panigrafounico. Acitacao da surnula pelo nurnerocorrespondente dispen

sara, nosvotes, a reference aoutrosjulgados no mesmosentido.

Art. 83. A Comissao de Jurisprudencia incumbe:

i - zelar pela expansao, atuallzacao e publicacao de surnula da jurispru

dencia predominante do Tribunal, da Turma Regional de Unlforrnlzacao e das turmas

recursais;

dente.

Art. 84. A Comissao de AcervoJuridicoincumbe:

1- proper aaquiskaode material bibhoqrafico de natureza juridica para com

posicao do acervo do Tribunal;

II - analisar os pedidos de aquisicao de obras juridicas previamenteselecio

nadas pela Divisao de Biblioteca e AcervoDocumental;

III - orientar iniciativas de selecao e aqurskao de obras;

IV- zelar pela atuallzacao continua e permanentedo acervo juridico da Bi

bliotecado Tribunal;

V- opinar sobrea composicao do acervo juridico dasbibliotecas dassecoes

e subsecoes judiciarias da 1'Regiao;

VI - analisar as propostas de descarte de material bibliografico previamente

elaboradas pelaOivlsao de Biblioteca e Acervo Documental.
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Art. 78. 0 Plenario, por maioria absoluta de seus membros, e 0 presidente poderao
criarcornissoes temporarlas com qualquer nurnerode membros.

Art. 79. As cornissoes permanentes e as cornissoes temporarlas colaboram no de
sempenho dosencargos do Tribunal.

II - Comissao de Jurisprudencia:

III - Comissao de Prornocao, cuja competencla sera fixada em resolucao do

§ 10 As Comissoes de Regimento, de Jurisprudencia e de Acervo Juridico

terao, cada uma, tres membros efetivos e um supiente, podendo funcionar, excepclo

nalmente, com a presence de dois desembargadores. NaComissao de Acervo Juridico,
funciona, na qualidade de secreta rio permanente, 0 dirigente da Divisao de Biblioteca e
Acervo Documental.

§ 20 A Comissao de Prornocao e composta peio corregedor regional e pe
losdesembargadores federais presidentes dasturmas.

Tribunal;

Art. 80. 0 presidente desiqnara os desembargadores federais que devem integrar a

Comissao de Regimento, a Comissao de Jurisprudencia, a Comissao de Acervo Juridico e
as comissoes ternporarlas, admitida, em todasas hipoteses, recusa por motivo justificado.

Paraqrafo unlco, As comissoes serao presididas pelodesembargadorfederal

rnais antigo entre seus membros, salvo recusa justificada, aexcecao da Comissao de Pro
rnocao, que sera presidida pelo corregedor regional.

Art. 81. As comissoes permanentes e asternporarias poderao:

1- sugerir ao presidente do Tribunal normas de service relativas a materia de
sua cornpetenda:

II - entender-se, por seu presidente, com outras autoridades ou instituicoes
nosassuntos de sua cornpetencla. ressalvada ado presidente do Tribunal.

Art. 82. A Comissao de Regimento incumbe:

I - zelar pela atuallzacao do Regimento, propondo emendas ao texto em
vigor e emitindo parecer sobre as emendas de iniciativa de outras comissoes ou de
desembargadores federais;
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Arts. 91 a 94

sao, cabe:
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Art. 91. A orqanizacao administrativa e dos oroaosde assessoramento, planejamen
to e auditoria do Gabinetesera estabelecida mediante resolucao do Tribunal.

Art. 92. Para a realizacao de trabalhosurgentes, 0 Gabinetepodera requtsitar 0 auxi

lio do servicetaqulqrafico do Tribunal.

Art. 93. Cada desembargador federal disporade um gabinete,incumbido de execu
tar os services administrativos e de assessoramento juridico.

§ 1° Os servidores do gabinete, de estrita confianca do desembargador

federal, serao por este indicados ao presidente, que osdeslcnara para neleteremexerclcio.

§ 2° Nao poderao ser indicados conjuqe, companheiro ou parentes ate 0

terceiro grau,em linha reta ou colateral, de nenhum membro do Tribunal em atividade,

salvo seocupante de cargo de provimento efetivo dascarreiras judicianas. caso em que
a vedacao e restrita a norneacao ou desiqnacao para servirao magistradodeterminante

da incompatibilidade.

Art. 94. Os assessores do desembargador federal, bacharels em direito, serao no

meadosem comissao pelo presidente, mediante lndlcacaodo desembargador federal.

§ 1° Ao chefedaassessoria do desembargadorfederal, nomeado em comis-

CAPITULO II
Dos GABINETES DOS DESEMBARGADORES FEDERAlS

I - coordenar as atividades da assessoria do gabinete;

II - dassificar os votos proferidos pelo desembargador federal e zelar pela
conservacao dascoplase dos indicesnecessarios aconsulta;

111- cooperarna revlsao dasnotastaquiqraficas ecopiesdosvotose acordaos
do desembargadorfederal antesde sua juntada aosautos;

IV- selecionar, entreosprocessos conclusos aodesembargador federal, aque

lesque versem sobrequestoes de solucao ja compendiada na surnula dajurisprudencie
predominante dos tribunais superiores, submetendo-os a seuexamee verificacao:

V- fazer pesquisa de leqislacao, doutrina e jurtsprudencia.

VI - executar, sob orlentacao do desembargador federal, outros trabalhos
que concorram para a celeridade do julgamento dos processos e elaboracao dos res

pectivosacordaos.

CAPITULO I
Do GABINETE DA PRESIDENCIA

TITULO II
Dos SERVI<;:OS ADMINISTRATIVOS

Art. 89. 5empre que tiver conhecimento de desobediencla a ordem emanada do
Tribunal ou de seus desembargadores federais no exerclcio da fun,ao ou de desacato ao
Tribunal ou a seus desembargadores federais, 0 presidente comunicara 0 fato ao Minis
terlo Publico Federal, provendo-o dos elementos de que dispuserpara a propositura da
a,ao penal.

CAPITULO X
DA REPRESENTA<;AO POR DESOBEDIENCIA OU DESACATO

Art. 88. Os inqueritosadministrativos serao realizados consoante as normas proprias,

Paraqrafo unlco. Decorrido 0 prazode trinta dias sem que tenha sido ins
taurada a acao penal, 0 presidente daradenda aoTribunal, em sessao reservada, para as
providenclas que julgar necessarias.

Arts. 86 a 90

Art. 86. Ocorrendo infracao a lei penal na sede ou nas dependenclas do Tribunal, 0

presidenteinstaurara inquerito, seenvolver autoridadeou pessoa sujeita a sua jurisdi,ao,
ou deleqara essa atnbukao a outro desembargador federal.

§ 1° Nosdemaiscasos, 0 presidente podera proceder na formadesteartigo
ou requisitar a instauracao de lnquerlto a autoridadecornpetente.

§ 2° 0 desembargador federal incumbido do inquerlto desiqnara secretario
entre os servidores do Tribunal ou da Justka Federal de primeiro grau.

Art. 87. A policia dassessoes e dasaudiendascompete a seupresldente,
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Art. 90. Ao Gabinete da Presidencia incumbem as atividades de apoio administra
tivo a execucao das funcoes do presidente, bem como de assessoria no planejamento
e na flxaceo de diretrizes administrativas do Tribunal, no desempenho de suas demais
arrlbukoes previstas em lei e neste Regimento, inclusive no que concerne as funcoes
de auditoria e de representacao oficial e social, e sera dirigido pelo secretarto-qeral da
Presidencia, nomeado em comissao pelo presidente.

_.====-
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CAPITULO III
DA COORDENA<;i\O DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAlS

Art. 99. Os servidores do gabinete, de estrita confianc;a do desembargador federal,
serao por este indicados ao presidente do Tribunal, que os desiqnara para nele terem
exercfcio.
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§ 1° Cabea Secretaria criare manter instrumentos de controle pararegistrar,

em ordem cronoloqica, as cornunicacoes feitas as autoridades competentes para efeti

vacao do pagamento dos precatorios.

§ 2° Havera tantos instrumentos de controle quantas forem as entidades

responsaveis pelos pagamentos.

CAPiTULO IV
DA SECRETARIA DOTRIBUNAL

Art. 100. 0 coordenadorpoderaacompanhar, convocandoservidorpara seu auxilio,

as correiccesordinarias feitas pelo corregedor regional nasturmas recursais enos Juiza

dos Especiais Federais da l' Regiao.

Art. 101. 0 horariodo pessoal do gabinete,observadas a duracaolegal e as peculia

ridades do service. sera estabelecidopelo coordenador.

Arts. 100 a 104

Art. 104. Ao diretor-geral da Secretaria doTribunal, bacharel em direito,administra

c;ao, economia ou cienctas contabels, nomeado em comissao pelo presidente, compete

supervisionar, coordenar e dirigir todas as atividades administrativas da Secretaria, de

acordo com a orientacao estabelecida pelo presidentee pelas dellberaccesdo Tribunal.

§ 1° Alern dasatnbuicoes estabelecidas em ate do presidente, incumbe ao

diretor-geral da Secretaria:

1- apresentar ao presidente as petic;6es e os papeisdirigidos aoTribunal;

II - despachar com 0 presidente 0 expediente da Secretaria;

Art. 102. A Secretaria incumbe a execucao dos services administrativos do Tribu

nal.

Art. 103. A orqanizacao da Secretariado Tribunal sera fixada em resolucao da Corte

Especial Administrativa, cabendo ao presidente, em ate proprio, especificar as atrlbui

coesdasdiversas unidadese as de seus respectivos dirigentes.

Paraqrafo unlco, Salvo seservidor ocupante de cargo de provimento efeti

vo dascarreiras judiciarias, nao podera sernomeado para cargo em comissao ou funcao

comissionada conjuqe, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, ate 0 ter

ceiro grau,de nenhum membro do Tribunalem atividade (arts. 1591 a 1595 do Codiqo

Civil).
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Arts. 94 a 99

Art, 97. ACoordenacao dosJuizados Especiais Federais e dirigida por um desembar
gador federal designado pelo presidente do Tribunal,apos aprovacao pelo Conselho de
Adminlstracao.

Paraqrafouruco. 0 coordenador indicara seu substituto, que sera designa
do pelo presidentedo Tribunal.

Art. 95. As secretarias dos gabinetes terse seus trabalhos supervisionados por um
chefe de gabinete, nomeado em comissao, cabendo-lhs ainda enviar, apos revisao, as
declsoes para publicacao no Duuiodo Justka Federal do Primeira RegiDo - e-DJFI, sem
prejuizo dasdemaisatribuicoes que Ihe forem dadas.

Art. 96. 0 horario do pessoal do gabinete, observadas a duracao legal e as peculiari
dadesdo servico. sera estabelecido pelo desembargador federal.

Paraqrafounico. Para os services rnais urgentes, 0 desembargador federal
podera requisitar0 auxilio do servic;o taquiqrafico do Tribunal.

VII - manter em ordem a copia e a relacao dos acordaos cuja publicacao no
orqao oficial do Tribunal tenha sido recomendada pelo desembargadorfederal.

§ 2° No caso de afastamento definitivo do desembargadorfederal, 0 chefe
da assessoria perrnanecera no exercicio das respectivas funcoes ate sua substttukao
por indicacaodo novo titular ou por motivo justificado, a pedido do juiz convocado em
substituicao.

Art. 98. A Coordenacao sera constituida por um gabinete composto de servidores
do quadro permanente do Tribunal, de servidores requisitados, de servidores colocados
a disposicaoou de servidores nomeados em comissao, conforme a leqislacao propria.

Paraqrafounlco, Constitui orqao do gabinete da Coordenacao a secreta
ria executiva, dirigida por bacharel em direito, nomeado em comissao pelo presidente,
mediante lndicacao do coordenador, que supervisionara, coordenarae diriqira todas as
atividades administrativas das turmas recursais e dos Juizados Especiais Federais da l'
Regiao.
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Arts. 104 a 108

--====-
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Art. 109

§ 9° Em setratando de lista triplice unica, cada desembargador federal, no
primeiro escrutinio, votara em tres nomes. Ter-se-a como constituida se, em primeiro

Art. 109. Para os efeitos do que prescrevem os arts. 107, quando se tratar de vaga
de merecimento, e 108desteRegimento. 0 Tribunal elaborara lista triplice para cadavaga
existente.

§ 8° Para a votacao, receberao os membros do Tribunal lista unica com 0

nome de todos os juizes federais elegiveis, bem como os nomes que integrem a lista
ou as listas apresentadas pelaOrdem dos Advogados do Brasil e pelo Ministerio Publico
Federal.

§ 1° Somente sera incluido na lista 0 candidatoque obtiver, em primeiro ou
subsequente escrutinio, a maioria absoluta dosvotosdos membrosefetivos do Tribunal
aptosa votar.

§ 2° Para acomposicao de llstatriplice de candidatos, 0 Tribunai reunlr-se-a
com 0 quorumminima de dois tercos dos seus membrosefetivos aptosa votar, em ses
sao publica especialmente convocada.

§ 3° Aberta, a sessao sera transformada de imediato em conselhopara que
o Tribunal discutaaspectos gerais referentes a escoiha dos juizes, seus curriculos e vida
pregressa. Os membrosdo Tribunal receberao, com antecedenda de,no minimo, seten
ta e duashoras da data designada para a sessao, relacao doscandidatos, instruidacom
coprados respectivos curricuiosatuallzados, assentamentos, lnforrnacoes sobre0 tempo
de service e esciarecimentos resumidos prestados pelaCorregedoria Regional a respeito
das sentences proferidas nos ultirnos doze meses e dos processos sujeitos a despacho,
decisao ou julgamento existentes na secretaria do juizo e em poder dos juizes cujos
prazos estejam excedidos.

§ 4° Tornada, novamente.publica asessao.0 presidente desiqnara acomis
sao escrutinadora, integrada por dois membrosdo Tribunal.

§ 5° Se houver rnais de uma vaga a ser preenchida, 0 Tribunal. preliminar
mente,deliberara sobre0 crlterio de consntuicao slrnultanea dasIistas.

§ 6° Proceder-se-a, a seguir, em votacaonominal abertae fundamentada, a
escolha dos nomesque cornporao lista tripIice, realizando-se tantos escrutinios quantos
necessaries, obedecido 0 disposto no § 2°desteartigo.

§ 7° Os candidatos figurarao em lista tripIice de acordo com a ordem de
crescente de sufraqios que obtiverem, respeitado, tambern, 0 numero de ordem do es
crutfnio.
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Art 106. A norneacao dosdesembargadores federais pelo presidente daRepublica
far-se-a nostermosdo art. 107 da Constltuicao Federal.

CAPiTULO I

DA INDICA<;AO E DA NOMEA<;AO

TfTULO I

Dos DESEMBARGADORES FEDERAlS

PARTE II
DOS DESEMBARGADORES FEDERAlS E DOS JUfZES FEDERAlS

Art 105, Os secretarlos dosorqaos julgadores, 0 diretor-geral, qualquerdiretor, che
fe ou servidor da Secretaria que tiverern de servir nas sessoes do Plenario, da CorteEspe
cial, secao ou turma ou aelas comparecer aserviceusarao capa e vestuarlo condigno.

III - relacionar-se pessoalmente com os desembargadores federais no en
caminhamento dos assuntos administrativos referentes a seus gabinetes, ressaivada a
cornpetencia do presidente;

IV- comparecer as sessoes administrativas do Plenario, daCorteEspecial Ad
ministrativa e do Conselho de Adrnlnlstracao, salvo dispensa do presidente;

V - impor penadisciplinarde advertencla e suspensao de ate trinta dias aos
servidores do Tribunal;

VI- exercer outrasatribukoes que Ihe sejam delegadas pelo presidente.

§ 2° 0 diretor-geral sera substituido, em suas ferlas, faltas e seus Impedi
mentos, por diretor de Secreta ria que preencha os requisitos exigidos para 0 cargo, de
signadopelo presidente do Tribunal.

Art 107. A lndicacaopeloTribunai de juizesfederaisa serem nomeados pelo pre
sidenteda Republica para 0 cargode desembargador federal, por antiguidadee mereci
mento,alternadamente, far-se-a entre aqueles que,com mais de trinta anos de idade e
cinco anos de exercicio, tenham manifestado interesse, atendendo edital com prazo de
quinzedias.

Art 108. A indkacao pelo Tribunal de advogados e de membros do Ministetio
Publico Federal aserem nomeados para 0 cargode desembargadorfederal sera efetuada
em consonancla com os preceitos inscritos nos arts. 94 e 107, I,da Constituicao Federal.
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escrutinio, tresou rnais juizes federais obtiverem maioriaabsoluta dosvotos do Tribunal,
hipotese em que fiqurarao na lista, pelaordem decrescente de sutraqios. os nomesdos
tres mais votados.Caso contra rio,efetuer-se-a segundo escrutfnio e,se necessaria, novos
escrutfnios, concorrendo, apenas, em cada urn, jufzes em numero correspondente ao
dobro dos nomesainda a inserirna lista, de acordocom a ordem da votacao akencada
no escrutfnio anterior, incJufdos todos as names com igual numero de votes na ultima
poskao a considerar.

§ 10. Se existirem duas ou mais vagas de desembargador federal a serem
providas entre juizes federais, 0 Tribunal dellberara. preliminarmente, se cada lista se
constituira de tresnomesdistintosou se, compostaa primeiracom tresnomes, asegun
da e subsequentes deveraoser integradas pelosdois nomes remanescentes da lista de
nurneracao anterior acrescidas de rnais um nome.

§ 11. Se 0 Tribunal deliberarque,em cada lrsta, constarao tres nomesdistin
tos,cadadesembargador federal, no primeiro escrutinio, votara em tantos nomesquan
tos necessarios aconstltulcaodas listas triplices. Nesse caso, na orqanizacao sirnultanea
das listas, os nomes que obtiverem, em primeiro escrutinio, rnaioria absoluta dos votos
dos membros do Tribunal fiqurarao, pelaordem decrescente de votos, em primeiro lu
gar, em cada uma daslistas, de acordocom sua nurneracao. e,noslugares subsequentes
das listas, horizontalmente considerados, pela mesma ordem, da primeiraaultima. Se,
no primeiro escrutinio, nao sepreencherem todos os lugares das respectivas listas, pro
ceder-se-a a segundo e, se necessarlo, a novos escrutinios, na forma definida na ultima
partedo § godesteartigo,distribuindo-se. naslistas, osnomesescolhidos deacordocom
aordem prevista para 0 primeiroescrutinio. Nosegundoenos subsequentes escrutinios,
cada um votara em tantos nomesquantos faltem serinciuidosnas listas.

§ 12. Se 0 Tribunal deliberarque, na constitukao das listas, sera adotado 0

crlterto previstona segunda hipotesedo § 10desteartigo,cada desembargador federal,
em primeiro escrutinio, votara em tantos nomes quantas forem as vagas a preencher
rnais dois, Nessa hlpotese. naorqanizacao simultanea das listas, aprimeirasera integrada,
na ordem decrescente dos sutraqlos akancados, por tres nomes; a segunda lista cons
titulr-se-a dos dois nomes remanescentes da primeira rnais 0 nome que tenha obtido
a quarta votacao: a terceira lista sera composta dos dois nomes remanescentes da lista
anterior mais 0 nome que haja obtido 0 quinto lugarem nurnerode votos, respeitada a
ordemdos escrutfnios, e assim sucessivamente. Se, no primeiro escrutfnio, nao sepreen
cherem todos os lugares das diversas listas nostermos desteparaqrafo, proceder-se-a a
segundo e novos escrutinios na forma definida no paraqrafo anteriore na ultima parte
do § godesteartigo.

11'"
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Arts.l09al11

§ 13. Em caso de empate, em qualquer escrutinio, prevalecera 0 criterto de
desempate definido em ato normativo do Tribunal, quando a vaga a serprovida for da
classe de juiz federal. Nas demaishiporeses. a escolha recaira no candidato mars idoso.

§ 14. Nooficio de encaminhamentoao Poder Executivo da lista tripllce unlca
ou das dlversas listas tripIices, far-se-a referenda ao nurnerode votos obtidos peloscan
didatos indicadose aordem do escrutinioem que sedeu a escolha.

Art. 110. as desembargadores federais tomarao posse, no prazo de trinta dlas, a
contar da nomeacao. em sessao plenaria e solene do Tribunal. podendo faze-lo perante
o presidente, em seu gabinete, no periodo de recesso.

§ 1° No ato da posse, 0 desembargador federal prestara compromisso nos
seguintes termos:"Prometo desempenhar, leal e honradamente, as funcoes de desem
bargadorfederal do Tribunal Regional Federal da l' Reglao, respeitando aConstituicao e
as leisdo Pais".

§ 2° Do compromisso, que podera ser prestado por procurador, lavrara 0

secreta rio, em livro especial, um termo, que sera assinado pelo presidente, por quem 0

prestar e pelo secretario.

§ 3° Somente sera dada posse ao desembargador federal que, antes, haja
provado:

I - serbrasileiro:

II - contar mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de Idade, salvo,
nesta hipotese, quando setratarde juiz de carreira.

§ 4° a prazo para posse podera serprorrogado pelo presidente, na forma
da lei.

Art. 111. as desembargadores federals tern as prerrogativas, garantlas, direitos e
incompatibilidadesInerentes aoexercicio dajudlcatura.

§ 1° as desembargadores federais receberao 0 tratamento deexcelencia"e
usarao. como traje oflclal, vestes talares e, nas solenidades, 0 Colar do Merito Judiciario
"Minlstro Nelson Hunqria"a presidente usara 0 Grande Colar, que e a insignia do cargo
do presidente do Tribunal Regional Federal da l' Regiao. a desembargador federal apo
sentadorecebera em definitivo 0 Grande Colar.

§ 2° as desembargadores federals aposentados conservarao 0 titulo, as
prerrogatlvas e as honras correspondentes.
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Arts.112a 116

CAPITULO II

DAS L1CEN~AS, SUBSTITUI~6ESE CONVOCA~6ES

65Reqirnento Interno do TRF 1,J Heoiao

§ 2° 0 desembargador federal Iicenciado pode reassumir 0 cargo a qual
quer tempo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo, ressalvada a hip6tesedo
§ 5° do art. 18desteRegimento.

§ 3° Se a licence for para tratamento da pr6pria saude. 0 desembargador
federal somente podera reassumir 0 cargo antes do terrnlno do prazo se nao houver
contreindkacao medica, devendo apresentar 0 respectivo atestado.

Art. 117. Nas ausenoas ou nos impedimentos eventuais ou ternporarlos, a substi
tuicao noTribunal dar-se-a da seguintemaneira:

1- 0 presidente do Tribunal pelo vice-presidente, estepelo corregedorregio
nale estepelosdemaisdesembargadores federais que 0 seguirem naordem decrescen
te de antiguidade no Tribunal;

11-0 presidente da secao pelodesembargador federal mats antigo que seIhe
seguirna ordem decrescente de antiguidade;

III - 0 presidente da turma pelo desembargador federal mais antigo que se
Iheseguirna ordem decrescente de antiguidade;

IV- 0 coordenadordaCojefpelo seu substituto;

V- os presidentes das cornissoes pelo mais antigo entre seus membros;

VI - qualquerdos membrosdas comiss6es pelo suplente.

Art. 118. 0 relatore substituido:

I - no caso de impedimento, ausencla ou obstaculos eventuals, em se tra
tando da adocaode medidas urgentes, pelo revisor, sehouver, ou pelo desembargador
federal que se Ihe seguir na antiguidade no Plenario, na Corte Especial, na secao ou na
turma, conforme acornpetencla:

II - quando vencido em sesseo de julgamento, pelo desembargador federal
designadopara lavrar 0 acordao:

111- em caso de afastamento por periodo igual ou superiora trinta dias, pelo
juiz federal convocado, salvo quanto aos processos de competencladaCorte Especial;

IV - em caso de aposentadoria, renuncia, morte ou afastamento definitivo
do Tribunal:

a) pelo desembargador federal nomeado para sua vaga ou pelo que houver
sido transferido na hip6tesedo art. 114desteRegimento;

b) pelo desembargador federal que tiver proferido 0 primeiro voto vencedor
condizentecom 0 do relator, para lavrar ou assinar osacordaos dosjulgamentos anterio
res aaberturada vaga;

Arts. 116 a 118
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Art. 112. Regula a antiguidade dos desembargadores federais, para sua colocacao
nassessoes do Plenario, da Corte Especial, das secoes e das turmas, dlstrlbukao de ser
vices. revisao dos processos, substituicces e outros quaisquer efeitos legais ou regimen
tats:

I - a posse;

II - aordem de investidura na magistratura federal;

III - a lnscrtcao na Ordemdos Advogados do Brasil;

IV- a posse no Ministeric PublicoFederal;

V- a idade.

Art. 115. A area de jurisdicao dos desembargadores federais ea mesma definida
para 0 Tribunal no art. 1°desteRegimento.
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Art. 114. Os desembargadores federais tern direito de se transferir de uma secao
para outra em que haja vaga antes da posse de novo desembargadorfederal ou median
te permuta.Havendo mais de um pedido,tera preference 0 do mais antigo.

Paraqrafo unlco. t vedada a troca de acervos fora dos casos de transteren
ciaou permuta.

Art. 113. Quando dois desembargadores federais forem c6njuges, parentes con
sanguineos ou afins, em linha reta ou no segundo grau na Iinha colateral, inteqrarao
secoes diferentes, e 0 primeiro que conhecer da causa impede que 0 outro participe
do julgamento, quando da competencia da Corte Especial. Se houver mais de dois nas
condlcoes previstas nesteartigo,cornporaoturmasdiferentes nas quatro secoes, e 0 pri
meiroque conhecerda causa impede que osoutros participem do julgamento, quando
da competencia da mesma secao, da CorteEspecial ou do Plenarlo.

Art. 116. A licence e requerida com a lndlcacao do prazo e do dia do infcio, come
cando, porern, a correrda dataem que passar a ser utilizada.

§ 1° Salvo contralndkacao medica, 0 desembargador federal licenciado
podera proferir decis6es em processos que, antes da hcenca. Ihe hajam side conclusos
para julgamento, inclusive em razao do pedido de vista, ou tenham recebido0 seu visto
como relator au revisor.



Arts. 118 a 123

Art. 119. 0 revisor e substituido pelo juiz federal convocado em caso de vaga, irn

pedimento ou afastamento por periodo iguai ou superiora trinta dias.

Art. 123. Para completar quorum nas secoes serao convocados desembargadares

federais de outra,0 mesmo ocorrendo nas turmas, de preference da mesma secao.
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CAPiTULO III
DA ElEI<;AO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAlS REGIONAIS ElEITORAIS

§ 3° Osjuizesfederais convocados nao atuarao nos processos administrati
vos nem nos de cornpetenclada Carte Especial.

Art. 124. A convocacao de juiz federal tarnbern sefara para completar,como vogal,
o quorum de julgamento, quando, por suspeicao ou impedimento dos integrantes do
Tribunal, nao far possivel a subsntuicao na forma prevista no artigo anterior.

Arts. 124a 127

Art. 127. A Corte Especial Administrativa eleqera, em escrutinio secreto, para
periodo de dois anos, os juizes federais que lnteqrarao os tribunais regionais efeitorais

dos Estados situadosem sua area de jurisdicao. fazendo-se a eleicaodentro dos quinze
diasque antecederema extrncaodo mandato.

§ 1° A Corregedoria Regional inforrnara a respeito da vida pregressa do julz,

de seu desempenhofuncional e dos dadosestatisticos da secao judiciaria.

§ 1° Nao poderao ser convocados juizes federais punidos com as penas
previstas nos arts. 142, 144 e 145 deste Regimento, os que estejam respondendo ao
procedimento de que trata 0 art. 141 nem osque estejam com acurnulo injustificadode
processos a sentenciar, segundo os padroes fixados pelaCorregedoria Regional.

§ 2° A convocacao de juiz federal para completar quorum de julgamento
nao autoriza aconcessao de nenhumavantagem,salvo transpartee.sefor 0 caso, paga
mento de diarias.

Art. 125. A convocacao para atuarprovisariamente noTribunal sera feita pelo presl
dente entre osjuizesfederais vitalicioscom mais de trinta anosde idadee cinco anosde
exercicio, ap6saprovada aescolha pela maioria absoluta dos membrosda Corte Especial
Administrativa.

Art. 126. A eleicao, em escrutiniosecreto, de desembargador federal para integrar0

Tribunal Regional Eleitoral do DistritoFederal sera feitadentro dosquinzediasque antece
derem a extincaodo mandato, observada, preferencialmente, a ardem de antiguidade.

§ 1° Naopodem sereleitospara 0 Tribunal Regional Eleitoral 0 presidente, 0

vice-presidente, 0 corregedar regionale 0 coardenadardosJuizados Especiais Federais.

§ 2° Observer-se-a. na escolha, 0 disposto nos §§ 2° e 4° do art. 18 deste
Regimento.
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Art. 121. Quando 0 afastamento far por periodo igual ou inferior a tresdias, os fel

tos deveraoserencaminhados ao desembargador federai que seIheseguirnaardem de

antiguidade no orqaojulgador, paraa decisao, nao havendo redistribuicao.

Art. 120. Em caso de afastamento, a qualquer titulo, par periodo igual ou superior

a trinta dias, os feitosem poder do desembargador federal afastado, bem como aqueles

em que tenha lancadorelat6rioou que tenha posto em mesa para julgamento, ressalva

dos os de cornperencia da Corte Especial, serao julgados par seu substituto,jutz federal
convocado.

c) na mesma farma da alinea "b"deste inciso, enquanto nao empossado 0

novo desembargador federal, paraadmitir recursos;

V - em caso de interposicao de recurso especial ou recurso extraordinarlo,

pelo presidente ou vice-presidente (art. 22, ill, deste Regimento).

§ 1° Nas hip6teses previstas nos incisos iI e IVdesteartigo, aCoordenadoria

de Registros e lnformacoes Processuais - Coripprocedera as anotacoes necessarias para

constarda consuita processual 0 novo relator.

§ 2° Em caso de interposlcao de recurso especial ou recurso cxtraordinario,

o sistema processual reqistrara a atnbuicao do processo a Presidencia ou Vice-Presiden

cia do Tribunal, confarme 0 caso.

Art. 122. A substituicao na Corte Especial far-se-a na forma de resolucao do Con

selho Nacional de Justka,aplicando-se, porern. 0 disposto no inciso I do art. 118deste

Regimento, nosafastamentos por ate tresdias.

§ 1° 0 julgamento que tiver sido iniciado prossequtra, cornputando-se os

votos ja proferidos, aindaque 0 desembargadar federal afastado seja 0 relator.

§ 2° Sornente quando indispensavel para decidir nova questao surgida no

julgamento, sera dado substituto ao ausente, cujo veto, entao,nao secornputara, quan

do incompativel.
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Arts. 127 a 132

cotecnlco.

hO

Art. 133. A comissao examinadora sera constituida pelo desembargador federal
vice-presidente, que a presidira, pelo desembargador federal diretor da Escola de Magis
tratura Federal da l' Regiao e por um juiz federal com maisde dezanosde magistratura
federal eleito pela Corte Especial Administrativa, observada, preferencialmente, aordem
de antiguidade, e integrada, ainda,por um professor de faculdade de direito oficia: ou
reconhecida, que fara a Indkacao, e por um advogadomilitante naRegiao, indicadopelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 1° Nas secoes e subsecoes judiciartas onde se realizarem as provas escri
tas, a comissao examinadora sera representada por orqao local denominado comissao
de execucao e ftscallzacao, designada pelo presidente dacomissao examinadora, com as
atrlbuicoes previstas no regulamento do concurso.

§ 2° A comissao de execucao e fiscalizacac sera integrada peio juiz federal
diretor do foro,que a presldlra, por um procuradorda Republica indicado pelo procura
dor-geralda Republica e por um advogado indicado pelo Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil. Cada membro efetivo tera um suplente indicado e designado
da mesma forma.

Arts. 133 a 137

Art. 135. Os juizes federais serao inicialmente admitidos no cargo de juiz federal
substituto, nos termos do art. 93, I,da Constituicao Federal.

Art. 134. 0 prazode validadedo concursopara provimento do cargodejuiz federal
substituto sera de dois anos, prorroqavel por igual periodo.

Art. 136. Os julzes federais substitutos serao nomeados pelo presidente do Tribu
nal,na forma da lei,e tomarao posse perante 0 Plenario, em sessao solene, ou no gabi
nete do presidente.

Paraqrafo unlco. Observada a classftcacao no concurso, 0 candidato indi
cara as secoes ou subsecoes judldarlas de sua preferencla.

Art. 137. Enquantonao adquirida a vitaliciedade, osjuizesfederais substitutosnao
poderao perder 0 cargo senac por proposta do Tribunal adotada pelo voto de dois ter
cosde seus membros.

§ 1° Para adquirir a vitaliciedade, osjuizesfederais substitutossubrneter-se
ao a procedimento proprio, em que demonstrem vocacao para serjulz, regulado me

diante resolucao do Tribunal, perantea Comissao de Prornocao e 0 Plenario.

§ 2° Os juizes federais substitutos poderaopraticar todos os atos reservados
por leiaosjulzes federais vitalicios.
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Paraqrafo unlco. Os candidatos admitidos serao submetidos a exame psi-

Art. 129. 0 provimento do cargode juiz federal substituto far-se-a mediante con

cursopublico de provas e titulos organizado peloTribunal, devendo 0 candidato atender

os requisitos de idoneidade moral,alern dos especificados em lei.

CAPiTULO I
DA NOMEAt;AO

Art. 128. Ocorrendo vaga no curso do mandato do membro efetivo, 0 substituto
assurnlra a titularidade pelo perlodo restante.

§ 1° Se a vacancla ocorrera mais de seis meses de secompletar 0 termino

do mandato,aCorte Especial Administrativa eleqera, na primeirasessao apes a vagaser

comunicada, 0 desembargador federal, no caso do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito

Federal, ou 0 juiz federal, no caso dasdemais secces judiciarias, para completar 0 man
dato.

§ 2° Na hipotese do paraqrafo anterior, 0 desembargador federal ou 0 juiz

federal nao estarao impedidos de ser eleitos para 0 bienio quando 0 exercicio da funcao
eleitoral for inferior a um ano.

§ 2° Observer-se-a, na escolha, 0 disposto nos §§ 2° e 4° do art. 18 deste
Regimento.

TiTULO II

Dos JUIZES FEDERAlS

Art. 130. 0 concursoparaprovimento do cargo dejuiz federal substituto sera reali

zado na forma de regulamento aprovadopela Corte Especial Administrativa.

Art. 131. A Corregedoria Regional sindicara a vida pregressa dos candidatos, e a

comissao examinadora, em sessao secreta, adrnitira ou deneqara a lnscrtcao definitiva
fundamentadamente.

Art. 132. A comissao examinadora orqanizara os pontos do concursona conformi

dade do regulamento.
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Arts. 138 a 141

exerclcio.

CAPITULO III
DA PERDA DO CARGO

71

qualquer afastamento que implique interrupcao das atividades judicantes, exceto no
caso de ferias regulamentares.

§ 8° 0 prazo aque serefere 0 § 6°desteartigo poderaserreduzido, acnterio
da Corte Especial Administrativa, se nao houver candidato a rernocao que preencha 0

requisitodo intersticio.

§ 9° A rernocao para outra Reqiao, a pedido ou mediantepermuta,s6pede

ra ser concedida seatenderas seguintes condicoes concomitantemente:

I - ocorrer sem prejuizo da prestacao jurisdicional onde estiver 0 juiz em

§ 10. Os pedidosde rernocao mediante permuta independeraode edital.

§ 11. A Corte Especial Administrativa, ouvida a Corregedoria Regional, po

dera recusar 0 pedido de rernocao ou de permuta quando reputa-la inconvenlente ao
servico, Considera-se inconveniente a rernocao ou a permuta, entre outras hip6teses,
quando 0 interessado ou um dos permutantes estiver as vesperas de aposentadoria,
exoneracao do cargo a pedido,prornocaopor antlguidadeou merecimento.

§ 12. Verificada a hip6tesedo § 11 desteartigo,a Corte Especial Administra
tiva,ouvida aCorregedoria Regional, revoqara obrigatoriamente a rernocao ou a perrnu
tao

11-ser0 interessado magistradovitalicio;

111- fazer-se no absoluto interesse do service para onde for solicitada.

Art. 139. A rernocao, a pedido ou mediantepermuta,de juiz federal e dejuizfederal
substituto de outra Regiao fica condicionada a acettacao expressa pelo interessado de

sua insercao no final da respectiva lista de antiguidade.

Art. 141. 0 processo administrativo para decretacao da perda do cargo de juiz
federal nao vitalicio tera inicio por deterrninacao da Corte Especial Administrativa, me-

Art. 140. Osjuizes federais vitallcios e os que alnda nao adquirlram vltallciedade
estaosujeitos a perda do cargo nas hip6teses previstas na Constltukao Federal e na Lei
Orqanica da Magistratura.
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Arts. 137 e 138

Art. 138. Os jufzes federais e osjuizesfederais substitutospoderaosolicitar perrnu
ta ou rernocao de uma para outra vara da mesma secao que tenha cornpetencla em ma
teriadistinta,ou de outra secao ou subsecao da Reqiao mediante requerimentodiriqido
ao presidente do Tribunal.

§ 1° 0 presidente, dentro de dez dias utelsa contar do recebimentodo pe
dido, ap6s ouvida a Corregedoria Regional, que inforrnara conclusivamente acerca da
regularidade dos services afetos aos magistrados interessados, submetera 0 pedido a
decisao da CorteEspecial Administrativa.

§ 2° Os pedidos de remocao deverao ser formulados por escrtto, no prazo
decinco dias, contadosdapublicacaodo edital que comunicaravacancla do cargo, cujo
provimento nao se fara enquanto nao forem decididos, Havendo rnals de um pedido e
estando os requerentes em igualdade de condicoes. tera preference 0 do juiz federal
mais antigo, salvo se0 interesse do service assim nao 0 recomendar, a criterlo da Corte
Especial Administrativa.

§ 3° 0 interessado podera manifestar tarnbern opcao por outra vara que
viera vagar em razao da rernocao,

CAPITULO II
DA REMO<;iio A PEDIDO OU MEDIANTE PERMUTA

§ 3° A prornocao de juiz federal substituto dar-se-a de acordocom 0 art.93,
II, da Constltukao Federal enos termos fixados em resolucao.

§ 6° 0 juiz federal e 0 juiz federal substituto s6 poderao obter nova rerno
cao. apedido ou mediantepermuta,decorrido um ano da ultima,acontarda publlcacao
do ato, ressalvado 0 dispostonosparaqrafos seguintes.

§ 7° Suspende-se acontagem do prazodeque trata 0 paraqrafo anteriorno
caso de supervenlencla do gozo de hcencas concedidas sob qualquertitulo, bem como

§ 4° Os juizes federais substitutes, observadas as normas dos dispositivos
precedentes, poderaosolicitar permuta ou rernocao de uma para outra secao ou subse
<;ao da Regiao.

§ 5° Os juizes federais substitutes, enquanto nao adquirida a vitaliciedade,
nao poderao ser removidos, salvo no interesse do service e a cnteno da Corte Especial
Administrativa, observando-se. quanto aos pedidosde rernocao, 0 dispostono § 2°des

te artigo.
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Arts. 141 e 142

diante mdtcacao do corregedor regional, e dar-se-a na forma disciplinada em resolucao
especifica.

§ 1° Em qualquer hipotese, a instauracao do processo sera precedida da
defesa previa do magistrado no prazode quinze dias, contados da entrega das capias
do teor da acusacao e dasprovas existentes, que Ihe rernetera 0 presidente do Tribunal,
mediante oficio, nas quarenta e oito horas imediatamentesegulntes aapresentacao da

acusacao.

§ 2° Findo 0 prazo da defesa previa, haja ou nao sldo apresentada, 0 presl
dente convocara a Corte Especial Admlnistrativa para que declda acerca da instauracao do
processo e.determlnada esta, no mesmodia,distribuira 0 feitoeencarnlnha-lo-a ao relator.

§ 3° A Corte Especial Admlnistratlva, na sessao em que ordenara instaura
,ao do processo, bem como no cursodele,poderaafastar 0 magistrado do exercicio de
suas funcoes, semprejulzodosvencimentose das vantagens, atea decisao final.

§ 4° 0 relatorpresidira 0 processo, decidlndo acerca das provas requerldas
pelo acusado e determlnando as que entender necessaries, cientes 0 Ministerlo Publico
Federal,o magistrado ou 0 procurador por ele constituldo, a fim de que possam delas
participar.

§ 5° Finda a instrucao, 0 Ministerio Publico Federal e 0 magistrado ou seu
procuradorterao, sucessivamente, vista dos autospor dezdias, para razoes finais.

§ 6° 0 julgamento sera reallzado em sessao da Corte Especial Administratl
va, e adeclsao no sentido daaplkacao de penaaomagistradosera tomada pelo voto da
maioriaabsoluta dos membrosdo colegladoe formalizada mediante ate do presidente
do Tribunal.

§ 7° Da decisao somentesera publicadaaconclusao.

§ 8° 0 processo administratlvo tera 0 prazode noventa dias para sercon
c1uldo, prorroqavel ate 0 dobro ou mais, quando a delonga decorrer do exerclcio do
direito de defesa.

CAPiTULO IV

DA REMO<;AO, DA DI5PONIBILIDADE E DA AP05ENTADORIA COMPULSORIAS

Art. 142. Pormotivo de interesse publico, 0 Tribunal poderadeterminar,pelaCor
te Especial Administrativa, mediante 0 voto da maioria absoluta de seus membros, a
rernocao, a disponibllidade ou a aposentadoria de juiz federal e de juiz federal substt-
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Arts. 142 a 147

tuto, com vencimentos proporcionais ao tempo de service. assegurando ao maglstra
do ampla defesa.

Paraqrafo unlco, OTrlbunal, medianteproposta do presidente, pode proce
der da mesma forma em relacao a seus membrosno que serefere adisponibllidade e a
aposentadoria.

Art. 143. 0 processo para adecretacao da rernocao. dadisponlbilldadeou daapo
sentadoria obedecera ao prescrltono art. 141 desteRegimento.

§ 1° Em caso de remocao. serao fixadas, desdelogo,a secao ou subsecao e
a vara em que 0 juiz federal passara a servir.

§ 2° Determinada a remocao, se0 juiz nao a aceitarou deixarde assumir 0

cargoap6strinta dias do prazo fixado, sera, desdelogo,considerado em disponlbllidade,
suspendendo-se 0 pagamentode seus vencimentos ate aexpedkao do ate necessarto,

§ 3° OTrlbunal, conformea natureza da causa determinanteda rernocao, da
disponibilidadeou da aposentadoria e sehouver indiciosde llicito penal, envlara c6pias
das pecas pertinentes ao MinisterioPublicoFederal para os finsde direito.

§ 4° Osjulzesfederais eosjulzesfederais substitutosaposentados conserve
rao 0 titulo, asprerrogativas e as honras do cargo.

CAPITULO V
DAS PENAS DE ADVERTENCIA E CENSURA

Art. 144. A penade edvertencia aplicar-se-a, por escrito, no caso de neqliqenciano
cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 145. A pena de censura sera aplicada, por escrito, no caso de relterada negli
qencla no cumprimento dos deveres do cargo ou no de procedimento Incorreto, se a
infra,ao naojustificarpunicao mais grave.

Art. 146. 0 processo para apuracao de faltas punlveis com advertencia ou censura
tera inlcio por deterrnmacao da Corte Especial Administrativa, mediante proposta do
corregedor regional, e dar-se-a na forma disciplinada em resolucao especifica, com ga
rantia de defesa.

Art. 147. A punicao ao magistrado somente sera imposta pelo voto da maiorla
absoluta dos membrosda Corte Especial Adminlstratlva.
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Art. 154. A decisao pela Incapacidade do maglstrado sera tomada pelo voto da
maiariaabsolutados membros do colegiado.

Art. 150. Mediante oficio do presidente, 0 paciente sera notificado para alegar, em
dez dias, prorroqavels por mais dez, 0 que bem entender em defesa de seus direitos,
podendo juntar documentos. Com 0 oficio ser-lhe-a remetida c6pia da ordem iniciaL

Art. 155. 0 magistradoque,por dois anosconsecutivos, afastar-se, ao todo, por seis
meses ou mais, para tratamento da saude, deverasubmeter-se a exame para verificacao
da invalidezao requerer, dentro de dois anos, nova licence para igual fim.

7,

CAPiTULO I

Do REGISTRO E DA CLASSIFICA<;:AO DOS FEITOS

Arts. 156 a 159

Art. 159. Far-se-a anotacao. naautuacao dos autos:

I - de recurso adesivo;

II - de agravo retido;

III- de reu preso;

IV- dos impedimentos dos desembargadares federais e da prevencao;

V - do nome do juiz a quo que proferiu a decisaorecorrida;

VI - do segredo de justice,quando determinado pelo relator;

VII - da justlca gratuita;

VIII - do dia de recebimento no Tribunal.

TITULO I
DAS DISPOSIC;:OES GERAIS

PARTE III
DO PROCESSO

Art. 156. Na hip6tese de a verificacao da invalidez haver side requerida pelo rna
gistrado,o processo, ap6s parecer da junta medica designadapelo presidente do Tribu
nal, sera informado pela Secretaria do Tribunal e distribuido, sendo ouvido 0 Ministerio
Pdblico Federal. Devolvidos os autos, observar-se-ao as normas inscritas nos arts. 153e

154deste Regimento.

Art. 158. 0 registrofar-se-a em nurneracao unlca,continua e anual, observando-se,
para a distribuicso, as classes definidasem ate normativo do Tribunal.

Paraqrafo unico. 0 presidente do Tribunal resolvers as quest6esque forem
suscitadas na classltlcacao dos feitos e papers.

Art. 157. As peticces e os autos serao registrados no protocolo da Secreta ria do
Tribunal, no mesmo dia do recebimento, em protocolo descentralizado das secoes e
subsecoes judkiarias da l' Regiao, ou conforme disposto em ate do Tribunal.

Paraqrafo unico. 0 presidente do Tribunal, mediante instrucao normativa,
disclplinara 0 sistema de registroe protocolo por meio eletr6nico.
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CAPiTULO VI
DA VERIFICA<;:AO DE INVALIDEZ

Arts. 148 a 155

Art. 151. Decorrido 0 prazo do artigo antecedente, com ou sem resposta, 0 presi
dente norneara uma junta de tres medicos para proceder ao examedo paciente, orde
nando as demaisdiliqencias necessarias aaveriquacao do caso.

Paraqrafo unico. A recusa do paciente em submeter-se a pericia medica
perrnitira 0 julgamento baseadoem quaisqueroutras provas.

Art. 148. 0 processo de verificacao de invalidezdo magistrado para 0 fim de apo
sentadoria tera inicio a partir de requerimento do interessado ou por ordem do presi
dente, de oficio ou em cumprimento de dehberacao do Tribunal.

§ 1° Instaurado 0 processo de venficaceo de invalidez, 0 paciente sera afas
tado, desde logo, do exercicio do cargo ate final decisao, devendo serconcluido 0 pro
cesso no prazode sessenta dias.

§ 2° Tratando-se de incapacidade mental,0 presidentenorneara curadorao
paciente,sem prejuizo da defesa que ele queira oferecerpessoaimente ou par procura
dar que constituir,

Art. 149. Como preparador do processo, fundonara 0 presidentedo Tribunal ateas
raz6es finais, inclusive, efetuando, depois delas, a distribuicao.

Art. 152. Concluidas as diliqencos, podera 0 paciente ou seu curador apresentar
alegar;6es no prazo de dez dias. Ouvido, a seguir, 0 Ministerlo Publico Federal, serao os
autos informados pela Secreta riado Tribunal, distribuidos e julgados.

Art. 153. 0 julgamento sera feito pela Carte Especial Admlnistrativa e 0 presidente
partlcipara da votacao.
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Arts. 159 a 163

Paraqrafo unlco, As capas dos autos dos processos terao cores diferentes

paracada c1asse.

§ 2° 0 pagamento dos precossera antecipado ou garantido com deposito,

consoantetabela aprovada pelo presidente.

77

Arts. 163 a 166

§ 2° Se forem interpostos embargos de diverqencia contra decissode tur
rna, a serem julgados pela secao competente, a escolha do relator far-se-a por sorteio
entre os desembargadores federais de outra turma da mesma secao.

§ 2° Nao sera compensada a distribuicao que deixar de ser feita ao vice
presidente quando substituir 0 presidente.

§ 3° Em caso de impedimento do relator, sera feito novo sorteio, compen
sando-se adistribuicao.

§ 4° Havera tarnbern cornpensacao quando 0 processo tiver de ser distri
buido por prevencao a determinado desembargadorfederal.

Art. 164. Terao preferenda na distribuicao os feitos que, por disposicao legal, de
vam ter curso nas ferias.

Art. 165. A distribulcao de mandado de securance, de medida cautelar, de habeas
corpus e de recurso dvel ou criminal torna preventa acompetencia do relatoredo orqao
juigador para todos os recursos posteriores, tanto na acaoquanta na execucao, referen
tesao mesma processa.

§ 1° Se 0 relatordeixar0 Tribunalou transferir-se de secao. a prevencao sera
do orqao julgador.

§ 2° Vencido 0 relator, a prevencao referlr-se-a ao desembargador federal
designado para lavrar 0 ecordao,

§ 3° 0 diretor da Divisao de Registro, Autuacao e Distribuicao - Dirad e0

responsavel direto pelaveriflcacao de prevencao para procederadistrlbulcao.

§ 4° 0 relator, verificando a possibilidade de outro desembargadorfederal
estarprevento,a este encaminhara os autos para 0 devido exame. Aceitando a preven
cao. ordenara a distribulcao.Naoaceitando, deterrninara 0 retorno dos autos ao relator,
que,mantendo seu entendimento, suscitara 0 confiito de competence.

§ 5° A prevencao, se nao for reconhecida de ofkio, podera ser arguida por
qualquer das partesou pelo Ministerto PublicoFederal.

Art. 166. Em mandado de seouranca. habeas corpus e conflito de cornpetencia,
proceder-se-a aredistribuicao, se 0 requerer0 interessado, quando 0 relatorestiverlicen
ciado, afastado ou ausentepor menos de trinta dias, compensando-se a distnbuicao.

§ 1° No caso de embargos infringentes, far-se-a 0 sorteiodo relatorentre os
desembargadores federais integrantes da secao que nao hajam, na turma, proferido 0

voto como relatorau revisor.
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CAPITULO II
DAS CUSTAS

CAPITULO III
DA DISTRIBUIC;:AO

Art. 161. Na tnterposicao de recurso, 0 preparo, quando exigido pela leolslacao

pertinente, inclusiveporte de remessa e de retorno, sera feito em conformidade com a

iegisla<;ao de custas da Justka Federal.

Paraqrafo unlco. 0 preparode recursos da competence do SuperiorTribu

nai de Justlca e do SupremoTribunal Federal sera feito no prazoe na forma do disposto

em seus regimentos internose tabelas de custas.

Art. 160. NoTribunal, serao devidascustas nos processos de sua cornpetenda ori

qinariaou recursal, na forma da lei.

§ 1° Naosao custas os precos cobrados peio fornecimentode copies, auten

ticadas ou nao.

Art. 162. Os processos da cornpetencla do Tribunal serao distribuidos por c1asse,

tendo nurneracao unica e continua, segundo a apresentacao dos feitos, observando-se

o disposto no art. 1S8 deste Regimento.

Paraqrafo unlco. Fazendo-se a distnbutceo por meio eletronico, alern da

numeracao por c1asse, adotar-se-a nurneracao geral e continua, que podera ser a que

recebeu 0 feito na tnsrancra inferior, desdeque integrada no sistema informatizado.

Art. 163. A dlstrtbukao, de responsabilidade do presidente, far-se-a publicamente,

na forma estabelecida em lnstrucacnormativa que balxara

§ 1° Far-se-a a livre distribuicao entre todos os desembargadores federais,

inclusiveosausentes, licenciados ou afastados aqualquer outro titulo.
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Arts. 166 a 170

acordaos.

-"====

Art. 171. Da publkacao do expediente de cada processo constara, alem do nome

das partes, 0 de seu advogado. Nos recursos fiqurarao os nomes dos advogados cons

tantes da eutuacaoanterior.

§ 1° Quando 0 advogado, constituido perante 0 Tribunal, requerer que fi

gure tarnbern seunome,a secretaria edotara asmedidasnecessarias ao atendimento do

pedido.
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Arts. 170 a 173

Art. 173. A vista as partes transcorre na secretaria, podendo 0 advogado retirar os

autos nos casos previstosem lei,mediante recibo.

II - por via postal;

111- por qualquer modo eficazde telecornunicacao, com ascautelas necessa

rias a autentkacao da mensageme de seurecebimento.

Paraqrafo unico. Devera ser usada a mensagem via correio eletronico ins

titucional do Tribunal, entre as suas unidades e tarnbern entre as secretarias das varas

federais, mediante a confirmacao da autenticidade,da remessa e da entrega,paratrans

rnlssao de cornunlcacoes. como 0 julgamento de agravos e de recursos e solkltecao de

informar;oes.

§ 3° Daautuacaodasacoes penaisconstara 0 nome do investigadoou reu

Sendo 0 processo sigiloso, constarao as inicials do investigadoou reu e 0 nome de seu

advogado/OAB.

§ 4° A renncecao de publlcacao no Diorio do Justir;o Federal do Primeiro

Regiiio - e-DJFI, com efeito de intimacao,decorrente de incorreccesou omissces, sera

providenciada pela secretariaexofficioou mediante despachodo presidente ou do rela

tor, conforme dispuserato normativo da Presidenda do Tribunal.

§ 2° t suficientea lndtcacaodo nome de um dosadvogadosquando a par

te houver constituido maisde um ou 0 constituido substabelecer a outro com reserva de

poderes.

Art. 172. Os edrtais destinados a divulqacao do ato podereo conter, apenas, 0 es

sencial ao preparoda defesa ou resposta.

Paraqrafo unlco, A publicacao do edital sera feita uma 56vez no Dioriodo

Justico Federal do Primeiro Regiiio - e-DJFI, pelo prazo que for marcado, nao inferior a

vinte dias, sede outra forma nao dispusera lei.
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Art. 168. As pecas que devam integrar atos ordinat6rios, instrut6rios ou execut6
riospoderao sera elesanexadas em c6pia autentkada.

§ 1° t exigida a assinatura usual nos ecordaos, na correspondence oficial e
nas certidoes.

§ 2° t facultado 0 uso da chancela mecanka nas pecas interrnediartas dos

§ 3° Nadistribulcao de ecao rescis6ria e de revisao criminal,sera observado
o criterto estabelecidono § 1°deste artiqo.

Art, 167. Osatos processuais seraoautenticados, conforme 0 caso, mediante a as
sinatura ou rubrica dos desembargadores federais ou dos servidores para tal flm qualifi

cados.

Se<;ao I
Das disposlcoes gerais

CAPiTULO IV
Dos ATOS E FORMALIDADES

§ 3° Os livros necessaries ao expediente serao rubricados pelo presidente
ou por servidor por ele desiqnado.

§ 4° As rubricas e assinaturas usuais dos servidores serao registradas em li
vro proprio para identflcacao do slqnatano.

§ 5° Osatos meramente ordinat6rios, como ajuntada e a vista obrigat6ria,
independem de despacho, devendo ser praticados de oficio pelo servidor e revistos

pelo desembargador federal quando necessaric(art. 162, § 4°, do C6digo de Processo
Civil).

Art. 169, Se as nulidades ou irregularidades no processamento dos feitos forem
sanaveis, proceder-se-a pelo modo menos oneroso para as partes e para 0 service do
Tribunal.

Art. 170. A crtterio do presidentedo Tribunal, dos presidentes dassecoes e dastur
masou do relator, conforme 0 caso, a notificacao de ordens ou decisoes sera feita:

I - por servidorcredenciadoda respectiva secretaria;
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Arts. 173 a 174

§ 2° a relator lndeferira a pedido. se houver justa motive, fundamentando
suas decis6es.

II - segunda e terca-feira de carnaval;

111- as dias 11 de agosto, 1° e 2 de novembro e 8 de dezembro.
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Arts. 175 a 177

Art. 175. Suspendem-se as ativldades judicantes do Tribunal durante a recesso e
nosdlasem que a Tribunala determinar.

§ 1° a plantae no Tribunal sera exercido pelo presidente, pelo vice-presl
dente e pela corregedor regional, em sistema de rodlzio, de quinze em qulnze dlas, ca
bendo ao plantonista, durante esse perlodo,decidir pedidos de Iiminarem mandado de
sequranca e habeas corpus, determlnar Ilberdade provisoria au sustacao de ordem de
prisao e examlnaroutras medidasque reclamem urqencia.

§ 2° a plantae, nos dias uteis, e das dezenove horas as oito horas do dia

5e~ao III
Dos prazos

segulnte.

§ 1° A contagem dos prazos obedecera ao que dispuser a lei processua!.

§ 2° As citacoes obedeceraoao disposto na lei processua!.

Art. 177. Nao correm as prazos no periodo de recesso (art. 174, § 4°, deste Regi
menta), salvo em relacao as causas prevlstas em lei, nem quando houver rnotivo de
forcemaior,obstaculo judicial au criado pela parte reconhecidos pelaTribunal, nem nas
demalshipotesesprevlstas na legisla,ao processua!.

§ 3° as desembargadores federais indlcarao seu endereco para eventual
convocacao durante as fertas paraatuacao em sessaa extraordinaria. em facede questao
peculiar.

Art. 176. as prazos, no Tribunal, correrao da publlcacao do ato au do aviso no
Diorio da Justi,a Federal da Primeira Regido - e-DJFI, se de Dutro modo nao dlspuser
a leqrslacao processual, mas as declsoes au as despachos designativos de prazos
poderao determinar que corram da intimacao pessoal au da ctencta par outro melo
eficaz.

§ 4° as desembargadores federais que cumprirem plantae durante a reces
so previsto no art.62, I,da Lei 5.010/1966 teraodirelto acompensarasdiastrabalhados,
na mesmaproporcao.

§ 5° A cornpensacao dar-se-a obrlgatorlamente no exercicio seguinte,
juntamente com um dos period as de Ierlas, a seu criteria, salvo no caso dos diri
gentes do Tribunal, que poderao compensar no exercicio segulnte ao terrnino do
mandata.

Reqimento Interno doTRF 1a Heciao

§ 1° as advogados constituidos aposaremessa do processo aoTribunal po
derao, a requerlmento, ter vista dos autos na oportunidade e pelo prazo que a relator
estabelecer.

5e~ao II
Do ano judiciario

Art. 174. A atlvidade jurisdiclonal do Tribunal sera ininterrupta, funcionando a Tri
bunal, nos dlas em que nao houver expedlente normal, em regime de plantae perma
nente.

§ 3° A defesa podera ter vista dos autos, aindaque estejam sob siqilo, para
tamar conhecimento das mforrnacces neles introduzidas e, querendo, copia-las par
qualquer rneio. nos termos da Surnula Vinculante 14 do STF.

§ 1° as desembargadores federals qozarao de ferlas Indlviduais conforme
escala semestral, aprovada pelo presldente.

§ 2° As fenas nao poderao ser gozadas par perlodo Inferiora trlnta dias, salvo
Imperiosa necessldade do service.

§ 3° Nao poderao entrar em gozo de ferias, ao mesmo tempo, dais desem
bargadores federals da mesma turma. Em caso de interesse sabrea mesmo perlodo,tera
preferencla a rnals antigo noTribunal, em sistema de rodlzio.

§ 4° a per/ado de recesso do Tribunal compreende asdias20 de dezembro
a 6 de janeiro.

§ 5° Alern dos fixados em lei,serao ferlados no Tribunal:

1- asdiasda Semana Santa compreendidosentreaquarta-feira e a Domingo
de Pascoe:

§ 6° as ferlados nos municipios sedes de secao e subsecao judlciarias que
nao constem no paraqrafo anterior poderao posslbilitara suspensao dasatlvidades judi
cantes, desdeque requeridos pelosdiretores de foro com antecedencla minima de trlnta
dlas, Instrulndoa pedido com aplanilhade cornpensacao dosdiasnaotrabalhados, para
a apreclacao do Conselho de Admtnlstracao.
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Arts. 177 a 183

Art. 180. Os prazos para editais sao os fixados nas leisaplkaveis.

Art. 179. Os prazos para diliqencias serao fixados nosatosque asordenarem, salvo
disposicao em contrario desteRegimento.

Art. 187. Independem de pauta:

I - 0 julgamento de habeas corpus, recursos em habeas corpus, habeas data,
conflitos de cornpetencia, embargos declarat6rios, agravos regimentais e excecoes de
impedimento e de suspeicao:

II - as quest6es de ordem sobre0 processamento de feitos.

§ 1° A apresentacao dos feitos em mesa, relativamente aos julgados que
independem de pauta, sera precedida, sempre que posslvel, de distribuicao de c6pia
dos respectivos relatorios aos demaisdesembargadores federais que integram o orqao
do Tribunal competente para 0 julgamento.

§ 2° Havendo expressa concordancla das partes, podera ser dispensada a

Rerumenro lnremo no TRF 1a Rpni~o

Arts. 184 a 188

Art. 188. As atas serao submetidas a aprovacao na sessao seguinte.

Se~aolV

Das pautas de julgamento

§ 1° A pauta de julgamentos sera afixada em lugar acesslvel do Tribunal e
divulgadaem sua paqinaeletr6nica.

§ 2° Sempre que,ao final da sessac. restarem, em pauta ou em mesa, mais
de vinte feitos semjulgamento, 0 presidente fara realizar uma ou mais sess6es extraor
dinarias destinadas aojulgamento desses processos, ou suspenders a sessao para conti
nuar no dia seguinte.

§ 3° 0 impetrante pode requerer que ele seja cientificadoda datado julga
mento do habeas corpus, 0 que sedara por qualquervia.

§ 4° A coordenadoria do orqao fara anotacao na capa dos autosdo habeas
corpus do pedido de sustentacao oral pelo impetrante.

pauta.

Art. 185. Na orqanizacao das pautas, observer-se-a, tanto quanto posslvel, a pro
porcao nurnerka entre os processos em que 0 desembargador federal funcione como
relatore aqueles em que funcione como revisor.

Art. 184. As pautas do Plena rio, da Corte Especial, das secoes e das turmas serao
organizadas pelossecretaries com aprovacao dos respectivos presidentes.

Art. 186. A publicacao da pauta de julgamento, que podera vir a seraditada, an
tecedera em quarenta e oito horas, pelo menos, a sessaa em que as processos serao
julgados.

Reaimento Interno do TRF 1a Ri?oii'io

§ 2° 0 termo deconclusao edispensavel no processo digital,tendo em vista
a remessa constanteno sistema processual.

Art. 183. Salvo disposlcao em contrarlo, os servidores do Tribunal terao 0 prazo de
quarentae oito horas para praticarosatosprocessuais.

§ 1° 0 servidordatara 0 termo de condusao com a dataem que esta enca
minhando osautosao gabinetedo desembargador federal, sobpenade responsabilida
de funcional.

§ 1° Nos casos desteartigo, os prazos cornecam ou continuam a fluirno dia
de reabertura do expediente ou da mtimacao da declsao que determinarsua devolucao.

§ 2° As informacoes ofidais apresentadas fora do prazo, por justo motivo,
poderaoseradmitidasseaindaoportuna sua apreciacao.

Art. 181. Os prazos nao especificados na lei processual ou nesteRegimento serao
fixados pelo Plenerio, pelo presidente do Tribunal, pelaCorteEspecial, pelas secoes. pelas
turmasou por seus presidentes ou pelo relator, conforme 0 caso.

Paraqrafo unko, Computer-se-a em quadruple 0 prazo para contestar e em

dobro para recorrer, quandoa partefor a Fazenda Pdblica ou 0 Ministerio Publico Federal.

Art. 178. Mediantepedido conjunto daspartes, 0 relatorpoderaadmitir prorroga
caode prazopor tempo razoavel, salvo nas hip6teses de prazo perempt6rio.

Art. 182. Os prazos para os desembargadores federais, salvo acumulo de service e
sede outra forma naodispuser esteRegimento, sao os seguintes:

1- dezdias para atosadministrativos e despachos em geral;

11- vinte diaspara 0 revisor incluir 0 feito em pauta;

III - trinta dias para 0 relatorencaminhar 0 feito ao revisor, sefor 0 caso.

Paraqrafo unlco. Excluldos os processos de natureza penal, havendo motivo
justificado, pode 0 desembargador federal exceder por igual tempo os prazos acima
fixados.
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Arts. 189 a 194

Paraqrafo unico. Prevalecera, noTribunal, aassistenda judiciaria ja concedi
da em outra instancta.

Se~aoV

Das audiencias

minar.

Art. 195. Nas decis6es administrativas, sera lavrado acordao. salvo se a orqao

julgador a dispenser.

Art. 197. Osvotos vencidos fundamentados deveraoserjuntados aos autos.

Arts. 194 a 199

Art. 196. Subscreve a acordao a relatorque a lavrou. Se a relatorfor venddo, flcara

designado a revisor para redigir a acordao, Se nao houver revisor au se este tarnbem
tiver sida vencido, sera designadopara redigir 0 acordao a desembargador federal que,

por primeiro, fora a vencedor.

Paraqrafo unlco. Se a relator, par ausencta, aposentadoria, afastamento de
finitivo do Tribunal au outro motivo relevante, nao puder lavrar a acordao, au por morte
do relator, fa-lo-a 0 revisor au a desembargador federal que se Ihe seguir na ordem de
antiguidade.

§ 1o Dispensam acordao as decis6es sabre:

I - a remessa do feito a CorteEspecial au a secao em razao da relevancia da

questao juridica au da necessidade de se prevenirdiverqenda entre as turmas;

11- aremessa do feito aCorteEspecial au asecao respectiva, para a lim de ser

compendiada em surnula a jurisprudencla do Tribunal au para sua revisao:

III - a conversao do julgamento em diligencia;

IV- a recebimentoda denuncia.

§ 2° Tarnbern havera dispensa de acordao quando a orqaojulgador 0 deter-

Paraqrafo unico. As partesserao intimadasdas decis6es em que setiverdis

pensado0 acordaopela publkacao da ata da sessao de julgamento.

Art. 198. A publlcacao do acordao, par suas conclus6es e sua ementa, far-se-a,

para efeito de intimacao as partes, no Diorio do JU5ti<;O Federal do Primeira Regiao 
e-DJFI.

Art. 199. Em cada julgamento, as notas taquigraficas, se for a caso (art. 47, § S°,
deste Regimento), reqistrarao a discussao. as votos fundamentados, bem como as per

guntas feitas aosadvogados e suas respastas.

§ 1o Prevalecerao asnotas taquigraficas seseu teor nao coincidir com a do
acordao
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Art. 191. 0 requerimento dos beneflcios da assistenda judiciaria no Tribunal sera
apresentado ao presidente au ao relator, conforme a estado da causa, naforma da lei.

Se~aoVI

Da assistenc!a judicia ria

Se~aoVII

Das decisoes e notas taquigrMicas

Art. 192, 0 pedido de asslstencla judiciaria sera decidido deacordocom aleqislacao
em vigor, sem prejuizoda norneacao, quando couber, de curadorau defensor dativo.

Art. 190. 0 desembargador federal que presidir a audience dellberara sabre a que
Ihefor requerido, inclusive a pedido de asslstenda judiciaria, ressalvada acornpetencla do
Plenarlo, daCorte Especial, da secao, da turma e dosdemals desembargadores federais.

§ 1° Respeitada aprerrogativa dosadvogados edosmembros do Mmisterlo PU
blicoFederal, nenhumdospresentes se diriqira aopresidente daaudiencia sem sua hcenca

§ 2° 0 secretario da audlencia fara constarem ataa que nela ocorrer.

Art. 189. Serao publkas asaudiencias:

I - de distriburceo dos feitos;

II - para instrucao do processo, salvo motivo relevante, noscasas permitidos
pelaConstituicao Federal e pela lei.

Art. 193. Nos crimes de acao privada, 0 presidente ou 0 relator, a requerimentodo
necessitado, norneara advogado para promover a acao penal, quando de cornpetencia
oriqlnaria do Tribunal, ou para prosseguir no processo, quando em graude recurso.

Art. 194, As conclus6es do Plenario, da Corte Especial, da secao e da turma, em
suas decisces. constarao de acordao, no qual a relatorpoderasereportaras notastaqui
graficas do juigamento, de que farao parte.
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Arts. 199 a 201

Se<;ao VIII
Dos dados estatisticos

111- os nomes dosdesembargadores federais impedidos e ausentes;

IV- os nomes dosadvogados que tiverem feito sustentacao oral.
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Art. 203. Se a parte nao puder instruir, desdelogo,suas alegac;6es, por impedimen
to ou demora em obter certid6es ou capias autenticadas de notasou registros em esta
belecimentos publlcos, 0 relatorconceder-I he-a prazo para esse fim ou fara a requisicao
diretamente aquelas repartic;6es.

Art. 204. Nos recursos interpostosna instancta inferior, nao seadrnitira juntada de
documentos,desdeque recebidos os autosnoTribunal, exceto:

I - paracornprovacao de textos legals ou de precedentes judiciais;

II - para prova de fatossupervenientes, inclusive decis6es em processos co
nexos que afetemou prejudiquem os direitospostulados;

111- em cumprimento do despacho fundamentadodo relator, de determina
c;ao do Plenario, da Corte Especial, da secao ou da turma.

§ 1° A regra e as excec;6es deste artigo aplicam-se tambern aos recursos
interpostosnoTribunal.

§ 2° Apos0 julgamento, serao devolvidos as partes osdocumentos que es
tiveremjuntados "por linha"salvo detiberacao de serem anexados aos autos.

CAPiTULO II
Dos DOCUMENTOS E DAS INFORMA<;OES

Art. 202. A proposicao, aadrnlssao e a producaode provas noTribunal obedecerao
as leis processuais, observados os preceitos especiais desteTitulo.

CAPiTULO I
DAS DISPOSI<;OES GERAIS

Arts. 201 a 205

§ 2° As retificac;6es efetuadas apos 0 fechamentoda estatistica no dia cinco
de cada rnes nao qerarao efeitos estatisticos retroativos, em razao do Sistema Nacional
de Estatisticas da Justic;a Federal- Sinejus.

TiTULO II
DAS PROVAS

Art. 205. Em caso de lmpuqnacao, as partes deverao provara fidelidade de trans
cric;ao de textos de leise demaisatos do Poder Publico, bem como a viqencia e 0 teor
de normas pertinentesacausa, quando emanarem de Estado estrangeiro, de organismo
internacionalou, no Brasil, de Estados e Municlpios.
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§ 2° As inexatid6es materiais e os erros de escrita ou calculo contidos na
declsao poderao sercorrigidos por despacho do relator ou por meio de embargos de
declaracso, quando cabiveis.

§ 3° As notastaquiqraficas serao, imediatamente, encaminhadas, viacorreio
eletr6nico, ao gabinete do desembargador federal, que asdevolvera em cinco dias, tam
bern via correiocletronko, ate que seja disponibilizada outra forma de envio on-fine.

§ 4° Decorridos cinco dias do recebimentodas notastaquigraficas no gabi
netedo desembargadorfederal, osautosserao, imediatamente, conclusos aodesembar
gador federal, que lavrara 0 acordao.

§ 5° Nao havendo revisao das notas taquigraficas em cinco dias, contados
de sua disponibillzacao, prevalecera 0 apanhamentotaquigrafico.

Art. 200. Tarnbem sejuntara aos autos, como parte integrante do acordao, a certi
dao do julgamento, que contera:

1- adeclsao proclamada pelo presidente;

II - os nomes do presidente do orqao julgador, do relator ou, quando
vencido, do que for designado, dos demais desembargadores federais que tiverem
participado do julgamento e do representante do Ministerio Publico Federal, quando
presents:

Art. 201. Serao disponibilizados, mensalmente, ate 0 declrno dia do rnes seguinte,
no sitio do Tribunal, os dados estatisticos sobre os trabalhos da Corte Especial, secao e
turma,relativos ao rnes anterior, entre osquais: 0 nurnerode votos que cada um de seus
membros, nominalmenteindicado, proferiucomo relatorou revisor, 0 dos feitosque Ihe
foram distribuidosno mesmo periodoe 0 dos processos que recebeu em consequsnoa
de pedido de vista ou como revisor.

§ 1° A estatistica mensaI sera encerrada no dia cinco do rnes subsequente,
e qualquer insercao, alteracao ou exdusao posterior de registros retroativos de movi
mentacaoprocessual serao realizadas exclusivamente pelo diretor da coordenadoria de
turma.
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Arts. 206 a 211

CAPITULO I

Do HABEAS CORPUS

CAPiTULO IV
Dos DEPOIMENTOS

89

Art. 213. Instruido 0 processo e ouvido 0 Ministerio Publico Federal em doisdias, 0

reiatorcolocara 0 feito em mesa na primeira sessao, para juigamento com prioridade.

§ 1° Naoocorrendoaapresentacao em mesa nasessao indicada no caput, 0

impetrante podera requerer seja cientificado pelo gabinete, por qualquer rneio, da data
do juigamento.

§ 2° Opondo-se0 paciente a irnpetracao, delanao se conhecera.

gamento;

Art. 214. A turma podera, de oficio:

I - seconvier ouvir 0 paciente, determinarsua apresentacao a sessao de jul-

Arts.212a216

11- expedirordem de habeas corpus, quando, no curso de qualquerprocesso,
verificar que alquem sofre ou esta na lrninencia de sofrer coacao ilegal.

Art. 212. 0 relator requlsitara lnforrnacoes do apontado coator no prazo que fixar,
podendo, ainda:

1- sendorelevante a materia, nomearadvogado para acompanhar e defen
der oralmente 0 pedido,se 0 impetrante naofor bacharel em direito:

II - ordenardiliqencias necessartas a lnstrucao do pedido;

III - se convier ouvir 0 paciente, determinar sua apresentacao a sessao de
julgamento;

IV- no habeas corpus preventivo, expedirsalvo-conduto em favordo pacien
te ate a decisao do feito, se houvergrave risco de consumar-se avlolenda.

Paraqrafo unico, Nao sendo fixado pelo relator prazo para a apresentacao
das inlormacoes, deverao elas serprestadas, no maximo, em quarenta e otto horas.

Hecirnento lnterno do TRF 1<1 Peotao

Art. 215.A decisao concessiva de habeas corpus sera imediatamente comunlcada as
autoridades a quem coubercumpri-Ia, sem prejuizo da remessa de copiado acordao.

§ 1° A cornunlcacao, medianteoftoo, telegrama ou outro meio mais expe
dito, bem como 0 salvo-conduto, em caso de arneaca de violencla ou coacao. serao
firmados pelo presidente do orgaojulgador que tiverconcedldoa ordem.

§ 2° Na hipotese de anulacao do processo, deve 0 julz aguardar 0 recebi
mento da c6pia do acordaopara 0 efelto de renovacao dos atos processuais.

Art. 216. Ordenada asolturado paciente emvirtude de habeas corpus, aautoridade
que,por rna-fe ou evidente abusode poder, tiverdeterminadoacoacao sera condenada

Reqlmentc lnterno do TRF la Reciao

TfTULO III

DA COMPETENCIA ORIGINARIA

Art. 207. Os desembargadores federais poderao solicitar esclarecimentos ao
advogado, durantejulgamento,sobre pecas dosautose sobre ascitacoes que tiver feito
de textos legais, de precedentes judiciais e de trabalhos doutrinerlos.

Art. 206. A parte sera intimada por publlcacao no Diorio da lusuca Federal da
Primeira Regida - e-DJFl ou, se 0 relator 0 determinar, peia forma indicadano art 170

deste Regimento, para manifestar-se sobre documento juntado pela parte contraria
apes sua ultima lntervencao no processo.

Art. 208. Quando, em qualquerprocesso, for necessaria aapresentacao da parteou
de terceiro que nao tiver atendido a notiflcacao, 0 Plenario, a Corte Especial, a secao, a
turma ou 0 relator poderaoexpedirordem de conducaodo recalcitrante.

CAPITULO III

DA APRESENTA<;AO DE PESSOAS E OUTRAS DILIGENCIAS

Art. 209. Observar-se-ao as formalidades da lei na realizacao de exames periciais,
arbitramentos, buscas e apreensoes, na exlblcao e conference de documentos e em
quaisquer outrasdiliqencias determinadas ou deferidas pelo Plena rio, pela Corte Espe
cial, pelasecao, pelaturma ou pelo relator.

Art. 211. Oshabeas corpus serao processados e julgados pelas turmasespecializa
das em materia penal.

Art. 210. Os depoimentos poderao ser taquigrafados ou gravados e, depois de
traduzidos ou copiados, serao assinados pelo relator, pelo depoente, pelo Mlnisterio
Publico Federal e pelos advogados.

Paraqrafo unlco, Aplica-se 0 dispostoneste artigo ao interroqatorio,
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Arts. 216 a 222

CAPITULO II
Do MANDADO DE SEGURAN<;:A
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Arts. 223 a 225

Art 223. 0 mandadode sequranca de cornpetencia oriqinaria do Tribunal tera seu
processo iniciado por peticao, acompanhada de tantas vias quantas forem asautorida
des apontadas como coatoras, indicadas com precisao, devendo, ainda, preencher os
demais requisitos legais.

§ 1° A segunda e, se for 0 caso, as demais vias da inicial deverao estar ins
truidas com c6pias de todos osdocumentos, autentlcadas pelo requerente e conferidas
pela Secretaria do Tribunal.

§ 2° Havendo Iitisconsortes passlvos, a peticao inicial e os documentos se
rao apresentados com as vias necessarias para a respectiva citacao.

§ 3° Se 0 requerente comprovar que 0 documento necessario aprova de
suas aleqacoes se acha em repartkao ou estabelecimento publico,em poder de autori
dade que Ihe recuse certidao. 0 relator requisitara, preliminarmente, a exlblcao do
documento, em original ou c6pia autenticada, no prazo de del dias. Se a autoridade
indicada pelo requerente for a coatora, a requisicao far-se-a no proprio instrumento da
notificecao.

Art 224. 0 relatorpodera indeferir, desde logo, 0 pedido de mandadode seguran
ca. se for evidente a lncornpetencia do Tribunal, manifestamente incabivel a securance.
sea peticao inicial nao atenderos requisitos legais ou for excedido 0 prazo de cento e
vinte dias, estabelecido no art.23 da Lei 12.016,de 07/08/2009.

Paraqrafo unlco, A parte que seconsiderar prejudicada peladecisao do re
latorpocera interpor agravo regimental.

§ 4° Nos casos do paraorato anterior, a Secretaria do Tribunal mandara ex
trair tantas c6pias do documento quantas se tornarem necessarias a instrucao do pro
cesso.

Art. 225. Ao despachar a inicial, 0 relatorordenara:

I - a nouficacao da autoridade apontada como coatora, remetendo-Ihe via
dapeticao, instruldacom as c6pias dosdocumentos, requisitando inforrnacces, no prazo
de del dias;

II - que se de clencla do feito ao orqao de representacao judicial da pes
soa juridica interessada, enviando-Ihec6pia da inicial, fornecida pelo impetrante, sem
documentos,para que,querendo, ingresse no feito.

§ 1o 0 relatorpoderaliminarmenteordenarque sesuspenda 0 ate que deu
motivo ao pedido,quando for relevante seu fundamento e dele puder resultar lnefkacla
da medida, caso seja a final deferida.

Reqirnento Interne do TRF j<J Reciao

Art. 221. Quando 0 pedido for manifestamente incabivel, constituir relteracao de
outro com os mesmos fundamentosou for manifesta a incompetenciado Tribunal para
dele tomar conhecimento originariamente, 0 relatorindeferi-lo-a liminarmenteou enca
rnlnha-lo-a aojuizo competente.

Paraqrafo unico, Da decisao de indeferimento cabers agravo regimental,
na forma desteRegimento.

nas custas. rernetendo-se ao Ministerio Publico Federal traslado daspecas necessarias a
propositura da a,ao penal.

Art 21 7, 0 carcereiro ou 0 diretorda prisao, 0 escrivao, 0 oficial de justlca ou aauto
ridade judiciaria, policial ou militar que embarscar ou procrastinar 0 encaminhamento
do pedido de habeas corpus ou as inforrnacoes sobre a causa da violencia, coacao ou
ameaca sera multado na forma da legisla,aoprocessual vigente,sem prejulzode outras
sancoes penais ou administrativas.

Art. 222. Os mandados de securance de cornpetencia oriqinaria do Tribunal serao
processados e julgados pela Corte Especial ou pelas secoes de acordo com 0 disposto
nosarts. 10 e 12 desteRegimento.

Art 218, Havendo desobediencla ou retardamento abusivo no cumprimento da
ordem de habeas corpus pelo detentor ou carcereiro, 0 presidente da turma expedlra
mandado contra 0 desobediente e oficiara ao Ministerio PublicoFederal para que pro
mova aa,ao penal.

Paraqrafo unlco. Na hip6tesedeste artigo, a turma por seu presidente to
mara as provldencias necessarlas ao cumprimento da decisao com emprego dos meios
legais cabiveis e deterrmnara, se necessaria, a apresentacao do paciente ao relatorou a
juiz federal no iocal por ele designado.

Art 219, As frances que se tiverem de prestar no Tribunal em virtude de habeas
corpus serao processadas e julgadas pelo relator, salvo seestedeiegaressa atrtbuicao a
outro magistrado.

Art. 220. Se, pendente 0 processo de habeas corpus, cessar aviolencia ou a coacao,
podera0 relatorjulgar prejudicado 0 pedido ou apresenta-lo aturma para dedaracaoda
iiegalidade do ato e tomada das providenc.as cabiveis para punicaodo responsavel,
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Arts. 225 a 230

rnerlto.

Art. 232. Distribuida a inicial, preenchendo esta os requisitos legais, 0 relatorman

dara citar 0 reu, asslnando-lhe prazo nunca inferior a qulnzedias nem superiora trlnta,

para responder aostermos da acao.

§ 1o 0 relator podera indeferir a pencao inicial quando nao atendidos os

requisitos legais, quando naofor efetuado0 depositoexigidopela lei ou quando consu

mado 0 prazo decadencial.

Art 234. 0 relator podera delegar competence a juiz de primeiro grau do local

onde deva serproduzida a prova, fixando prazo para devolucao dos autos ou, se for 0

caso, da carta de ordem.

Arts. 231 a 236

CAPITULO IV

DA A<;:AO RESCISORIA

Art. 231. A a,ao rescisorla tera inicio por peticao escrita, acompanhada de tantas

capias quantos forem os reus.

§ 2° A parte que se considerar prejudicada pela declsao do relatorpodera

interpor agravo regimental.

Art 235. Concluida a instrucao, 0 relatorabrlravista, sucessivamente, ao autor e

ao reu pelo prazo de dez dias, para razoes finais. 0 Ministerio Publico Federal ernitira

parecer, no prazode dez dias, apes 0 prazo para asrazoes finais. Em seguida, 0 relator

lancara relatorio nos autos, passando-os ao revisor, se for 0 caso, que determlnara a

indusao do feito em pauta parajulgamento.

Paraqrafo unlco. A Secretariado Tribunal, ao serincluido 0 feito em pauta,

expedira capias autenticadas do relatorio e distribui-Ias-a entre os desembargadores

federais que compuserem 0 orqao competente do Tribunal para 0 julgamento.

Art. 233. Contestada aacao ou transcorrido 0 prazo, 0 relator fara 0 saneamento do

processo, deliberandosobreasprovas requeridas.

Art. 236. Na distribuicao da acao rescisoria, nao ccncorrera 0 desembargador

federal que haja servidocomo relatordo acordao rescindendo.

RFinimpntn Intprnn rln TR!= t a R""rli~nReolrnenro Interno do TRF 1a Reoiao

Art 226, Transcorrido 0 prazo do pedido de informacces ou, se for 0 caso, de ma
nifestacao do Iitisconsorte, os autos serao encaminhados ao Ministerlo Publico Federal,
que ernitlra parecer no prazo de dezdias.

Paraqrafo unlco. Devolvidos os autos, com ou sem parecer, 0 relator deter
rninara a mousse do feito em pauta para 0 julgamento ou,quando a materia for objeto
dejurisprudencta consolidada do Tribunal, julqara0 pedido.

CAPiTU LO III
Do HABEAS DATA E DO MANDADO DE INJUN<;:AO

§ 2° Se a inicial indicarIitisconsarte, sua citacao far-se-a por oficlel dejustica
ou medianteoficio, que Ihesera remetidopelo correio, por rneiode carta registrada com
aviso de recebimento, para serjuntado aos autos.

§ 3° A Secretaria do Tribunal juntara aos autos copla autenticada do ofielo
e prova do recebimento pelo destlnatarlo, como tambem copiado mandado, quando a
citacao for feita par oflcial de justka.

§ 4° 0 prazo para manlfestacao do litisconsorte e de dezdias.

§ 5° A inicial sera, desde logo, indeferida, quando naofor caso de mandado
de securance ou quando decorrido 0 prazo de cento e vinte dias para sua impetracao.
Desta declsao cabera agravo regimental.

Art 227. Os processos de mandado de sequranca terao prioridade sobre os de
mais, salvo osde habeas corpus.

§ 1° 0 acordao deneqara 0 mandadode sequranca, ainda que naodecida 0

§ 2° Nao cabem, no mandadode sequranca. embargos infringentes nem a
condenacao em honorerios advocatielos.

Art 230. 0 habeas datae 0 mandadode injun,ao terao prioridade sobre osdemais
processos, salvo os de habeas corpus e mandadode sequranca.

Art 229. 0 habeas data e 0 mandadode injuncao serao processados segundo as
normas estabelecidas para 0 mandadode sequranca.

Art. 228. 0 habeas data e 0 mandado de injun,ao de cornpetencla oriqinarla do
Tribunal serao processados ejulgados pela CorteEspecial e pelas secoes.
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Arts. 237 a 241

CAPiTULO VI

DA At;AO PENAL ORIGINARIA

Arts. 242 a 246

Art. 243. Nos crimesem que nao couber acao publica,ao receber os autosdo in
queriro. 0 relator deterrninara que seja aguardada a iniciativa do ofendido ou de seu
representante legal.

Art. 246. Cabera agravo regimental para a Corte Especial ou para a secao (art. 12,
paraqrafo unico,I,desteRegimento), sem efeitosuspensivo e naformado Regimento, da
deosaodo relatorque:

I - conceder, arbitrarou denegarfiance:

11-decretara prisao ternporarie ou preventiva;

111- recusar producaode provaou reallzacao de diliqencia:

Reoirnento Inrerno rio TRF 1<1 Rpni~o

Art. 244. 0 relatorsera 0 juiz da mstrucao, que sereallzara segundo0 dispostones
te capitulo e na leqlslacao processual penal.

Paraqrafo unlco. 0 relator tera as atribuicoes que a leqislacao processual
confere aos juizessingulares.

Art. 245. Competeao relator:

1- determinar 0 arquivamentodo inquerito ou de pecas informativas, quan
do 0 requerer 0 Ministerio Publico Federal. ou submeter 0 requerimento acectsao da
Corte Especial ou ada secao,

11-decretara extincaoda punibilidade noscasos previstos em lei;

III - conceder, arbitrarou denegarfianca:

IV- decretara prisao ternporarla ou preventiva;

V- conceder liberdadeprovlsoria,

Art. 242. 0 prazo para ofereclmento da denunoa sera de cinco dias, estando 0 reu
preso, edequinzedias, se 0 reu estiver solto, contados dadataem que 0 Mlnlsterio Publico
Federal receber osautos do inquerito,as pecas de intorrnacoes ou a representacao,

§ 1o Diltgenclas complementares poderaoserdeferidas pelo relator, a pedi
do do Ministerio PublicoFederal, com lnterrupcaodo prazo, se0 indiclado estiver solto,
e sem interrupcao, em caso contrario, salvo se0 relator, ao deferHas, determinar 0 rela

xamentoda prisao.

§ 2° Se 0 indiciado estiverpreso e as dilioencias requeridas pelo Ministerio
PublicoFederal forem indispensaveis para 0 oferecirnentoda denuncia,0 relator podera
determinar0 relaxamento da prlsao.

Reqimento Interno do TRF P Reclao

CAPITULOV

Dos CONFUTOS DE COMPETENCIA E DE ATRIBUlt;6ES

Art. 238. 0 conflito de competencla que for remetido ao Tribunal sera autuado,
distribuido e conclusoao relator, que ordenara asmedidas processuais cabiveis.

§ 1° Tomado0 parecer do MinisterioPublicoFederal no prazo de cincodias,
o relatorapresentara 0 feito em mesa, para julgamento, naprimeirasessao seguinte.

§ 2° Da decisao sera dada cicncia. antes mesmo da lavratura do acordao,
por telegrama ou outro rneio rnais expedito,aos magistrados envolvidos no confiito.

Art. 240. Tratando-se de conflito entre assecoes, feita a distribuicao, conclusos os
autos, proceder-se-a, no que couber, conforme estabelecido nestecapitulo.

Paraqrafo unko. A decisao da CorteEspecial em confiitos de competence,
na mesma materia, e vinculativa para ela e para osdemaisorqaos do Tribunal.

Art. 237. Ocorrera conflito de jurisdicao ou de cornpetencla entre os orqaos judi
cantes doTribunal noscasos previstos nas leisprocessuais e confiito de atrlbulcoes entre
autoridadejudiciariae administrativa.

Paraqrafo unlco, No caso de confiito negativo, 0 relatordesiqnara 0 desern
bargadorfederal ou juiz federal, a dependerda hlpotese, para resolver, em carater provi
sorlo, as medidas urgentes.

Art. 239. Havendo jurisprudencia dominante doTribunal ou decisao daCorteEspe
cial sobre aquestaosuscitada, 0 relatorpoderadecidir de plano 0 confiito de cornpeten
cia, cabendoagravo regimental para 0 orqao recursal competente.

Art. 241. Adenuncla. noscrimesde acao publicae noscrimesde responsabilidade,
aqueixa, nosde acao privada, berncomo a representacao, quando esta for lndtspensavel
ao exercicio da denunda, obedsceraoao disposto nas leisprocessuais.

Paraqrafo untco, Distribuido 0 inquerito,0 relatorencarnlnhara os autosao
procuradorregional da Republica, que poderaoferecer a denuncia ou requerer 0 arqui
vamento.
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Art. 252. Apresentada ou nao a defesa previa, proceder-se-a a inquiri<;ao dasteste
munhas, cujo nurnero nao excedera aotto para cada parte, devendo as de acusacao ser
ouvidasem prirneiro lugar.

Arts. 249 a 255

recebimento OU nao da denuncia,podendo 0 presidente, se 0 interesse publico 0 exigir,
limitar a presence no recinto aspartese a seus advogados ou somente a estes.

§ 3° Dadeclsao referida no paraqrafo anteriornaosera lavrado acordao, salvo
nas hipoteses de rejeicao da denunciaou da queixa ou de irnprocedencia da acusacao.

§ 4° A acao penal ficara vinculada ao desembargador federal relator, ainda
que tenha sido vencido quanto ao nao recebimentoda denunda ou da queixa.

Art. 254. Concluida a lnquirkao das testemunhas, a acusacao e a defesa poderao
requererdiliqenciasno prazode cinco dias, contadosda intlmacao.

Art. 253. A mstrucao obedecera, no que couber, ao procedimento comum do
Codiqo de Processo Penal.

§ 1° 0 relatorpodera delegara reallzacao do interroqatoric ou de outro ato
da instrucaoa julz OU membro de tribunal com cornpetencia territorial no localde cum
primento da carta de ordem ou da carta precatorla

§ 2° Por expressa deterrninacao do relator, as mtimacoes poderao serfeitas
por carta registrada com avisode recebimento.

Art. 251, 0 prazo para defesa previa sera de cinco dias, contados do lnterroqatorio ou
da intimacao do defensor.

Art. 250. Recebida a denunoa ou a queixa, 0 relator desiqnara dia e hora para 0

lnterroqatorio, mandando citar 0 acusado ou 0 querelado e intimar 0 Ministerlo Publico
Federal, bem como 0 querelanteou 0 assistente, se for 0 caso.

Paraqrafo unlco. Se 0 acusado ou 0 quereladocitado por edital nao compa
recernem constituir advogado, ficaraosuspensos 0 processo e 0 cursodo prazoprescri
donal nos termosda leqislacao processual penal (art. 366do Codiqode Processo Penal).

Art, 255. Realizadas as diliqencias ou nao sendo essas requeridas nem determina
das pelo relator, serao intimadasa acusacao e adefesa para, sucessjvarnente, apresentar,

no prazode quinze dias, aleqacoes escritas.

§ 1° Sera comum 0 prazodo acusador, do assistente e doscorreus.
e
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Arts. 246 a 249

§ 3° Desconhecido 0 paradeirodo acusado ou seestecriar dificuldades ao
cumprimento da diliqenoa, proceder-ss-a a sua notlfkacao por edital com prazode cin

co dias para que cornpareca ao Tribunal em cinco dias, onde tera vista dos autos pelo
prazode quinze dias, para apresentar a resposta prevista nesteartigo.

§ 4° Findo 0 prazodo paraqrafo anterior e nao apresentada a defesa, 0 re
lator encarninhara osautosa Defensoria Publica. Se a Defensoria Publica nao apresentar

a defesa, 0 relator nomeara defensor, que, em nome do acusado, apresentara resposta
escrita.

Art. 247. Apresentada adenuncia ou aqueixa, instruidacom inquerfto, pecas infer

mativas ou representacao, 0 relator mandara notificar 0 acusado para oferecerresposta,
no prazode quinze dias.

§ 1° Com a notificacao, serao entreguesao acusado copiesda denunciaou
da queixa, do despachodo relatore dos documentos por este indicados.

§ 2° Oferecida resposta, devera constarda autuacao, assim como registrado
no sistema, 0 nome do denunciado e 0 respectivo defensornomeado.Em caso de siqilo,
constarao as iniciais do nome do denunciado.

IV- determinar medidascautelares de busca e apreensao e quebrade sigilos
bancario, fiscal, telef6nico e teiernatlco.

Art. 248. Se, com aresposta, foremapresentados novosdocumentos,sera intimada
aacusacao para sobreeles semanifestar, no prazode cinco dias.

Paraqrafo unico, Tratando-se de a<;ao penal privada, sera ouvido, em igual
prazo, 0 Mlnisterio PublicoFederal.

Art. 249, A seguir, 0 relator, lancando relatorio nos autos, cujas copias serao distri

buidas aos demais desembargadores federais com antecedenda de cinco dias, deter

minara a indusao do feito em pauta para que a Corte Especial ou a secao, conforme 0

caso, delibere sobre 0 recebimento ou a rejeicao da denuncia ou da queixa ou sobre a

irnprocedenda da acusacao, sea declsao nao depender de outrasprovas.

§ 1° Sera facultada sustentacao oral,pelo prazode quinze minutos,primeiro
aacusacao, depois a defesa, no julgamento de que trata esteartigo.

§ 2° Encerrados osdebates, a Corte Especiai ou a secao passers. com a pre

senca da maioria absoluta de seus membros, a deliberar, por maioria simpies, sobre 0
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Arts. 255 a 257 Arts. 258 a 262

qq

CAPITULO VII
DA REVISAO CRIMINAL

Art. 260. A revisao, que poderaserrequerida aqualquertempo,esteja ou naoextin
ta a pena, tera iniclo por petlcao instrulda com acertidao de haver passado em julgado
a dectsao condenatorla e com as pecas necessanas a rornprovacao dos taros arguidos,

sendo processada e julgada na forma da lei processual.

Paraqrafo unlco. A revisao pode ser pedida pelo proprio condenadoou por
seu procurador legaimentehabilitado; sefalecido, por seu conjuqe,ascendente, descen
denteau irrnao.

Art. 259. A Corte Especial procedera a revisao de suas decisoes criminais; a secao, a
de suas proprias, dasde turmase dosjulgadosde primeiro grau.

Art. 258. Noscasos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-a
perempta a acao penal quando 0 querelante deixar de comparecer, sem motivo jus
tificado, a qualquer ato a que deva estar presente ou deixar de formular 0 pedido de

condenacao nasaleqacoes finals, na conformidade da leiprocessual.

Art. 262. Se a peticao naofor indeferida liminarmente, instruldo 0 processo, serao

ouvidos0 requerente e 0 Ministerio PublicoFederal, no prazo de cinco dias.

Art. 261. Dirigidaao presidente, sera a peti<;ao distribuida a um relator, que devera
ser um desembargador federal que nao tenha pronunciado decisao em nenhumafase
do processo.

§ 1° 0 relatorpoderadeterminar que se apensem os autosoriginais, se dal

nao advierdificuldadea execucao normal da sentence.

§ 2° Nao estando suficientemente instruida a petkao e julgando 0 relator
inconvenienteao interesse daJustice que seapensem osautos originais, este amdeferlra
Iiminarmente.

§ 3° Da decisao de indeferimento cabers agravo regimental.

§ 4° 0 pedido de revisao sera instruido com 0 inteiro teor, autenticado,
da decisao condenatoria, com a prova de haver esta passado em julgado e com os
documentos comprobatortos das aleqacoes em que sefundar, indicadas as provas que
deverao serproduzidas.

§ 2° Naacao penal prlvada, 0 Ministerio Publico Federal tera vista, por iguai
prazo, apes as aleqacoes das partes.

§ 3° 0 relator, aposasaleoacoes:

1- poderadeterminarde oficio a realizacao de provas reputadas imprescindi

veis para 0 julgamento da causa;

II-concedera vista, emseguida, as partes, primeiramente aacusacao edepois a

defesa, pelo prazo decincodias, para se manifestarem sobre as novas provas produzidas.

§ 4° 0 relator, a seguir, lancara, no prazo de trinta dias, relatorlo nos autos
e encammha-los-a ao revisor, que, apos exame, no prazo de trinta dias, determinara a

lndusao do feito em pauta para juigamento.

§ 5° Ao designar a sessao de julgamento, 0 presidente deterrnlnara a inti
macae pessoal das partes.

§ 6° A secretaria expedira copies do relatorlo e distribui-las-a entre os de
sembargadores federais.
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Art. 256. Na sessao de julgamento, observar-se-a 0 seguinte:

I - a Corte Especial ou a secao reunlr-se-a com a presence de, pelo menos,

dois tercos de seus membros;

II - aberta a sessao, serao apregoadas as partes;

111-0relatorapresentara 0 relatorlo e,sehouver, 0 aditamento ou a renfica
caodo revisor;

IV- aseguir, sera concedida a palavra, sucessivamente, aacusacao e adefesa,

pelo prazo de umahorapara cada parte, prorroqavel por quinzeminutes,para sustenta

<;ao oral, assegurado ao assistente 0 prazo de quinze minutos;

V- na acao penal privada, 0 procuradorregional da Republica falara por ulti
mo, por trinta minutos;

VI- concluidososdebates, aCorteEspecial ou asecao passara, com a maioria

absoiuta dos desembargadores federais presentes, a proferir 0 julgamento, podendo 0

presidente, se0 interesse publico 0 exigir, limitar a presence no recintoas partes e a seus
advogados ou somenteaestes.

Art. 257. 0 julgamento efetuar-se-a em uma ou mais sessoes, a criterlo da Corte

Especial ou da secao.



Arts. 262 a 268

CAPITULO VIII

DA CARTA PRECATORIA RECEBIDA DE OUTROS TRIBUNAlS
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Arts. 269 a 272

§ 40 Com ou sem 0 parecer do Ministerio Publico Federal, 0 processo sera

levado a julgamento perante a Corte Especial Administrativa na primeira sessao que se

seguir.

Art. 270. Ao receber 0 pedido de correicao parcial, 0 corregedor regionalordenara

sua autuacaoe a notificacao do magistrado requerido para que preste mtorrnacoes no

prazode dez dias.

§ 10 0 corregedor regional podera ordenar a suspensao do ato ou despa

cho impugnado ate 0 final do julgamento, serelevantes os fundamentos do pedido ou

sede sua execucao puder decorrerdana irreparavel.

§ 20 0 corregedor regional podera rejeitarde plano 0 pedido se lnepto, in

tempestivo ou insuficientemente instruido.

§ 30 Decorrido 0 prazodas lnforrnacoes. 0 corregedor regional, caso julgue

neccssar!o, podera solicitar 0 parecer do Ministerto Publico Federal no prazo de cinco

dias.

CAPITULO IX

DA CORREI<;JiO PARCIAL

Art. 271. 0 julgamento da correlcao sera imediatamente comunicado ao julz, re

rnetendo-se-Ihe. posteriormente,copia da decisao,

Art. 272. Quando,deferido 0 pedido, houver irnphcacao de natureza disciplinar, a

Corte Especial Administrativa adotara as providenctas cabiveis.

Art. 269. Cabera correicao parcial contra arc ou despachode juiz de que nao caiba

recurso, bem como de ornissao que importe errode oficio ou abuso de poder.

§ 1° 0 pedido de correicao parcial, apresentado em duasviase dirigido ao

corregedor regional, sera requerido pela parte ou pelo Ministerlo Publico Federal, sem

prejuizo do andamento do processo.

§ 20 Sera de cinco dias0 prazopararequerimento de correicaoparcial, con

radosda data em que a parte ou 0 Ministerlo PublicoFederal houver tido cienoa do ato

ou despachoque Ihe der causa.

§ 30 A peticao devers ser instruida com documentos e certldoes, inclusive

osque comprovem a tempestividade do pedido.
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Art. 263. Falecendo 0 revisionando, 0 presidente da Corte Especial ou da secao

norneara curadorpara a defesa.

§ 3° A pena imposta pela decisao revista nao podera seragravada.

§ 4° Havendoempate na votacao. se 0 presidente nao tiver tomado parte,

proferira 0 voto de desempate; caso contrario, prevalecera a decisao mais favoravel ao

revislonando.

§ 1° Em seguida, 0 relator, no prazode trinta dlas, lancara relatorionosautos,

passe-los-a ao revisor, que, no prazo de trinta dias, deterrntnara a inclusao do feito em

pauta para0 julgamento.

§ 2° Julgada procedentea revisao, aCorte Especial ou a secao poderaabsol

ver 0 acusado, alterara classincacao da infracao, modificar a penaou anular0 processo.

Art. 264. A Corte Especial ou a secao, se0 interessado 0 requerer, podera reconhe

cer, na forma da lei,0 direito a umajusta lndernzacao pelosprejulzos sofridos.

Art. 266. A distribuicao devera serfeita de acordo com a area de especiallzacao do

Tribunal. em razao da materia, aplicando-se os critenos adotados para os processos de

sua competenda oriqlnaria, salvo seda cornpetenciada Corte Especial.

Art. 268. Realizado 0 ato requisitado ou certificada sua impossibilidade, 0 relator

determlnarasua devolucaoao tribunal de origem, observando-se. no que couber, 0 dis

posto no art.204 do Codiqo de Processo Civil.

Art. 265. Recebida a carta precatoria e preenchendo esta os requisitos legais (arts.

202 a 212 do Codiqo de Processo Civil), sera autuada e distribuida a Corte Especial. as

secoesou as turmas.

Art. 267. Conclusos osautosda carta precatoria ao relator, esteaexarninara quanta

as formalidades e,sefor 0 caso, deterrnmara seucumprimento.
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CAPITULO I
Dos RECURSOS EM MATERIA ciVEl

TiTULO IV
DA COMPETENCIA RECURSAl
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Art. 281. Distribuido, incontinente, 0 agravo de instrumento e nao sendo caso de,
Iiminarmente, negar seguimento ou dar provimento ao recurso (incisos XXIII e XXIV do
art.29deste Regimento), 0 relator:

I - convertera 0 agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando se
tratar de decisao suscetivel de causar a parte lesao grave e de dificil reparacao, bem
como noscasos de lnadrnissao da apelacao enos relativos aos efeitos em que aapelacao
e recebida, mandando remeterosautosdo agravo aojuiz da causa;

11- poderaatribuir efeitosuspensivo ao recurso ou deferir, em anteclpacao de
tutela, total ou parcialmente, a pretensao recursal, comunicando ao juiz sua dectsao:

III - podera requisitar inforrnacoes ao juiz da causa, que as prestara no prazo
maximo de dezdias;

IV- mandara intimar0 agravado, na mesma oportunidade,por oficio dirigido
a seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda no prazo
de dezdias, facultando-Ihe juntar a docurnentacao que entender conveniente;

V- mandara ouvir 0 MinisterioPublico Federal, se for 0 caso, no prazode dez

Art. 280. 0 agravo de instrumento sera processado e julgado na forma estabeleci
da na leqtslacao processual e nesteRegimento.

Paraqrafo unlco, Sera intimado 0 procurador da Republica que atuar no
primeiro grau, quando 0 agravado for 0 MinisterioPublico Federai, para, querendo, apre
sentar contraminuta.

5e~aolV

Do agravo de instrumento de primeiro grau para a Tribunal

Arts. 278 a 281

§ 10 Quandohouver, simultaneamente, remessa exofficioe apelacao volun
taria,o processo sera autuado como apelacao civel ou apelacao em mandado de segu
ranca, conforme 0 caso, constando tarnbem da autuacao referenda ao juizo remetente.

§ 20 Distribuida a remessa exofficio, sera aberta vista ao Ministerio Publico
Federal, sefor 0 caso, para seu parecer, no prazo de vinte dias. Ap6s, os autosserao con
clusos ao relator, que os incluira, no prazo de trinta dias, em pauta para julgamento.

Art. 279. Quando osautossubirem em razao de deferimentode pedido de avoca
<;ao (art. 475, § 10, do C6digo de Processo Civil), far-se-a a autuacao e distribuicaocomo
remessa exofficio, apensando-se a eles 0 expedienteque a motivou.
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Arts. 273 a 278

5e~ao III
Da remessa ex officio

Art. 273. Distribuida a apelacao, senao for caso de negativa de seguimentoou de
seIhedarprovimento (art. 557, capute § la-A,do C6digode Processo Civil), 0 relatordara
vista ao Ministerio Publico Federal, secabivel, pelo prazo de trinta dias. Em seguida, os
autosserao conclusos ao relator, que as lndulra em pauta para julgamento.

5e~ao II
Da apelacao em mandado de seguran~a,

habeas data e mandado de injun~ao

5e~ao I
Da apelacao civel

Art. 274. Caso haja agravo de instrumento, proceder-se-a na forma do art. 280
deste Regimento.

Art. 275. Distribuida a apelacao, serao osautosencaminhados, em quarenta e oito
horas, ao relator, que, se nao for caso de negativa de seguimento ou de se Ihe dar pro
vimento (art. 557, capute § la-A, do C6digo de Processo Civil), dara vista ao Ministerio
Publico Federal, pelo prazo de vinte dias, para emitir parecer. Ap6s, os autosserao con
clusos ao relator, que os induira, no prazode trinta dias, em pauta para julgamento.

Art. 276. No processamento e julgamento da apelacao em mandado de seguran
ca, cbservar-se-ao, no que couber, as normas atinentesaapelacao civel.

Art. 278. Serao autuados sob 0 titulo remessa exofficio os processos que subirem
aoTribunal em cumprimento da exiqencia do duplo grau de jurisdi<;ao, na forma da lei
processual, e neles serao indicados0 juizo remetentee as partesinteressadas.
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Art. 277. As apelacoes em habeas datae mandado de injun<;ao serao processadas e
julgadas segundo as normas estabelecidas para aapelacao em mandadode seouranca



Arts. 281 a 284

§ 2° Tera precedencla 0 agravo se ambos os recursos forem julgados na

mesma sessao.
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Art. 287. 0 recurso de habeas corpus sera apresentado aoTribunal dentro de cinco

diasda publlcacaoda resposta do jutza quo ou entregue em agencia de correio dentro

do mesmo prazo (art. 591 do Codlqode Processo Penal).

Art. 288. No processamento e julgamento do recurso de habeas corpus, observar

se-a, no que couber, 0 dispostocom relacao ao pedido oriqinarlode habeas corpus.

Paraqrafo unico. Os recursos de habeas corpus, apos parecer do Minlsterio

PublicoFederal, serao julgados naprimeirasessao.

Se~ao III

Da apelacao criminal

Arts. 285 a 290

Se~ao II

Do recurso de habeascorpus

Art. 289. Aapelacao criminal sera processada ejulgadacom observancia da lei pro

cessual penal.

Art. 290. Tratando-se de apelacao interposta de sentence em processo de contra

vencao ou de crime a que a lei comine pena de detencao, feita a dtstrtbukao, sera to

rnado0 parecer do Ministerio PublicoFederal em cinco dias. Em seguida, os autosserao

conclusos ao relator, que,em igual prazo. deterrntnara a lnclusao do feito em pauta para

o julgamento.

Art. 286. 0 recurso da decisao que denegarou concederhabeas corpus deversser

interposto nospropriosautosem que houversidolancada adecisao recorrida. 0 mesmo

ocorrera com 0 recurso de oficio.

Paraqrafo unlco. 0 recurso interposto em processo de habeas corpus sera

autuado e distribuido como recurso de habeas corpus.

Art. 285. Feita a drstrlbuicao, os autos irao lrnediatarnente ao Ministerlo Publico

Federal, pelo prazode cinco dias, e,em seguida, passarao. por igual prazo, ao relator, que

determinara a incluseo do feito em pauta para 0 julgamento.

Paraqrafo unlco, AD agravo na execucao penal, previsto no art. 197 da Lei

7.210/1984, aplicam-se asdisposkces do caput.

Regimento Interno do TRF 1il Regiao

§ 2° A decisao liminar proferida nos casos dos incisos I e Ii deste artigo

somentee passivel de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se0 proprio

relatora reconsiderar.

Art 282, Retornando osautos.serao eles conclusos aD relator, que dispora de prazo

naosuperiora trinta diaspara examee inclusao do feito em pauta.

Secao I

Do recurso em sentido estrito

§ 3° Naocabeagravo regimental da decisao que converter0 agravo de ins

trumento em agravo retido nem da que atrlbuir efeito suspensivo ao agravo de instru

mento ou deferirantecipacao de tutela.

§ 1° No Distrito Federal, nas secoes e subsecoes judkiarias cujo expediente

forense for divuigado em diario oficlal, a intimacao do agravado, na pessoa de seu ad

voqado, far-se-a mediante publicacaono orgao oficial, sede Dutromodo naodispuser a

legisla,aoprocessual.

CAPITULO II

Dos RECURSOS EM MATERIA PENAL

§ 3° Apos0 transiteem julgado do acordao, osautosdo agravo serao reme

tidos ainstancia de origem para arquivamento.

Art 283, 0 agravo retido sera apreciado como preliminar ao julgamento da res

pectiva apelacao, se 0 agravante requerer que dele se conheca, preliminarmente, por

ocaslao do julgamento da apelacao,

§ 1° A apelacao naosera incluida em pautaantes do agravo de instrumento

interposto no mesmo processo.
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Art. 284. Os recursos em sentido estrito (art. 581 do Codiqo de Processo Penal)

serao autuados e distribuidos como recurso criminal, observando-se0 que dispusera

lei processual penal.
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Arts. 291 a 294
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TfTULO V

Dos RECURSOS DAS DECISOES DO TRIBUNAL
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b) embargos de declaracao opostosa seus acordaos:

c) embargos infringentesnas acoes rescis6rias de seus pr6priosjulgados;

Arts. 295 e 296

CAPITULO I

Dos RECURSOS ADMISSIVEIS E DA COMPETENCIA PARA SEU JULGAMENTO

Art. 296. Das decisoes da Corte Especial, das secoes. das turmasou de seus presi

dentes e dos relatores sao admissiveis os seguintes recursos:

I - para a Corte Especial:

a) agravo regimental de decisao do presidente do Tribunal e dos relatores de
processos de competencia da Corte Especial, nos casos previstos em lei ou nesteRegi

menta;

II - para as secoes:

a) agravo regimental de dectsao do presidente da secao e dos relatores de
processos de cornpetencla da secao, nos casos previstos em lei ou nesteRegimento;

b) embargos de declaracao opostosa seus acordaos:

c) embargos infringentesou de diverqencia dasdecisoes das turmasda res

pectiva area de especializacao:

d) embargos infringentesnas acoes rescis6rias de seus propriosjulgados;

Art. 295. Distribuido 0 recurso, serao osautosencaminhados ao MinisterloPublico

Federal, que ernitiraparecer em vinte dias. Em seguida, serao osautosconciusos ao rela
tor,que determmara a mdusao do feito em pauta para 0 julqarnento.

111- para as turmas:

a) agravo regimental de decisao do presidente edos relatores, nosprocessos

de cornpetencia da turma, noscasos previstos em lei ou nesteReglmento;

b) embargosde dedaracaoopostosa seus acordaos:

IV- para 0 Superior Tribunal de Jusuca:

a) recurso especial, na formaestabelecida naConstltulcao Federal, na leie no

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justka:
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Se<;ao I

Do recurso ordinarlo, do agravo de peticao
e do agravo de instrumento

Art. 292. Na distribuicao, no processo e julgamento de carta testernunhavel,

requerida na forma da lei processual penal, observer-se-a 0 estabelecido para 0 recurso

deneqado.

CAPITULO III

Dos RECURSOS EM MATERIA TRABAlHISTA

Se<;aolV
Da carta testernunhavel

§ 20 A cartatesternunhavel nao tern efeito suspensive.

Art. 291. Tratando-se de apelacao interposta de sentence proferida em processo

por crime a que a iei comine penade reclusao, feita a d.smbuicao. sera tornado 0 pare
cer do Ministerio PublicoFederal em dez dias, Em seguida, serao os autosconciusos ao

relator, que,em igual prazo, lancando 0 relat6rio, passe-los-a ao revisor, que,no mesmo

prazo, dsterrnlnara a indusao do feito em pauta para 0 julqarnento.

§ 10 Havendo empate na decisao, se 0 presidente tiver tornado parte na

votacao, prevalecera a declsao mais favoravel ao reu,

§ 20 Naohavendorecurso da ecusacao. a penanao poderaser aqravada.

Art. 293. A Corte Especial, a secao ou a turma a que competir 0 julgamento da

carta, sedesta tomar conhecimento, mandata processar 0 recurso ou,seestiver suficlen

temente instruido, decidua. desdelogo,0 mertto.

§ 10 0 processo dacarta testernunhavsl sequira 0 ritodo processo do recurso

deneqado,

Art. 294. Os recursos interpostos em redarnacao trabalhista, na forma da lei pro

cessual e em consonanda com 0 dispostono § 10 do art 27 do ADCT, da Constltuicao

Federal, serao classificados, autuados e distrlbuidos como recurso ordinario, agravo de

peticao e agravo de instrumento,sob nurneracao comurn,
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Arts. 296 e 297

CAPITULO II

Dos RECURSOS PARA a PROPRIO TRIBUNAL

§ 6° Da dectsao que indeferlr 0 pedido de suspensao de execucao da liml
nar e da sentence em mandado de sequranca coletivo ou individual nao cabe agravo
regimental.

Art. 298. 0 agravo regimental sera submetido ao prolator da declsao, que podera
reconsldera-Ia ou submete-la ao julgamento da Corte Especial, da secao ou da turma,

conforme 0 caso, computando-se tarnbern seu voto.

Paraqrafo unlco. Nahip6tesede sermantidaadecisao agravada, 0 acordao
sera lavrado pelo relator do recurso. No caso de reforma, pelo desembargador federal

que prlmeiramente houvervotado pelo provimento ao agravo.

Art. 299. 0 agravo de instrumento de decisao que naoadmlte recurso especial ou

extraordmario sera interposto,no prazo de dezdias, por peticaoque contera:

1- a exposicao do fato e do direito;

II - as razces do pedido de reforma da dedsao.

5e~ao II

Do agravo de instrumento

Arts. 297 a 300

§ 1° 0 agravo de instrumento sera instruldo com as pecas apresentadas
pelas partes, devendo dele constar, obrigatoriamente, c6pias do acordao recorrido, da
certldao da respectiva intlrnacao, da petkao de interposlcao do recurso denegado, das
contrarrazoes, da decisao agravada, da certldao da respectiva intimacao e das procura

coes outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. As c6pias das pecas do
processo poderaoserdeclaradas autentlcas pelo proprio advogado, sob sua responsabi
Iidadepessoal.

§ 2° Facultativamente, poderaserinstruldo tarnberncom outraspecas que
o agravante entender uteIs.

Art. 300. No prazodo recurso, a peticao de agravo, que nao dependera do paga
mento de custas e despesas postais, sera dlrigida aPresldencia do Tribunal, mediante

protocolo neste, ou postada no correia sob reglstro de aviso de recebimento ou, ainda,
Interposta por outra forma prevista em lei.

Paraqrafo unlco, 0 agravado sera intimado, de lrnediato, para, no prazode
dez dias, oferecer resposta, podendo instrul-la com c6pia das pecas que entender con

venientes. Em seguida, subira 0 agravo ao tribunal superior.
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§ 5° 0 agravo regimental nao tera efelto suspensive,
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b) recurso ordinario das decisoes deneqatorias de habeas corpus, na forma
prevista naConstituicao Federal e no Regimento Interno do SuperiorTribunal de Justlca:

c) recurso ordinario das declsoes denegat6rias de mandado de securance
julgado em unica instancia:

d) agravo de instrumento das decisoes que nao admitam recurso especial,
na formaestabelecida na lei e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justka:

V- para 0 Supremo Tribunal Federal:

a) recurso extraordinario, na forma estabelecida na Constitulcao Federal, na
lei e no Regimento lnterno do Supremo Tribunal Federal;

b) agravo de instrumentodas declsoes que naoadmitam recurso extraordina
rio,na formaestabelecida na lei e no Regimento lnterno do Supremo Tribunal Federal.

5e~ao I
Do agravo regimental

Art. 297. A parte que se considerar prejudicada por decisao do presidente do Tri

bunal,de secao, de turma ou de relator podera requerer, dentro de cinco dias, a apre
sentacao do feito em mesa para que a Corte Especial, a secao ou a turma sobreela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

§ 1° Da declsao que, em agravo de instrumento, 0 converter em agravo
retido, conferir ou negar efeito suspensive. deferir ou conceder, total ou parcialmente,

anteclpacao da tutela recursal e da que,em mandado de sequranca, deferirou indeferir
liminar naocabers agravo regimental.

§ 2° Do julzo negatlvode adrmssibilldade dos recursos extraordinario e es
pecial tambern naocabe0 agravo de que trata 0 caputdeste artigo.

§ 3° 0 relator nao podera negar segulmento ao agravo regimental, ainda
que intempestivo.

§ 4° Nas hlp6teses do capute do § 3° do art.321 deste Reglmento, 0 prazo
sera de cinco dias.



Art. 304. Os embargos infringentesnaoestao sujeitos a prepare.

Paraqrafo unlco. Da declsao que nao admitir os embargos cabera agravo

regimental, em cinco dias, para 0 orqaocompetente para 0 julgamento do recurso,
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Art. 306. 0 relatorapresentara osembargos em mesa, para julqarnento, naprimei
ra sessao subsequente, proferindo veto,

§ 1° Quando forem manifestamente protelatorios, 0 orqao julgador, decla
rando expressamente que 0 sao, condenara 0 embargante a pagaraoembargadomulta
nao excedente a um por cento sobre0 valorda causa.

§ 2° Na retteracao de embargos prorelatonos, a multa e elevada a ate dez
por cento, ficando condicionada a interposicao de qualquer outro recurso ao deposito
do valor respective.
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Se~aoV

Dos embargos infringentes e de nulidade em materia penal

Se~aolV

Dos embargos de declaracao

Art. 305. Aosacordaos proferidos pelaCorteEspecial, pelas secoes ou pelas turmas
poderao seropostos embargos de dedaracao no prazo de cinco dias, em peticao diri
gida ao relator, em que sera indicado 0 ponto obscuro, contraditorto ou omissosobre0

qual adedaracaoseimponha.

§ 1° 0 prazo sera de dois dias quando adecisao embargada for de natureza
processual penal.

§ 2° Ausente 0 relatordo acordao embargado, em face de ferias ou licenc;a,
o processo sera encaminhadoa seu substitute.

Arts. 305 a 309

Art. 307. Os embargos de declaracao interrompem 0 prazo para interposicao de
outros recursos por qualquer das partes.

Art. 309. Juntada a peticaode recurso, serao osautosconclusos ao relatordo acor
dao embargado, que 0 lndeferira se intempestivo, incabivel ou se contrariar, nas ques
toes predominantemente de direito,surnula do Tribunal, do Superior Tribunalde Justice
ou do Supremo Tribunal Federal.

Art. 308. Quandonao for unanlrneadeclsao desfavoravel ao reu proferidaem ape
lac;ao criminal enos recursos criminais em sentido estrito, admitem-se embargos infrin
gentese de nulidade,que poderaoserinterpostosno prazo de dezdias, Se 0 desacordo
for parcial, os embargos serao restritos amateria objeto da diverqencia,
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Se~aolll

Dos embargos infringentes

Art. 301. Cabem embargos infringentes, no prazode quinze dias, quando 0 acor

dao nao unanlrnehouver reformado, em grau de apelacao, sentenc;a de merito ou hou

ver julgado procedente acao rescisorta. Se 0 desacordo for parcial, os embargos serao

restritos amateria objeto da diverqencia.

Paraqrafo unico. Das decisoes proferidas em apelacao em mandadode se

guranc;a, mandado de injuncao e habeas data naocabem embargos infringentes.

Art. 302. Interpostososembargos, deduzidospor artigoseentregues no protocolo

do Tribunal, abrir-se-a vista ao recorrido para, no prazode quinze dias, oferecer contrar

razoes: apos, 0 relator do acordao embargado apreclara a admissibilidade do recurso,

negando-Ihe sequirnenro, quando incabivel ou quando, nas questoes predominante

mente de direito, contrarie surnula do Tribunal, do Superior Tribunal de Justic;a ou do

Supremo Tribunal Federal.

Arts. 301 a 304

Art. 303. Admitido 0 recurso, far-se-a sorteio do relator, que recaira em desem

bargador federal que nao haja proferido voto no julgamento da apelacaoou da acao

rescis6ria.
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§ 3° A Coordenadoria daCorteEspecial edasSecoes. ao serem incluidosem

pauta os embargos, distribulra coplas autenticadas do relatono, bem como dos votos

divergentes entre os desembargadores federais que compuserem 0 orqao competente

para 0 julgamento.

§ 1° Nao podera ser sorteado relator 0 desembargador federal quetenharela

tado aapelacao ou aacao resdsorla.

§ 2° Sorteado 0 relator, ser-Ihe-ao conclusos osautose,apes 0 relatorio, lan

c;ado em trinta dias, serao osautosencaminhados, sefor 0 caso, ao revisor, que,em trinta

dias, deterrnlnara a lnclusao do feito em pauta para julgamento.



Arts. 309 e 310

se~aoVI

Dos embargos de dlverqencia
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I - a dernonstracao, em preliminardo recurso, da exlstenda da repercussac
geral da questaoconstitucional neleversada;

II - a exposlcao do fato e do direito;

III - a dernonstracao do cabimento do recurso interposto;

IV- as raz6es do pedido de reforma da decisao de que serecorreu.

Art. 311. 0 dep6sito das condenacces far-se-a em conformidade com as disposi
coes espedficas da leqislacao trabalhista.

Arts. 310a 312

CAPiTULO III
Do RECURSO PARA 0 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Art. 312. 0 recurso extraordinario, noscasos previstos na Constltulcao Federal, sera
interposto,no prazode quinze dias, por peticao dirigida ao presidente do Tribunal, que
centers:

se~ao I
Do recurso extraordlnario

§ 1o Recebida a peticao pelaCoordenadoria daCorte Especial e dasSecoes
ou pelacoordenadoriada turma, conforme a hip6tese, e afprotocolizada, sera intimado
o recorrido, abrindo-se-lhe vista, pelo prazo de quinze dias, para apresentar contrarra
z6es.

§ 4° Admitidos os embargos, em despacho fundamentado, prornover-se-a
apublicacao, no DioriodaJustir;a Federal daPrimeira Regi60 - e-DJFJ, do termo de vista ao
embargadopara apresentar lrnpuqnscaonosquinzedias subsequentes.

§ 5° Impugnadosou nao osembargos, serao osautosconclusos ao reiator,
que pediraa inclusao do feito em pautade julgamento.

§ 2° Admitido0 recurso, osautos serao imediatamente remetidos aoSupremo
Tribunal Federal.

§ 3° Se forem admitidos,ao mesmotempo, recursos extraordinario e espe
ciai, osautosserao remetidosao SuperiorTribunai de Justica.

§ 4° Se nao forem admitidos ambos os recursos e a parte agravar dasdeci
s6es indeferit6rias, ap6s 0 reguiar processamento dos respectivos instrumentos, serao
estes remetidosas respectivas cortes revisoras, sobrestando-se 0 cursodos autosprinci
pais, ate finaljulgamento.
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Art. 310. Das decis6es das turmas, em recurso ordmarro, poderao, em quinze dias,
ser interpostos embargos de diverqencla, que serao julgados pela secao competente,
quando as turmasdivergirementre siou contrariarem declsao da secao.

§ 1° A diverqencia indicada devera sercomprovada por certidao ou c6pia
autenticada ou mediantecitacaodo reposit6riode jurisprudencia. oficlal ou autorizado,
com atranscrkaodos trechosque configurem 0 dissidio, mencionadas as clrcunstanoas
que identifiquem ou assemeihem oscasos confrontados.

§ 2° Osembargos serao juntados aos autos independentemente de despa
cho,sendode imediato distribuidos, excluindo-se da distribuicao 0 relatorque lavrou 0

scordao.

§ 6° Havendo empate de votos no julgamento dos embargos infringentes
e de nulidade, 0 presidente, se nao tiver tomado parte na votacao. proferlra 0 voto de
desempate; caso contrario. prevalecera a declsao rnais favoravel ao reu.

§ 7° A penanao poderaseragravada.

§ 1° Da dedsao que nao admitir os embargos cabers agravo regimental
para a secao competente.

§ 2° Se os embargos forem admitidos, far-se-a sorteio do relator, sempre
que possivel, entre os desembargadores federais que nao tiverem tomado parte no jul
gamento anterior.

§ 3° Fica excluidodo sorteio 0 desembargador que tiver sido relatordo jul
gamento anterior.

§ 4° Independentemente de conclusao, a Coordenadoria da Corte Especial
e dasSecoes dara vista dosautosao Ministerto PublicoFederal pelo prazode dez dias.

§ 5° Devoividos osautos, 0 relator, em dezdias, ap6s 0 relatorio, encarnlnha
los-a ao revisor, que,em igual prazo, deterrninara a inclusao do feito em pauta para 0 julga
mento.

§ 3° Distribuidos os embargos, 0 relator podera indeferi-los liminarmente,
quando forem intempestivos, contrariarem surnula do Tribunai, do Superior Tribunai de
Justrca ou do Supremo Tribunal Federai ou quando nao secomprovarnem seconfigurar
a diverqencla jurisprudencial.



Arts. 312 e 313

CAPITULO IV

Dos RECURSOS PARA 0 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI<;A
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Art. 316. Interposto 0 recurso, os autos serao conclusos, ate 0 dia seguinte ao ulti

mo do prazo, ao presidentedo Tribunal, que decidira a respeitode seu recebimento.

Art. 314. Fundando-se 0 recurso especial em dissidio entre a lnterpretacao da lei

federal adotada pelo julgado recorridoe a que Ihe hajadado outro tribunal, 0 recorrente

fara a prova da diverqencia mediante certtdao ou mdlcacao do nurnero e da paqina do

jornal oftcial ou do repositorioautorizadode jurisprudenciaque 0 houver publicado.

Paraqrafo unico. 0 recurso especial, quando interposto de decisao interlo

cutorta em processo de conhecimento, cautelarou embargosaexecucao, ficara retido

nos autos e somente sera processado se 0 reiterar a parte no prazo para a lnterposicao

do recurso contra a declsao final ou para corrtrarrazces.

Se<;ao II

Do recurso ordinario em habeas corpus

Art. 315. Cabera recurso ordmano para 0 Superior Tribunal de Justice (art. 105, II,

"a': da ConstitulcaoFederal) dasdecisoes do Tribunal deneqatorias de habeas corpus ern

unlca au ultima mstancia

Paraqrafo unlco. 0 recurso sera interposto no prazode cinco dias, nos pro

prios autosem que sehouver proferido adeclsao recorrida, com asrazoes do pedido de

reforma.

Art. 318. Cabera recurso ordinano para0 SuperiorTribunal de Justice (art. 105, II, "b"

da ConstituicaoFederal) dasdecisoes do Tribunal deneqatorias de mandado de seguran

ca em unlca tnstancla.

Se<;ao III

Do recurso ordinario em mandado de sequranca

Arts. 313 a 318

Art. 31 7. Ordenada a remessa, por despachodo presidente, 0 recurso subrra dentro

de quarenta e oito horas.

§ 20 Findo esse prazo, serao os autos conclusos para admissao ou nao do

recurso, no prazode cinco dlas.

§ 30 Adrnitldo 0 recurso, os autosserao imediatamente remetidosao Supe

riorTribunal de Jusnca

•
Recirnento Interno do TRF 1<1 Reaiao114

Se<;ao I
Do recurso especial

Art. 313. 0 recurso especial, nos casos previstos na Consutulcao Federal, sera in
terposto, no prazo de quinze dias, por peticao dirigida ao presidente do Tribunal, que
contera:

§ 50 Se for admitido somente0 recurso especial, osautosprincipais aguarda
rao0 transcurso de prazapara interposicao do agravo de instrumento ao Supremo Tribu
nal Federal, encaminhando-se, apes, osautosprincipais ao SuperiorTribunal de Justica

§ 60 Se for admitido somente 0 recurso extraordinario, com interposicao do
agravoda decisaoque indeferiu 0 recurso especial, 0 instrumento de agravo sera enca
minhado ao Superior Tribunal de Justice, aguardando0 recurso extraordinarto oportuno
envio ao SupremoTribunal Federal.

§ 70 Devolvido 0 agravo de instrumento no recurso especial, com decisao
definitiva de seuindeferimento ou apesserdefinitivamente julgado 0 recurso especial, 0

recurso extraordinariosera rernetido ao SupremoTribunal Federal com coprada decisao
do SuperiorTribunalde Justice.

§ 80 0 agravo a que se refere 0 § 40 deste artigo devera ser instruido com
as pecas apresentadas pelas partes, dele devendo constar, obnqetorlarnente. copra do
acordao recorrido, da peticao de mterposkao do recurso denegado,das contrarrazoes,
da decisao agravada, da certidao da respectiva intirnacaoe dasprocuracoes outorgadas
aosadvogados do agravante e do agravado (art. 544, § 10, do Codiqo de Processo Civil).

§ go 0 recurso extraorcinario, quando interposto de decisao mterlocutorla
em processo de conhecimento,cautelarou embargosaexecucao. ficara retido nosautos
e somente sera processado se0 reiterar a parte no prazoparaa lnterposkao do recurso
contra adccrsao final ou paracontrerrazoes.

1- a exposicao do fato e do direito;

II - adernonstracao do cabimento do recurso interposto;

111- asrazoes do pedido de reforms da decisao de que se recorreu.

§ 10 Recebida e protocolizada a petlcao pela Coordenadoria da Corte Espe
cial e dasSecoes ou pela coordenadoria da turrna,conforme a hipotese. sera intimado 0

recorrido, abrlndo-se-lhevista, pelo prazode quinze dias, paraapresentar contrarrazoes.



Arts.318a321

CAPiTULO I

DA SUSPENSAO DE L1MINAR E DE SENTEN<;:A
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Art 326. A suspeicao deveraserdeduzida em petlcao assinada pela propria parte
ou por procurador com poderes especials, com a indicacaodos fatos que a motivaram,
acompanhada de prova documental e rol de testemunhas, sehouver.

CAPiTULO II

Dos IMPEDIMENTOS E DA SUSPEI<;:AO

Art. 324. 5e a suspeicao ou impedimento for do reiator ou do revisor, sera decla
rado por despacho nos autos. 5e for do relator, ira 0 processo ao presidente para nova
distnbuicao: sendo do revisor, 0 processo passara ao desembargadorfederal que se Ihe
seguir na ordem de antiguidade.

Paraqrafo unlco, Nosdemaiscasos, 0 desembargadorfederal dedarara seu
impedimento verbaimente, registrando-se naata a declaracao.

Art 325. A arqutcao de suspeicao do relator podera ser suscitada ate quinze dias
apes a distribuicao,quando fundada em motivo preexistente; no casode motivo super
veniente,o prazo de quinze dias sera contado do fato que ocasionou a suspeicao. A do
revisor, em iguais prazos, aposa conclusao: ados demaisdesembargadores federais, ate
o inicio do julgamento.

Art. 323. Osdesembargadores federais declarar-se-ao impedidos ou suspeitos nos
casos previstosem lei.

Arts. 322 a 326

Art. 322. Na acao civil publica, 0 presidente do Tribunal pcdera suspender a execu
cao de medida liminar (art. 12, § 1°, da Lei 7.347/1985),0 mesmo podendo ocorrer nas
hipotesesde que tratam0 art.4°da Lei 8.437/1992 e0 art. l°da Lei 9.494/1997. Podera, ain
da,suspender aexecucao de sentences nas hlpoteses do § 1° do art.4° da Lei 8.437/1992.

§ 1° 0 presidente podera conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se
constatar, em juizo previo, a plausibilidade do direito invocado e a urqencia na conces
saoda medida, podendo, ainda, ouvir 0 autor e 0 Ministerio Publico Federal em setenta
e duas horas.

§ 2° As liminarescujo objeto seja ldentico poderao ser suspensas em uma
unka decisao, podendo 0 presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensao a
liminaressupervenientes, caso hajaaditamento do pedido original.

§ 3° Das decisoes referidas no capute no § 2° deste artigo cabera agravo,
no prazo de cinco dias (art.4°, § 3°, da Lei 8.437/1992), que sera levado a julgamento na
sessao seguinte a sua interposicao.
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Art 321. Podera 0 presidente do Tribunal, a requerimento do Ministerio Publico
Federal ou de pessoa juridica de direito publico interessada e para evitar grave lesao a
ordem, asaude, asequranca e aeconomia publlcas, suspender, em despacho funda
mentado, a execucao de liminar ou de sentence concessiva de mandado de sequranca
proferidas por juiz federal (art. 15da Lei 12.016/2009).

Art 320, 0 agravode instrumento contra decisao que nega seguimento a recurso
para outro tribunal sera interposto e processado na forma prevista nos arts. 299 e 300
deste Regimento.

TiTULO VI
Dos PROCESSOS INCIDENTES

CAPiTULO V
Do AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISAO QUE

NEGA SEGUIMENTO A RECURSO PARA OUTRO TRIBUNAL

Art 319, Interposto 0 recurso, os autos serao conclusos, ate 0 dia seguinte ao ulti
mo do prazo, ao presidentedo Tribunal, que decldlra a respeitode seurecebimento.

Paraqrafo untco. 0 recurso sera interposto no prazo de quinze dias, nos
proprios autos em que sehouver proferido a decisaode que se recorreu, com as razoes
do pedido de reforma, assegurado acontraparte prazo igual para resposta.

§ 1° 0 presidente podera conferir ao pedido efeito suspensive liminar, se
constatar, em juizo previo,a plausibilidade do direito invocado e a urqencla na conces

saoda medida, podendo, ainda, ouvir 0 impetrante em cinco dias e,em iguai prazo, 0
Ministerlo Publico Federal, na hipotese de nao ter sido requerenteda medida.

§ 2° As liminares cujo objeto seja identko poderao ser suspensas em uma
unica decisao, podendo 0 presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensao a
liminaressupervenientes, casohajaaditamento do pedido original.

§ 3° Das decisoes referidas no caput e no § 2° deste artigo cabers agravo
regimental,semefeito suspensivo, no prazode cinco dias, que sera levadoajulgamento
na sessao seguinte a sua interposkao.
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Art. 335. A habtlitacao incidente sera processada na forma da lei processual.

Art. 332. Aarquicaosera sempreindividual,naoficandoasdernais desembargado

res federais impedidos de apreoa-la, aindaque tambern recusados.

Art. 333. Naosefornecera, salvo aoarguente eaoarguido, certidaode nenhuma pec;:a

do processo de suspeicao,

Paraqrafo unico, Da certidao constarao, obrigatoriamente, a nome do re

querente e a decisao que houver slda proferida.

CAPITULO III
DA HABILlTA<;AO INCIDENTE

Art. 338. Ja havendoinclusaodo feito em pauta parajulgamento, nao sedecidiraa

requerimento de habilitacao.

Arts. 332 a 338

V- oferecidos asartigos de habllltacao, a parte reconhecer a procedencla do

pedido e nao houver oposicaode terceiros.

Art. 336. 0 relator, secontestadoa pedtdo.facultareas partes sumarla producaode

provas em cinco diase julgara em seguida a habilnacao, cabendo agravo da decisao.

Art. 334. Asexcecoes que,em processo separado, subiremaoTribunal serao julga

daspela turma.

Paraqrafo unico, Distribuido a feito, a relator rnandara ouvir a Ministerio

Publico Federal. Devolvidos asautos, serao apresentados em mesa, na primeira sessao.

Art. 337. Naodependerade decisao do relatora pedido de habllltacao, processan

do-se nosautosda causa principal:

1- promovida pela c6njuge e herdeiros necessaries, desde que provem par

documento a 6bito do falecido e a sua qualidade;

11-em outra causa, sentence passada em julgado houveratribuido ao habili

tando a qualidade de herdeiroou sucessor;

III - a herdeiro for incluido semqualquer oposicaono tnventano;

IV- estiverdeclarada a ausencta au determinada a arrecadacao da heranc;:a

jacente;
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Art. 329. Preenchidas as formalidades do artigo anterior, a relatorlevers a incidente

em mesa na primeira sessao. quando seprocedera aojulgamento em sessao reservada,

sem a presenc;:a do desembargador federal recusado.

§ 10 Cornpetira a secao a que pertence a desembargador federal recusado

a julgamento do incidente,salvo seestetiver sido suscitado em processo da cornpeten
cia da Corte Especial, caso em que a esta cornpetira a julgamento.

§ 20 Asexcecoes de suspeicao dejuizesfederais e dejuizes federais substitu
tos serao processadas e julgadaspelas turmas, observando-se a dispostoneste capitulo.

Arts. 327 a 331

Art. 328. Autuadae distribuidaa peticao,a relatorrnandara ouvir 0 desembargador

federal recusado, no prazo de dez dias. Em seguida, com au sem resposta, ordenara a
processo, colhendo as provas.

§ loSe a suspelcao for de manifesta lrnprocedencla, a relator rejelta-la-a

liminarmente. Dessa declsao cabers agravo para 0 orqao a que competir a julgamento
da suspeicao.

§ 20 A aflrrnacao de suspeicao pelo arguido, ainda que por outro funda
rnento, poe fim ao incidente.

Art. 327. Se a relatoraverbadode suspeito acolheraarquicao, determlnara a envio

dos autos ao presidente para nova distribuicao: se se tratar do revisor, as autos serao

encamlnhados ao desembargador federal que seIheseguir naordem de antiguidade.

Paraqrafo unico. Naoaceitandoa suspeicao. a desembargador federal con

ttnuara vinculado ao feito. Nesse caso, sera suspenso a julgamento ate a solucao do

incidente,que sera autuado em apartado, com desiqnacao do relator.

Art. 331. Afirmadoa impedimenta au a suspeicao pelo arguido, ter-se-so por nulos
osatospar eie praticados.

Art. 330. Reconhecida a procedencla da suspeicao. haver-se-a por nulo a que tl
ver side processado pelo desembargador federal recusado ap6sa fato que ocasionoua

suspelcao. Caso contrario,a arguente sera condenado ao pagamento dascustas, que se
elevarao ao triplo senao for legitima a causa da arguic;:ao.

Paraqrafo unico. Sera ilegitima a suspeicao quando a arguente a tiver pro
vocado au, depois de manifestada a causa, praticarqualquer ato que importe a aceita
cao do desembargador federal recusado.



Arts. 339 a 346

Art. 339. A parteque naose habilitarperante0 Tribunal podera faze-lo na lnstanoa
inferior.

171Rpnimpntn Intprnn <in TRJ: t a R.,r!i::in

Arts. 347 a 351

Art. 347. Quemtiverdado causa a perda ou aoextravio responders pelas despesas
da reconstltuicao, sem prejuizo da responsabilidade civil ou penalem que incorrer.

CAPITULO VIII
DA VERIFICA<;AO DA CESSA<;AO DA PERICUlOSIDADE

Art. 348. Julgada a restauracao, 0 processo sequira seus termos.

Paraqrafo unlco. Aparecendo osautos oriqlnals. nestes se prosseouira, sen
do a eles apensados osautos da restauracao.

CAPiTULO IX
Do L1VRAMENTO CONDICIONAl

CAPiTULO VII
DA FIAN<;A

Art. 350. Em qualquer tempo. ainda que durante 0 prazo minimo de duracao da
medida de securance. pocera 0 Tribunal. a requerimento do procurador regional do
Mlnisterfo Publico Federal ou do interessado. seu defensor ou curador, ordenarque se
proceda aoexame para verificacao da cessacao da periculosidade.

§ 1° Designado 0 relatore ouvido 0 Ministerio Publico Federal. se a medida
naotiver sido por ele requerida. 0 pedido sera julgado naprimeira sessao.

§ 2° Deferido 0 pedido, a decisao sera imediatamente comunicada ao juiz
para osfins indicados nosarts. 777. § 2°. e 778 do Codiqode Processo Penal.

Art. 351. 0 Iivramento condicional podera ser concedido mediante requerimento
do sentenciado. de seu conjuge ou parente em Iinha reta, bem como por proposta do
diretordo estabelecimento penal ou por iniciativa do Conselho Penitenciario. incumbindo
a decisao ao presidente doTribunal no caso de ter sido por este irnposta a condenacao.

Art. 349. Havera, naSecreta ria Judiciaria, um livroespecial para ostermosde franca,
devidamente aberto,rubricado e encerrado por seu diretor.

Paraqrafo unico. 0 termo sera lavrado pelo secretario da Corte Especial.
secao ou turma e asslnado pelo relator e por quem prestar fiance, e dele extrair-se-a
certidao para juntar aos autos.
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Art. 342. Despachada a petlcao, feitas as oracoes nscessartas e. no prazo de cinco
dias, contestado ou nao0 pedido. 0 relator procedera aumalnstrucao surnarla, facultando
as partes a producao de provas, dentrode um triduo.

Paraqrafo unko. Nos casos urgentes. 0 relator decidira 0 pedido ad

referendum do orqao julgador competente, hipoteseem que apresentara os autosem
mesa. na primeira sessao seguinte.

Art. 343. 0 pedido sera autuadoem apartado ou em apenso e processado sem in
terrupcaodo processo principal. observando-se 0 que a respeito dasmedidas cautelares
estiver dispostona lei processual.

Art. 341. Nos casos urgentes. se a causa estiver no Tribunal. as medidas cautelares
serao requeridas ao relator do recurso, nas hipoteses e naformada lei processual.

Art. 344. 0 pedido de reccnstituicao de autos noTribunal sera apresentado ao pre
sidente edistribuido,sempre que possivel, ao relator que neles tiverfuncionadoou aseu
substltuto, fazendo-se 0 processo de restauracao na formada leqistacao processual.

Art. 345. 0 relator determlnara as diliqencias necessaries. solicitandolnforrnacoes e
capias autenticas, se for 0 caso, aoutrosjuizes e tribunais.

Art. 340. 0 incldente de falstdade, processado perante 0 relator do feito, sera julgado
pelaCorteEspecial. pelasecao ou pelaturrna, conforme 0 caso.

CAPiTULO VI
DA RESTAURA<;AO DE AUTOS DESAPARECIDOS

CAPITULO IV
Do INCIDENTE DE FAlSIDADE

CAPiTULO V
DAS MEDIDAS CAUTElARES

Art. 346. 0 julgamento da restauracao cabera a CorteEspecial. a secao ou a turma
competente para 0 processo extraviado.



Art. 353. 0 condenado podera recusar acomutacaoda pena.

Arts. 355 e 356

§ 5° Se nao for akancada a maioria necessaria adeclaracao de inconstitu
cionalidade, estando licenciados desembargadores federais em nurnero que possa in
fluir no julgamento, este sera suspenso para que se aguarde 0 comparecimento dos
ausentes, ate que seatinja 0 quorum.

§ 6° Copia do acordao sera, dentro do prazo para sua publkacao, remetidaa
Comissao de Jurtsorudenoa, que,apes reqistra-Io, ordenara a publicacaono orqaooficlal
do Tribunal.

§ 3° Vencidos os prazas dos paraqrafos anteriores, 0 relator deterrninara a
remessa dos autosao Minlsterio PublicoFederal, para parecer, no prazode quinze dias,
Devolvidos os autos, seoutrasprovldendas nao seflzerern necessarias. lancara relatono
nos autose encarnlnha-los-a ao presidente do Tribunal para designar a sessao de julga
mento. ACoordenadoria daCorteEspecial e das Secoes expedira capias autenticadas do
relatorioe dlstnbul-Ias-a entre os desembargadores federais.

§ 4° Efetuado 0 julgamento com 0 quorum previsto no art. 57, paraqrafc
unko, deste Regimento, poderaserproclamada a inconstitucionalidade do preceito ou
ate impugnados, mediante marntesrecao da rnaioria absoluta dos membros da Corte
Especial.

Art. 356. Feita a argui,ao em processo da competencla de secao ou de turma, sea
maioria acolhera inconstitucionalidade suscitada, sera suspenso 0 julgamento do feito,
desdeque sobrea questaonao setenha pronunciadoa Corte Especial ou 0 Plenario do
SupremoTribunal Federal, remetendo-se os autosaCorte Especial apos a lavratura do
respectivo acordao, que devera serencaminhado pelaCoordenadoria da Corte Especial
e dasSecoes ou pelacoordenadoria da turma para publicacao, no prazode dez dias.

§ 1° Remetidos os autos aCorte Especial, se 0 relatorque suscitou 0 inci
dente nao a integrar, sera 0 feito distribuido a um de seus membros.

§ 2° 0 processo e 0 julgamento do incidente obssrvarao 0 disposto nos
paraqrafos do artigo anterior.

§ 3° Publicado 0 acordao relativo adecisao daCorteEspecial, acolhendoou
rejeitandoaarqutcao de inconstitucionalidade, retornarao osautosasecao ou aturma e
ao respectivo relator, sefor 0 caso, para que seprossiga no julgamento da causa, obser
vado 0 quanta aquela decidiu.

§ 4° Na hipotese deste artigo, suspender-se-ao, igualmente, os demais
processos cuja decisao, a criteno do relator, dependa do julgamento da arquicao de in
constitucionalidadedo mesmoate normative, devendo 0 presidente do orqao onde foi

•
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CAPITULO XI

DA REABILlTAc;:iio

TfTULOVl1

DA DECLARAc;:iio DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI

OU ATO NORMATIVO DO PODER PUBLICO

CAPfTULOX

DA GRAC;:A, DO INDULTO E DA ANI5TIA

Arts. 352 a 355

Art. 354. A reabilitacao sera requerida aoTribunal nosprocessos de sua competence
oriqinaria, naforma da lei.

Art. 355. Se for arguida a inconstitucionalidade de lei ou ate normativo do Poder

Publico, por ocaslao do julgamento de qualquer processo na Corte Especial, desde que
esta ou 0 Plenario do Supremo Tribunal Federal nao se tenham pronunciado sobre a

questao, suspender-se-a 0 julgamento a fim de que sejam adotadas as provtdencias a

seguirenunciadas.

§ 1° 0 relator rnandara dar clencia do incidente de inconstitucionalidade a
pessoa juridica responsavel pela edlcaodo ate questionadoe publicar edital, por prazo
de dezdias. para conhecimento dos titulares do direito de propositura referidos no art.

103 da Constltuicao Federal, podendo aquela e estes, se 0 requererem, manifestar-se,
por escrito, nesse prazo, sobreaquestaoconstitucionalobjeto de apredacao, sendo-Ihes

assegurado 0 direito de pedir ajuntada de documentos e apresentar memoriais.

§ 2° 0 relator, considerando a relevance da materia e a representatividade

dos postulantes, podera, por meio de despacho irrecorrivel, admitir, observado 0 prazo
fixado no paraqrafo anterior, a rnanlfestacao de outros orqaos ou entidades.

Art. 352. Concedida a qraca. 0 indulto ou a anistia, proceder-se-a na forma dos arti
gos 734 e seguintes do Codiqo de Processo Penal, no que couber, funcionando como

juiz, caso se trate de condenacao com transite em julgado proferida originariamente
peioTribunal, seu presidente e.antes da fase de execucao, nosprocessos de cornpeten
ciaoriqinaria do Tribunal, bem como na pendencla de recurso, 0 relator.



Arts. 356 a 361
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Art. 364. Asrequiskoes de pagamento dassomas aque a Fazenda Publica for con
denada serao dirigidaspelo juizo da execucao ao presidente do Tribunal.

Paraqrafo unico. Competeao presidente aferira regularidade formal dasre
quislcoes, bem como assegurar aobedience aordem de preferencia de pagamento dos
creditos, nos termos preconizados na Constitukao Federal, na legislar;ao pertinente e na
norrnatizacao do Conselho da Justlca Federal e desteTribunal.

Reoimento lnterno rio TRF 1<1 Rpniiin

I - da Corte Especial por seu presidente, pelo relatorou pelospresidentes de
secao au de turma;

II - da secaopar seupresidenteau pela relator;

111- da turma par seupresidenteau pelo relator

Arts. 362 a 365

CAPITULO II
DAS REQUISI<;:OES DE PAGAMENTO

§ 3° as debitos de natureza alimenticiacujostitularestenhamsessenta anos
de idade au mais na data de expedlcao do precat6rio au sejam portadores de doenca
grave, definidos na forma da lei, serao pagos com preferencla sabre tadas as demais

Art. 362. as atos de execucao serao requisitados, determinados au notificados a
quem as deva praticar.

Art. 363. Se necessaria, as incidentes de execucao poderao ser levados a aprecia
cao:

Art. 365. as precat6rios apresentados ate 1° de julho no Tribunal serao protocoli
zados e autuadospela unidade responsavel pela execucao judicial para fins de indusao
dos valores no orcarnento geral da Uniao do exercicio seguinte, rernetendo-se as autos,
a seguir, ao Ministerio Publico Federal

§ 1° As requisicoes de pequeno valor ~ RPVs de que trata a lei que instituiu
asJuizados Especiais Federais serao protocolizadas e autuadas mensalmentepela unida
de responsavel pela execucao judicial

§ 2° as debltos de natureza allmentfcia, assirn compreendidos aqueles de
correntesde salarios, vencimentos, proventos. pens6es e suas cornplernentacoes, bene
ficios previdenclarlos e indenizar;6es par morte au por invalidez, fundadas em respon

sabilidade civil,em virtude de sentence judicial transitada em julgado, serao pagos com
preferencla sabretodos as demaisdebitos, excetosabreaqueles referidos no § 3° deste
artiqo.

•
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CAPiTULO I

DAS DISPOSI<;:OES GERAIS

TiTULO VIII
DA EXECUc;AO

Art. 359. A declaracao de inconstitucionalidade de lei au ato,afirmada pela Corte
Especial, e a jurisprudencia compendiada em sumula serao aplicadas aosfeitos subme

tidos a Corte Especial, as secoes au as turmas, salvoquando aceita a propostade revisao

da surnula.

Art. 358. As partes, a Ministerlo Publico Federal au, exofficio, a relator, a revisor

au qualquer dos desembargadores federais componentes do orqao julgador poderao

arguira inconstitucionalidadede lei au ato normativo do Poder Publico"

Paraqrafo unico, Cessara a vmculacao referida nesteartigo quando hauver,

em sentido diverse, decisao do Plenario do SupremoTribunal Federal apreciando a rnes
ma materia, total au parcialmente,au surnula de tribunal superiorau desteTribunal.

Art. 357. Ressalvados as casas de embargosde declarar;ao, e irrecorrivel a deosso
da Corte Especial que acolherau rejeitara arquicao de lnconstitucionahdade.

acolhida a arquicaocomunicar a fato aos presidentes dos demaisorqaos fradonarlos e

aosmembrosdo Tribunal.

Art. 361. as atosde execucao competem:

1- ao presidente do Tribunalquanta a seus despachos e ordens, as decis6es
do Plena rio, da Corte Especial e as tomadas em sessao administrativa;

II - aos presidentes de secao e de turma, respectivamente, quanta as deci

sees destas e a seus despachos individuais;

111- ao relator, quanta a seus despachos acautelat6rios au de instrucao e di

recao do processo.

Art. 360. Se lei au ato normativo do Poder Publicode que seargui a inconstitucio

nalidade correspondera norma nao recepcionada par constituicao superveniente, em

razao de com elanao secompatibilizar, deixara a feito de sersubmetido aCorte Especial

como arguir;ao de tnccnstltuclonalidaoe.

,
I.•
""J•••



Arts. 365 a 369

debitos.ate a valor equivalenteao triplo do fixado em lei para as fins do disposto no §

2°desteartigo,admitido a fracionamentopara essa finalidade, sendoa restante pago na
ordem cronolootca de epresentacao do precatorio.
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CAPiTULO I

DA UNIFORMIZAc;AO DA JURISPRUDENCIA

Reqimento Interno do TRF 13 Peclao

Art. 371. No julgamento de unformtzacao de jurisprudencia, a Corte Especial e as
secoes reunir-se-ao com 0 quorum minimo de doistercos de seus membros.

§ 1° Na hipotesede osvotos sedividirem entre mais de duasinterpretacoes,
nenhuma delas atingindo a maioriaabsoluta dos membrosque integram 0 orqaojulga
dar,proceder-se-a, na primeirasessao seguinte, a segunda votacao, restrita aescolha de
uma entre as duaslnterpretacoes anteriormente mais votadas.

§ 2° No julgamento, 0 pedido de vista nao impede que votem os desem
bargadares federais que se tenham por habilitados a faze-to, e aquele que 0 formular
apresentara a feito em mesa, naprimeirasessao seguinte.

§ 3° Proferido 0 julgamento em decisao tomada pela maioriaabsoluta dos
membrosque integram a orqao julgador,a relatordevers redigir0 projeto de surnula, a
serapravado na mesma sessaa au na primeira sessaa ordinaria seguinte.

TfTULO IX

DA JURISPRUDENCIA

§ 1° Reconhecida adverqencta acerca da interpretacao do direito ou aceita
a proposta de revisao da sumula, lavrar-se-a 0 acordao,

§ 2° Publicado 0 acordao, 0 relator tornara 0 parecer do Ministerio Publico
Federal no prazo de quinzedias. Devolvidos osautos, 0 relator, em igual prazo, lancando
neles relatorio, encaminha-los-a ao presidente da Carte Especial ou da secao, confarme
a caso, para designar a sessao de julgamento.

§ 3° A Coordenadoria da Corte Especial e das Secoes expedira capias do
relatorto edosacorcaos divergentes, nahipctesedo incisoI,ou do acordao que ariginou
a surnula de que trata 0 incisoIIe distribui-Ias-a entre osdesembargadores federais que
compuserem 0 orqao do Tribunal competente para 0 julgamento.

Art. 370. No processo em que haja sidosuscitado a incidente de uniforrnizacao de
jurisprudencla, a julgamento tera por objeto:

I - 0 reconhecimento da diverqencia acerca da interpretacao do direito,
quando inexistirsurnula:

il - a aceitacao de proposta de revisao da surnula.

Arts. 370 e 371
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Art. 368. A atuallzacao de valares de requisitorios, apos sua expedicao, ate a efe
tivo pagamento, independentemente de sua natureza, sera feita pelo indice oficiai de
rernuneracao baska da caderneta de poupanca. e. para fins de compensacao da mora,
incidiraojuros simples no mesmo percentual de juros incidentes sabrea caderneta de
poupanca. ficando excluida a incidencia de juros compensatorlos.

Art. 369. Das decisoes do presidente, nasrequisicoes de pagamentode que cuida

a presente capitulo, cabers recurso administrativo aCorte Especial Administrativa, no
prazode cinco dias.

Art. 366. 0 presidente do Tribunal requisltara. par lnterrnediodo Conselho da Jus
tka Federal, a lnclusao dosvalores dos precatorios no orcarnento da Uniao.

§ 10 Tratando-se de Fazenda Publica estadual, municipai au distrital, a re

quislcao sera dirigida diretamenteaautoridadecompetente para a lndusao do valar no
respectivo orcarnento.

§ 2° As relacoes de precarortos, de usa interno do setar competente, nao
serao fornecidas aadvogados nem a outraspessoas.

Art. 367. As irnportanctas respectivas serao depositadas em estabelecimento de

credlto oficlal do Tribunal, cabendoao presidente determinar, segundoas possibilidades
de deposito e exclusivamente na ordem cronoloqica de autuacao. a transferencra dos
valares aojuizo de origem do precatorio.

§ 1° A deducaode valores referentes ao Impastode Renda eaContribuicao

Social far-se-a confarme a legisla<;ao vigente.

§ 2° Efacultada ao credar, confarme estabelecido em lei,a entrega de ere
ditos em precatortos para compra de irnoveis publicosdo respectivo ente federado.

§ 3° 0 credor podera ceder, total au parcialmente, seus creditos em preca
tonesa terceiros, independenternente da concordance do devedor, nao seaplicando ao
cessionarlo a disposto nos§§ 2°e 3°do art.36S deste Regimento.

§ 4° A cessao de precatorios somente produzira efeitosapes comunicacao,
par meio de petlcao protocolizada, ao tribunal de origem eaentidade devedora.

,
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CAPITULO II
DA SUMULA

Paraqrafo unlco. Se a acordao contlver revisao de surnula, proceder-se-a na

forma determinada nesteartigo, fazendo-se, em coluna propria,sua averbacao no regis

tro anterior, bem como referenda na flcha do julgamento.

nQ

Art. 376. A citacao da surnula pelo numero correspondente dispensers. no Tribu
nal, a referendaa outros julgados no mesmo sentido.

emendas.

Arts. 374 a 377

§ 2° Tarnbem poderao ser inscritos em sumula as enunciados correspon

dentes as decisoes firmadas pela unanimidade dos membroscomponentes do Tribunal,

num caso, au, par maioria absoluta, em dais julgamentos concordantes pelo menos.

§ 3° A indusao em surnula de enunciados de que trata a art. 63 da Lei

5.010/1966 sera deliberada pela Corte Especial au pela secao, par maioria absoluta de
seus membros.

§ 4° Se a secso entender que a materia a sersumulada e comum a rnals de
uma secao, rernetera a feito a Corte Especial.

Art. 377. Os enunciados da surnula prevalecem e serao revistos, no que couber,
segundo a forma estabelecida nesteRegimento.

§ 1° Qualquerdesembargador federal podera propor,em novas feitos, a re

visao da jurisprudencia compendiada em surnula, procedendo-se ao sobrestamentodo
pracesso, se necessaria.

Art. 375. Os enunciados dasurnula, seus adendoseemendas, datadose numerados

em series separadas e continuas, serao publlcados tres vezes no Dioriodolustica Federal

doPrimeiro Regiao - e-DJF7, em datas proximas, enos boletinsdassecoes judiciarias.

Paraqrafo unlco. Asedlcoesulterioresda surnula induirao as adendose as

§ 2° Se algum dos desembargadores federais propuser revisao da jurispru

dencla compendiada em sumula, em julgamento perante a turma, esta, se acolher a

proposta, remetera a felto ao julgamento da Corte Especial au da secao, dispensada

a lavratura de acordao, juntando-se, entretanto, as notas taquigraficas e tomando-se a
parecer do Ministerio PublicoFederal.

§ 3° A alteracao e a cancelamenta de enunciado de surnula serao delibe

rados na Corte Especial au nas secoes. conforme a caso, par maioria absoluta de seus

membros,com a presence, no minima, de dais terc;os de seus componentes.

§ 4° Hcarao vagos, com a nota correspondente, para efeito de eventual res

tabelecimento,as nurneros dos enunclados que aTribunal cancelar au alterar, receben

do asque forem modificados novasnurneros de serie.
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Arts. 372 a 374
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Art. 373. Se for interposto recurso especial au extraordinario em qualquerprocesso

noTribunal que tenha par objeto tese de direito compendiada em surnula, a interposlcao

sera comunlcada aComissao de Junsprudencta, que deterrninara aaverbaceo dessa comu

nicacao em colunapropria do registro no Iivroespecial e anota-la-a naficha da surnula

§ 1° A decisao proferldano recurso especial au extraordinario tambem sera

averbada eanotadana formaexigldanesteartlgo,arquivando-se, na mesma pasta, copla

do ecordaodo SupremoTribunal Federal au do SuperiorTribunal de Justica.

§ 2° Sempre que aTribunal compendlar em surnula ajurisprudencia, proce

der-se-a na forma estabelecida no caput desteartigo e no art. 371 deste Regimento.

Art. 372. Copia do acordao sera, dentro do prazo para sua publkacao, remetlda a
Comissao de Jurisprudencia, que ordenara:

1- sejam registrados a surnula e a acordao, em sua integra,em livro especial,

na ordem nurnerka da apresentaceo.

II - seja lancado na copra a nurnero recebido em seu reglstro e na ordem

dessa numeracao, arquivando-a em pasta propria;

III - seja a sumula lancada em ficha,que contera todas as indkacoes identi

ficadoras do acordao e a numero do registro exigido no inciso I deste artigo, arqulvan
do-se em ordem alfabetica, com base na palavra au expressao designatlva do tema do

julgamento;

IV- seja publicado a acordao naRevlsta doTribunal, soba titulo "Uniforrnizacao
de Jurisprudencia"

Art. 374. A jurlsprudencla firmada pelo Tribunal sera compendiada em surnula do

Tribunal Regional Federal da 1'Reglao.

§ 1° Sera objeto de surnula a julgamento tomado pelo voto da maiorla ab
soluta dos membrosque integram aCorte Especial au de cada uma dassecoes em inci

dente de uniforrnizacao de jurisprudencia (art. 479do Codiqo de Processo Civil).



Arts. 378 a 380

CAPITULO III

DA DIVULGA<;AO DA JURISPRUDENCIA DO TRIBUNAL

eletr6nico.

Art. 383. Na Revista do Tribunal Regional Federal do Primeira Regiao, serao publica
dos, em seu inteiro tear:

I - os acordaos selecionados pelo desembargador federal diretor da Revista;

II - assurnulas editadas pelaCorte Especial e pelas secoes:

III - trabalhos doutrtnarios, a criterio do desembargadar federal diretor da

Arts. 380 a 383

Art.381. Serao publicadas, no Diorio do Justice Federai do Primeira Reqiao - e-OJF1,
as ementasde todos as acordaos,

Paraqrafo unico. Os acordaos para publicacao serao remetidos par meio

II - Etnentario de lurisptudencia do Tribunal Regional Federal da l' Regiao e
Boletim informativo deJutisptudencia do Tribunal Regional Federal da l' Regiao, veicula
dos par meio convencionalau eletr6nico;

III - Revista do Tribunal Regional Federal do Primeira Reqiao;

IV- repositories autarizados.

Art. 382. No Ementotio deJurisprudencia do Tribunal Regional Federal da l' Regiao,

serao publicadas ementas de acordaos ordenadas par materia, evltando-se repeticoes.

No Boletim InfarmativodeJurisprudencio doTribunal Regional Federal da l' Regiao, de cir

culacao interna,paraconhecimento antesda publicacaodos acordaos, serao divulgadas

asquest6es de maier interesse decididaspelas turmas, secoes e pela Corte Especial.

Paraqrafo unlco, A Secreta ria Judkiana, juntamente com a Comissao de

Jurisprudencia, rnantera link no sltio do Tribunal au na intranet, em que serao disponi

bilizados diretamente todos osjulgamentos da Carte Especial proferidosem conflito de
competencia entre as secoes do Tribunal.
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§ 1° Asdecisoes sobre materia constitucional e as que ensejarem a edlcao

de surnula serao, tarnbern,publicadas em volumesseriados, distintos da pubhcacao nor
mal da Revista.

Revista.

§ 2° A Comissao de Jurisprudencia colaborara na selecao dos acordaos a
publicar, dando-se preferencia aosque forem indicados pelos respectivos relatores.

§ 3° A Revista do Tribunal Regional Federal do Primeira Reqiao poderaseredi
tada em nurnerosespeciais, para memoria de eventos relevantes do Tribunal.
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Art. 378. Qualquerdesembargadar federal podera propor,na turma, a remessa do
feito a Corte Especial au a secao respectiva, para a fim de sercompendiada em surnula
ajurisprudenciado Tribunal, quando verificarque as turmas nao divergem na interpreta
<;ao do direito.

§ 1° Na hipotese referida nesteartigo,dispensam-se a lavratura de acordao
e ajuntada de notastaquigraficas, certificada nosautosadecisao da turma (art. 194, § 1°,
II, deste Regimento).

§ 2° Nojulgamento de que cogita a caput,proceder-se-a, no que couber, na
farma do art.372deste Regimento.

§ 3° A Comissao de Jurisprudencia podera, tarnbern, propar a Carte Espe
cial au a secao respect iva que seja compendiada em surnula a jurtsprudencia do Tribu
nal,quando verificarque as turmas nao divergem na interpretacaodo direito.

Art. 380. Ajurisprudencia do Tribunal sera divulgada pelas segulntes publkacoes:

I - Dioriodo Justil;a Federal do Primeira Regiao - e-OJF1;
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Art. 379. Quandoconvierpronunciamentoda Corte Especial au da secao em razao
da relevance da questao juridicaau da necessidade de seprevenirau compor dlverqenda
entre as turmas, a relator au outro desembargador federai, no julgamento de qualquerre
curso, salvo no de apelacao criminale recursos criminais, poderapropor a remessa do feito
a apreclacao da secao respectiva au da CorteEspecial, sea materia far comum as secoes.

§ 1° 0 processamento, na hiporese de relevance da questaojuridica, sera,
no que couber, a aplkavel as arquicoes de inconstitucionalidadede leiau ato normativo
do Poder Publico.

§ 2° Acolhidaa proposta, a turma remetera a feito ao julgamento da Carte
Especial au da secao, se for a caso, dispensada a lavratura de acordao. Com as notas
taquigraficas, as autos irao ao presidente do orqao julgador para designar a sessao de
julgamento. A secreta ria expedira coplas autenticadas do relatorio e das notas taqui
qraflcas e dlstrlbul-las-a entre as desembargadores federais que compuserem a oroao
competente paraa julgamento.

§ 3° Proferido a julgamento, a copia do acordaosera, dentro do prazopara
sua publkacao, remetida a Comissao de Jurtsprudencie para elaboracao do projeto de
surnula



Arts. 384 a 389

Publico;

Arts. 390 a 393

PARTE IV

DAS DISPOSI<;:OES FINAlS

Art. 390. 0 procurador regional da Republica funcionacomo representante do Mi
nisterloPublico Federal perante 0 Tribunal.

11- nos incidentes de unltormlzacao de jurisprudenda:

III - nosmandados de sequranca. habeas datae habeas corpus, oriqinarios ou
em graude recurso;

IV- nosrecursos de nacionalidade;

V- nas acoes penais oriqinarias:

VI - nas revisoes criminais e nas acoes rescisorias:

VII- nas apelacoes crirninais. nosrecursos criminals e demais procedimentos

Art. 391. Perante cada orqaojulgador doTribunal,funcionara um procuradorregio
nal, que,nas sessoes, tornara assento a mesa, adireitado presidente.

TiTULO I
DAS FUN<;:OES ESSENCIAIS AJUSTi<;:A

CAPITULO I

DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA

criminals:

Art. 392. 0 procurador regional atuara em todososfeitos em que devafuncionar0

MinisterloPublico Federal, cabendo-Ihe vista dosautos:

I - nas argui<;6es de inconstitucionalidade de lei ou ate normativo do Poder

VIII- nos recursos trabalhistas;

IX - nosconfiitos de competence:

X- nas excecoes de impedimento ou suspeicao dejuiz federal;

XI - nos demais feitos em que a lei impusera intervencao do Ministerio PU
blico Federal.

Art. 393. 0 procurador regional podera pedir preferencia para julgamento de pro
cesso em pauta, fundamentando 0 pedldo.

e
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Art. 385. Sao reposltorlos autorlzados as publkacoesde entidades oficials ou parti
culares habilitadas naformadesteRegimento.

Paraqrafo unlco. Aos orqaos de divulqacao em materia juridica que forem
autorlzados como repositories dajurisprudendadoTribunal serao fornecidas coplas dos
acordaos da CortepelaComissao de Jurisprudencia ou por outro orqaodesignado.

Art. 386. Para a habilitacao prevista no artigo anterior, 0 representante ou 0 editor
responsavel pela publlcacao sollcitara lnscricao por escrito ao desembargador federal
diretor da Revista, com osseguintes elementos:

1- denommacao. sede e endereco da pessoa juridicaqueeditaa publkacao:

II - nome de seu diretor ou responsavel:

III - um exempiar dostres nurneros antecedentes ao mesdo pedido de ins
crlcao, dispensaveis no caso de a Biblioteca doTribunal ja ospossuir;

IV- compromisso de os acordaos selecionados para publicacao correspon
derem, na integra, as copies fornecidas, gratuitamente, pelo Tribunal, autorizada a su
pressao do nome das partes e de seus advogados.

Art. 384. 0 diretor da Revista sera 0 desembargador federal indicado peio presi
dente e aprovado pelo Conselho de Adrnlmstracao, entre, preferencialmente, os mais
antigos, equeainda naotenhaexercido adirecao, para um periododedoisanos, vedada
a reconducao.

§ lOA indicacao nao podera recair no presidente, vice-presidente, correge
dor regional, coordenador dosJuizados Especiais Federais ou desembargadorfederai que
tiverassento como membro efetivonoTribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.

§ 20 Nocaso devacencia, 0 presidente doTribunal indlcara outro desernbar
gador federal para completar0 periodo.

Art. 388. As publlcacoes inscritas poderao mencionarseu registro como reposito
rios autorizados de divulqacao dosjulgadosdo Tribunal.

Art. 389. Adlrecao da Revista mantera em dia 0 registro das inscrkoese doscance
lamentos, articulando-se com a Biblioteca para efeitode acompanhar 0 atendimentoda
obriqacaoprevista no art.387 desteRegimento.

Art. 387. 0 deferimentoda inscrlcao Irnplicara obnqacao de fornecer, gratuitamen
te,doisexemplares de cada publkacao subsequente a Biblioteca doTribunal.

Paraqrafo unlco. A inscricao podera ser cancelada a qualquer tempo, por
conveniencla do Tribunal.
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Arts. 394 a 400

CAPiTULO II
DA ADVOCACIA-GERAl DA UNLiio

Art. 403. Asemendasaprovadas serao numeradas sequencialmente.

Arts. 400 a 405

II - nas emendas subseritas pela rnaioria absoluta dos desembargadores
federais;

111- em caso de urqencia.

CAPITULO I
DAS DISPOSI~OES GERAIS

Paraqrafounico. Os Regimentos Internos do SuperiorTribunal de Justica e
do SupremoTribunal Federal serao fontes subsidlarias deste Regimento.

Art. 401. Quandoocorrermudanca na leqislacao que determine alteracaodo Regi
menta lnterno, esta sera proposta aoTribunal pela Comissao de Regimento no prazo de
dez dias, contadosda viqencia da lei

Art. 402. As emendas serao relatadas pelo presidente da Comissao e consideradas
aprovadas seobtiverem a voto favoravel da maioria absoluta dos desembargadores fe
derais do Tribunal aptos avatar, entrando em vigor na data de sua publkacao no Diorio
doJustic;o Federal do Primeira RegiiJo - e-DJF7, salvo disposicaoem contrario.

Paraqrafountco. Aspropostasde emenda a esteRegimentoe aosregimen
tos dos demais orqaos do Tribunal, ap6s a parecer da Comissao, deverao ser envladas,
com antecedencia de dez dias, a todos as desembargadores federais, e nao sera conce
dida vistana sessao de julgamento.

TiTULO III

DAS DISPOSIC;:OES GERAIS ETRANSITORIAS

Art. 404. Oscasas ornissos serao resolvidos pelo presidente, ouvlda a Comissao de
Regimento.

Art. 405. Proceder-se-a a distnbuicao e a redtstribuicao de feitos mediante sorteio
pela sistema eletronico de processamento de dados.

§ 10 Na capa dos autos devers constar sempre a nome completo do juiz
que proferiu a decisao recorrida, a fim de que, no momenta da distribuicao au redistri
bulcao,seu nome seja automaticamente excluido no casode figurar entre as membros
do Tribunal (art. 134, III, do C6digo de Processo Civil).

§ 20 Os processos administrativos tambern estarao sujeitos a distribuicao
mediante sorteio pelo sistema eletronico de processamento de dados.

Reaimento Interno do TRF 1a ReniaoReaimento Interno do TRF 1a Reoiao

Art. 397. 0 defensorpublico federal de P categoria tera, na sessao de julgamento,
assento no mesmo plano do Ministerio PublicoFederal, atuando em defesa dos reus que
estejam desacompanhados de defensores.

Art. 396. 0 defensorpublico atua noTribunalprestandoassistenciajurfdica integral
e gratuita aos que comprovarem insuflclencla de recursos.

CAPITU i.o III
DA DEFENSORIA PUBLICA

TiTULO II
DAS EMENDAS AO REGIMENTO

Art. 394. Na sessaodejulgamento, a procuradorregional podera usardapalavra sem
preque for facultada as partes sustentacao oral, berncomo para esclarecer materia de faro.

Paraqrafounlco, Noscasas em que atuar exclusivamente como fiscal da lei,
a Ministerio PublicoFederal rnerufestar-se-a ap6sas partes.

Art. 398. 0 defensor publico federal podera pedir preferencla para julgamento de
processo em pauta,fundamentando a pedido.

Art. 399. Na sessao de julgamento, a defensor publico federal podera usarda pa
lavra sempre que for facultada as partes sustentacao oral, bern como para esclarecer
materiade fato.

Art. 395. 0 advogado-geral da Uniao representa judicialmente a Unlao perante a
Tribunal, dlretamente au par meio de seus procuradores.
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Art. 400. Ao presidente, aosdesembargadores federais e ascomissoes e facultada
a apresentacao de emendasao RegimentoInterno.

§ lOA proposta de emenda que nao for da Comissao de Regimento sera
encaminhada a ela, que dara seu parecer dentro de dez dias. Nos casas urgentes, esse
prazopodera serreduztdo.

§ 20 Dispensa-se parecerescrita da Comissao de Regimento:

1- nasemendassubscritas por seus membros;
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Arts.405 a 412

§ 3° A cor da capa dos autos dos processos administrativos sera diferencia
dadacor dosautos dos processos judiciais.

Art. 406. As pautas dejulgamento dos processos de cornpetencia do Plenario e da
Corte Especial Administrativa deverao ser divuigadas entre seus membros, com ante
cedencia minimade cinco dias uteis, ressaivada a possibilidade de serdispensado esse
prazo, desde que submetida e aprovada questao de ordem na sessao de juigamento
em que todos os seus membros se considerem habilitados a decidir 0 processo que se
caracterize como urgente.

Art. 407. As deslqnacoes para as funcoes comissionadas nao poderao beneficiar
servidor cuja categoria baslca seja incompativel com as atribui<;6es inerentes a essas
funcoes ou de nivel inferioraoexigido para seu exercicio.

CAPiTULO II

DAS DISPOSI~6ES TRANSITORIAS

Art. 408. Perrnanecerao em vigor, ate ulterior deliberacao do Tribunal, no que nao
contrariarem este Regimento, os provimentos, as resolucoes e os atos do antigo Con
selho da Justice Federal e da antiga Corregedoria-Geral da Justice Federal do Tribunal
Federal de Recursos.

Art. 409. 0 desembargador federal nao podera ocupar, ao mesmotempo, as dire
coes do Gabinete do Desembargador Federal Diretorda Revista e da Escola de Magistra
tura Federal da 1'Regiao.

Art. 41O. OS confutes de cornpetenda referentes as multasde qualquer natureza,
pendentes dejulgamento,nadatade publicacao desteRegimento, ficarao prejudicados,
devendoserencaminhados as novas areas de cornpetencla.

Art. 411. 0 mandatodosatuais membrosdo Conselho de Admlnistrecao e dosdi
retores da Revista e da Escola de Magistratura Federal que forem eleitos para 0 bienio
201012012 terrrunara com 0 mandatodo presidente do Tribunal.

Art. 412. 0 julgamento dos feitos cujacompetencia ja tenha sidoafirmada em de
cisao dos conflitos entre as secoes do Tribunal perrnanecera com as turmas conforme
decidido nas secoes para onde foramremetidos.

Paraqrafo unlco, Osfuturosrecursos interpostos nosfeitos a que se refere 0

caputdesteartigo serao julgadosconformeacornpetencia definidapara as secoes neste
Regimento.

Rentmento lnrerno rio TRF 1aReolao

Art. 20 Esta Emenda Regimental entra em vigor na data
de sua publicacao.

Sala de Sessao Plena ria do Tribunal Regional Federal da 1a Re
giao,em Brasilia, Distrito Federal, em 26 de agosto de 2010.
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CONSTITUIC;:AO FEDERAL

fNDICE DA LEGISLA<;:AO CITADA

• Art. 40, §14 (ef. art. 8°, § 8°, do RI do TRF 1'RegUlo)

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da Uniao, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios, incluidas suas autarquias e fundacoes,

e assegurado regime de previdencia de carater contributivo e solidar!o,
mediante contribuicao do respectivo ente publico, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados crlterios que preservem 0 equilibrio
financeiro e atuarial eo disposto neste artigo. (Redac;ao dada pela Emenda
Constitucional 41, de 19/1212003.)

§ 14. A Uniao, os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios, desde que ins
tituam regime de previdencia complementar para os seus respectivos servi

dores titulares de cargo efetivo, poderao fixar, para 0 valor das aposentado
rias e pens6es a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, 0

limite maximo estabelecido para os beneficios do regime geral de previden
cia social de que trata 0 art. 201. (Incluido pela Emenda Constitucional 20,de
15/12/1998.)

• Art. 93 (ef. art. 9°, III, do RI do TRF l' Reqiao)

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dis

pora sobre 0 Estatuto da Magistratura, observados os seguintes principios:

fndice da leorstacao r-ltada

• Art. 94 (cf. arts. 9°, III,e 108 do RI do TRF l' Reqiao)

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunals Regionais Federais,dos Tribu
nais dos Estados, e do Distrito Federal e Territ6rios sera composto de mem
bros, do Minlsterio Publico, com rnais de dez anos de carreira, e de advoga
dos de not6rio saber juridico e de reputacao ilibada, com rnais de dez anos

de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextuple pelos orqaos de
representacao das respectivas classes.

• Art. 9S, I, primeira parte (cf. art. 11,V, do RI do TRF l' Regiao)

§ 1° Os tribunais elaborarao suaspropostas crcamentarias dentro dos limi
tes estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes

orcamentarlas.

Art. 95. Os juizes gozam das seguintes garantias:

1- vitaliciedade, que, no primeiro grau, s6 sera adquirida ap6s dois anos de
exercicio, dependendo a perda do cargo, nesse perlodo, de dellberacao do
tribunal a que 0 juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentence judi
cial transitada em julgado;

• Art. 97 (ef. art. 10,V, do Ri do TRF l' Reqiao)

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do respectivo orqao especial poderao os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Publico.

• Art. 99 (ef. art. 74, IV, do RI do TRF l' Reqiao)

Art. 99. Ao Poder Judiciano e asseguradaautonomia administrativa e finan

ceira.

• Art. 99, § 1° (cf. art. 21, XLIV, do RI do TRF l' Regiao)

Art. 99. Ao Poder Judiciario eassegurada autonomia administrativa e finan
ceira.

Reqlrnento Interne doTRF 1<1 Heoiao

• Art. 93, I (ef. art. 135 do Ri do TRF l' Reqlao)

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dis
pore sobre 0 Estatuto da Magistratura, observados os seguintes principios:

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial sera 0 de juiz substituto, mediante
concurso publico de provas e titulos, com a partkipacao da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito,
no minimo, tres anos de atividade juridica e obedecendo-se, nas norneacoes,

aordem de classiftcacao: (Redacao dada pela Emenda Constitucional 45, de
30/12/2004.)

• Art. 93, II (cf. art. 137, § 3°, do RI do TRF l' Regiao)

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunai Federal, dis
pora sobre 0 Estatuto da Magistratura, observados os seguintes principios:

II - prornocao de entranda para entrancia, alternadamente, por antiguidade
e merecimento, atendidas as seguintes normas:

138

",,,



II - julgar, em recurso ordinario:

• Art. 105, II,"c" (cf. art. 13, II, do RI do TRF l' Regiao)

• Art. 105, II, "b" (cf. art. 318, caput, do RI do TRF l' Regiao)

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justic;a:

1111

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais cornpoern-se de, no minimo, sete
juizes, recrutados, quando possivel, na respectiva reqiao e nomeados pelo
Presidente da Republica dentre brasileiros com mais de trinta e menos de
sessenta e cinco anos, sendo:

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais cornpoern-se de, no minimo, sete
juizes, recrutados, quando possivel, na respectiva regiao e nomeados pelo
Presidente da Republica dentre brasileiros com mais de trinta e menos de
sessenta e cinco anos, sendo:

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais cornpoern-se de, no minimo, sete
juizes, recrutados, quando possivel, na respectiva reqiao e nomeados pelo
Presidente da Republica dentre brasileiros com mais de trinta e men os de
sessenta e cinco anos, sendo:

II - os demais, mediante promocao de juizes federais com mais de cinco
anos de exercicio, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

1- um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional e membros do Ministerio Publico Federal com mais de dez anos
de carreira;

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justice:

II - julgar, em recurso ordinaria:

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo interna
cional, de um lado, e, do outro, Municipio ou pessoa residente ou dornici
liada no Pais;

• Art. 107, I (cf. art. 108 do RI do TRF l' Regiao)

• Art. 107 (cf. arts. 1° e 106 do RI do TRF l' Reqiao)

• ADCT, art. 27, § 10 (cf. art. 294 do RI do TRF l' Regiao)

Art. 27. 0 Superior Tribunal de Justice sera instalado sob a Presidencia do
Supremo Tribunal Federal.

§ 10. Compete aJustic;a Federal julgar asacoes nela propostas ate a data da
prornulqacao da Constituicao. e aos Tribunais Regionais Federais bem como
ao Superior Tribunal de Justic;a julgar as acoes resclsorias das decisoes ate
entao proferidas pela Justice Federal, inclusive daquelas cuja materia tenha
passado acompetencla de outro ramo do Judlciario.

• Art. 107, II (cf. art. 21, XXV, do RI do TRF l' Reqiao)

Peotrnento Interno do TRF 1a Reaiao

II - julgar, em recurso ordlnarlo:

a) os "habeas-corpus" decididos em unica ou ultima instancia pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados,do Distrito Federal e Terri
tortes. quando a declsao for deneqatoria:

II - julgar, em recurso ordinario:

b) os mandados de seguranc;a decididos em unlca lnstancla pelos Tribunals
Regionais Federais ou pelos tribunals dos Estados,do Distrito Federal e Terri
torlos, quando deneqatorie a decisao:

• Art. 100 (cf. art. 21, XXXIII, "h", do RI do TRF l' Regiao)

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas FazendasPublicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentenc;a judicia ria, tar-se-se exclusiva

mente na ordem cronoloqica de apresentacao dos precatorios e aconta dos
credltos respectivos, proibida a desiqnacao de casos ou de pessoasnas dora
coes orcamentarias enos creditos adicionais abertos para este fim. (Redac;ao
dada pela Emenda Constitucional 62, de 09/12/2009.)

• Art. 102, II, "b" (cf. art. 13, II, do RI do TRF 1'RegUlo)

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constltuicao, cabendo-Ihe:

b) 0 crime politico;

• Art. 103 (cf. art. 355, § 1°, do RI do TRF l' Regiao)

Art. 103. Podem propor a acao direta de inconstitucionalidade e a acao

declaratorta de constitucionalldade: (Redacao dada pela Emenda Constitu
cional 45, de 30/12/2004.)

• Art. 105, II, "a" (cf. art. 315, caput, do RI do TRF l' Reqiao)

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justica:

140



DECRETO-LEI 3.689, DE 03/1011941 (C6DIGO DE PROCESSO PENAL)

• Art. 366 (ef. art. 250. paraqrafo unico, do RI do TRF l' Reqiao)

Art. 366. 5e 0 acusado, citado par edttal, nao comparecer, nem constituir

advogado, ficarao suspensos 0 processo e 0 curso do prazo prescricional,

podendo 0 juiz determinar a producao antecipada das provas consideradas

urgentes e, se for 0 caso, decretar prisao preventiva, nos termos do disposto

no art. 312. (Redacao dada pela Lei 9.271, de 17/04/1996.)

• Art. 581 (ef. art. 284 do RI do TRF l'Regiao)

Art. 581. Cabers recurso, no sentido estrito, da decisao. despacho ou sen

tenca:

• Art. 591 (cf. art. 287 do RI do TRF l'Regiao)

Art. 591. as recursos serao apresentados ao juiz ou tribunal ad quem, dentro
de cinco dias da publlcacao da resposta do juiz a quo, ou entregues ao Cor

reio dentro do mesmo prazo.

• Arts. 777, § 2°, e 778 (ef. art. 350, § 2°, do RI do TRF l'Regiao)

Art. 777. Em qualquer tempo, ainda durante 0 prazo mlnimo de ourecaoda

medida de sequranca, podera 0 tribunal, carnara ou turrna, a requerimento

do Mlnisterlo Publico ou do Interessado, seu defensor ou curador, ordenar 0

exame, para a verificacao da cessacao da periculosldade.

§ 2° Deferido 0 pedido, a declsao sera imediatamente comunicada ao juiz,
que requlsitara, marcando prazo, 0 relat6rio e 0 exame a que se referem

os ns. I e II do art. 775 ou ordenara as diliqencias mencionadas no n. IV do

mesmo artlgo, prosseguindo de acordo com 0 dlsposto nos outros incisos

do cltado artiqo.

Art. 778. Transitando em julgado a sentence de revoqacao, 0 juiz expedira
ordem para a des.nternacao. quando se tratar de medida detentiva, ou para

que cesse a viqilancia ou a proibicao, nos outros cases.

• Arts. 734 e seguintes (cf. art. 352 do RI do TRF l'Regiao)

Art. 734. A gra,a podera ser provocada por peticao do condenado, de qual

quer pessoa do povo, do Conselho Penitenclario. ou do Ministerlo Publico,

ressalvada, entretanto, ao Presldente da Republica, a faculdade de concede

la espontaneamente.

Art. 736. a Conselho Penltenciario, avista dos autos do processo, e depois
de ouvir 0 diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido 0 con
denado, fara, em relat6rio, a narracao do fato criminoso, exarninara as provas,

rnencionara qualquer formalidade ou circunstaocla omitida na peticao e
expora os antecedentes do condenado e seu procedimento depots de preso,
opinando sobre 0 rnerito do pedido.

Art. 737. Processada no Ministerio da Justlca, com os documentos e 0 rela
t6rio do Conselho Penltenciario, a petlcao subira a despacho do Presidente

da Republica, a quem serao presentes os autos do processo ou a certidao de
qualquer de suas pecas, se ele 0 determinar.

Art. 735. A peticao de gra,a, acompanhada dos documentos com que 0

impetrante a instrulr, sera remetida ao Ministro da Justice por interrnedio do
Conselho Penltenciar!o.

Art. 738. Concedida a qraca e junta aos autos c6pia do decreto, 0 juiz decla
rara extinta a pen a ou pen as, ou ajustara a execucao aos termos do decreto,

no caso de reducao ou cornutacao de pena.

Art. 739. a condenado podera recusar a cornutacao da pena.

Art. 740. as autos da petlcao de qraca serao arquivados no Ministerio da
Justlca.

Art. 741. 5e 0 reu for beneficiado por indulto, 0 juiz, de oflcio ou a requeri
mento do interessado, do Ministerio Publico ou por iniciativa do Conselho

Penitenciano, provldencrara de acordo com 0 disposto no art. 738.

Art. 742. Concedida a anistia ap6s transitar em julgado a sentence condena

t6ria, 0 juiz, de oflcio ou a requerimento do interessado, do Ministerio Publico
ou por iniciativa do Conselho Perutenclario. declarara extinta a pena.

LEI COMPLEMENTAR 35, DE 14/03/1979 (LEI ORGANICA DA MAGISTRATURA)

• Art. 90, §§ 1° e 2° (cf. art. 29, XX, do RI do TRF l' Regiao)

Art. 90. a Regulamento Interno dispore sobre as areas de espectallzacaodo
Tribunal Federal de Recursos e 0 numero de Turmas especializadas de cada

uma das Secoes bem assirn sobre a forma de distribuicao dos processos.

§ 1° Com finalidade de abreviar 0 julgamento, 0 Regimento Interno pod era

tarnbern prever casos em que sera dispensada a remessa do feito ao revisor,

desde que 0 recurso verse materia predominantemente de direito.
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LEI 5.010, DE 30/05/1966

LEI 5,869, DE 11/01/1973 (C6DIGO DE PROCESSO CIVIL)

14,

Art. 202. Sao requisitos essenciais da carta de ordem, da carta precatorta e

da carta roqator!a;

I - a lndlcacao dos juizes de origem e de cumprimento do ato;

11- 0 inteiro teor da peticao. do despacho judicial e do instrumento do man

dato conferido ao advogado;

111- a mencao do ato processual, que Ihe constitui 0 objeto:

IV - 0 encerramento com a assinatura do juiz.

§ 1° 0 juiz rnandara trasladar, na carta, quaisquer outras pec;:as, bem como

instruHa eom mapa, desenho ou qrafico. sempre que estes documentos

devam ser examinados, na diliqencia, pelas partes, peritos ou testemunhas.

§ 2° Quando 0 objeto da carta for exame pericial sobre documento, este

sera remetido em original, ficando nos autos reproducao fotografica.

§ 3° A carta de ordem, carta precatona ou carta roqatorla pode ser expe

dida por meio eletroruco. sltuacao em que a assinatura do juiz devera ser

eletronlca, na forma da lei. (Incluido pel a Lei 11.419, de 19/1212006.)

Art. 203. Em todas as cartas declarara 0 juiz 0 prazo dentro do qual deverao
ser cumpridas, atendendo a facilidade das cornunlcacoes e a natureza da

diliqencia.

Art. 204. A carta tem carater itinerante; antes ou depots de Ihe ser ordenado

o cumprimento, podera ser apresentada a juizo diverso do que dela consta,

a fim de se praticar 0 ato.

Art. 205. Havendo urqencla. transrnitlr-se-ao a carta de ordem e a carta pre

catena por telegrama, radiograma ou telefone.

[",-11 ....0,..1:. IOf"lkbr5f'\ r;t::.rb

Art. 162. Os atos do juiz consistirao em sentenc;:as, declsoes interlocutorias e

despachos.

§ 4° Os atos meramente ordinatorios, como a juntada e a vista obriqato

ria, independem de despacho, devendo ser praticados de oficio pelo ser

vidor e revistos pelo juiz quando necessaries. (Incluido pela Lei 8.952, de

13/12/1994.)

• Arts. 202 a 212 (ef. art. 265 do RI do TRF l' Reqiao)

• Art. 162, § 4° (ef. art. 167, § 5°, do RI do TRF 1'Regiao)

Reolrnenro Intprnn fin TR!= 1a R"",..,i;:;,..,

III - que conheceu em primeiro grau de jurisdicao, tendo-l he proferido sen
tenc;:a ou declsao:

§ 2° 0 relator julqara pedido ou recurso que manifestamente haja perdido

objeto, bem assim, mandara arquivar ou neqara seguimento a pedido ou

recurso manifestamente intempestivo ou incabivel ou, ainda, que contra

riar as questoes predominantemente de direito, surnula do Tribunal ou do

Supremo Tribunal Federal. Oeste despacho cabera agravo, em cinco dias,

para 0 orqao do Tribunal eompetente, para 0 julgamento do pedido ou

recurso, que sera julgado na primeira sessao seguinte, nao participando 0

relator da votacao.

• Lei Complementar 3S, de 14/03/1979 (Lei Orqanica da Magistratura)

(cf. art. 65, paraqrafo unico, do RI do TRF j a Regiao)

• Lei Complementar 35, de 14/03/1979 (Lei Orqanica da Magistratura)
(cf. art. 140 do RI do TRF l' Regiao)

LEI COMPLEMENTAR 101, DE 04/05/2000

(cf. art. 18, § 9°, IX, do RI do TRF l' Reqiao)

• Art. 62, I (cf. art. 175, § 4°, do RI do TRF l' Regiao)

Art. 62. Alern dos fixados em lei, serao feriados na Justic;:a Federal, inclusive
nos Tribunais Superiores:

I - os dias eompreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive;

• Art. 63 (cf. art. 374, § 3°, do RI do TRF 1'Regiao)

Art. 63. 0 Tribunal Federal de Recursos orqanizara, para orientacao da Jus

tic;:a Federal de Primeira lnstancla, e dos interessados, Surnulas de sua juris

pruden cia, aprovadas pelo seu plenarlo, fazendo-as publicar, regularmente,

no "Dlario da Justlca" da Uniao enos Soletins da Justice Federal das Secoes.

• Art. 134, III (ef. art. 405, § 1°, do RI do TRF l' Regiao)

Art. 134. Edefeso ao juiz exercer as suas Juncoes no processo contencioso
ou voluntario:
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Art. 206. A carta de ordem e a carta precatoria, por telegrama ou radio

grama, conterao. em resumo substancial, os requisitos mencionados no art.

202, bem como a declaracao, pel a aqencla expedidora, de estar reconhecida

a assinatura do juiz.

Art. 207. 0 secreta rio do tribunal ou 0 escrlvao do juizo deprecante trans

rnitira, por telefone, a carta de ordem, ou a carta precatoria ao juizo, em que

houver de cumprir-se 0 ate. por interrnedio do escrivao do primeiro oficio

da primeira vara, se houver na comarca mais de um oficio ou de uma vara,

observando, quanto aos requisitos, 0 disposto no artigo antecedente.

§ 1° 0 escrivao. no mesmo dia ou no dia uti I imediato, telefonara ao secre

tario do tribunal ou ao escrivao do juizo deprecante, lendo-Ihe os termos da

carta e solicitando-Ihe que Iha confirme.

§ 2° Sendo confirmada, 0 escrivao submetera a carta a despacho.

Art. 208. Executar-se-ao, de oflcio, os atos requisitados por telegrama, radio

grama ou telefone. A parte deposrtara, contudo, na secreta ria do tribunal ou

no cartorio do juizo deprecante, a irnportancla correspondente as despesas

que serao feitas no juizo em que houver de praticar-se 0 ato.

Art. 209. 0 juiz recusara cumprimento a carta precatorta, devolvendo-a com

despacho motivado:

I - quando nao estiver revestida dos requisitos legais;

II - quando carecer de cornpetencla em razao da materia ou da hierarquia;

III - quando tiver duvida acerca de sua autenticidade.

Art. 210. A carta roqatoria obedecera. quanto a sua admissibilidade e modo

de seu cumprimento, ao disposto na convencao internacional; a falta desta,

sera remetida a autoridade judiciarta estrangeira, por via diplornatica, depois

de traduzida para a lingua do pais em que ha de praticar-se 0 ato.

Art. 211. A concessao de exequibilidade as cartas roqatonas das justices

estrangeiras obedecera ao disposto no Regimento Interno do Supremo Tri

bunal Federal.

Art. 212. Cumprida a carta, sera devolvida ao juizo de origem, no prazo de 10

(dez) dias, independentemente de trasiado, pagas as custas pela parte.

•

• Art. 204 (ef. art. 268 do RI do TRF l' Reqtao)

Art. 204. A carta tem carater itinerante; antes ou depois de Ihe ser ordenado
o cumprimento, podera ser apresentada a juizo diverso do que dela consta,
a fim de se praticar 0 ato.

• Art. 47S, § 1° (cf. arts. 21, XXXIII, "d", e 279 do RI do TRF 1'Regiao)

Art. 47S. Esta sujeita ao duplo grau de jurisdicao, nao produzindo efeito
senao depots de confirmada peio tribunal, a sentenc;:a:

§ 1° Nos casos previstos neste artigo, 0 juiz ordenara a remessa dos autos
ao tribunal, haja ou nao apelacao: nao 0 fazendo, devera 0 presidente do
tribunal avoca-los. (Incluido pela Lei 10.352, de 26/12/2001.)

• Art. 479 (ef. art. 374, § 1°, do RI do TRF 1'Regiao)

Art. 479. 0 julgamento, tomado pelo voto da maior!a absoluta dos membros
que integram 0 tribunal, sera objeto de surnula e constltuira precedente na

unlformtzacao da jurisprudencia.

Paraqrafo unico. Os regimentos internos disporao sobre a pubhcacao no

orqao oficial das sumulas de jurispruden cia predominante.

• Art. 488, II (ef. arts. 21, XXXV, e 27, VII, do RI do TRF 1'Regiao)

Art. 488. A pettcao inicial sera elaborada com observancla dos requisitos
essenciais do art. 282, devendo 0 autor:

II - depositar a irnportancia de 5% (cinco por cento) sobre 0 valor da causa, a

titulo de multa, caso a ac;:ao seja, por unanimidade de votos, declarada inad
missivel, ou improcedente.

• Art. 527, III (ef. art. 29, XXIII, do RI do TRF 1'Regiao)

Art. 527. Recebido 0 agravo de instrumento no tribunal, e distribuido incon
tinente,o relator: (Redacao dada pel a Lei 10.352, de 26/12/2001.)

III - podera atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em

antecipacao de tutela, totai ou parcial mente, a pretensao recursal, comuni
cando ao juiz sua declsao: (Redac;:ao dada pela Lei 10.352, de 26/12/2001.)

• Art. 544, § 1° (cf. art. 312, § 8°, do RI do TRF l' Regiao)

Art. 544. Nao admitido 0 recurso extraordlnar!o ou 0 recurso especial, cabers

agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, para 0 Supremo Tribunal
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• Art. 557, § 1°-A (cf.art. 29, XXV, do RI do TRF l' Regiao)

• Art. 557, caput e § 1°-A (cf. arts. 273 e 275 do RI do TRF l' Regiao)

§ lv-A Sea decisao recorrida estiver em manifesto confronto com surnula ou

com jurisprudencia dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribu
nal Superior, 0 relator podera dar provimento ao recurso. (Incluido peia Lei
9.756, de 17/12/1998.)

• Art. 731 (cf. art. 21, XXXIII, "i", do RI do TRF 1'Regiao)

14Q

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber 0 conhecimento
do respective recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execucao
da liminar nas acoes movidas contra 0 Poder Publico ou seus agentes, a
requerimento do Ministerio Publico ou da pessoa juridica de direito publico

interessada, em caso de manifesto interesse publico ou de flagrante ilegiti
midade, e para evitar grave lesao aordem, a saude, aseouranca e aecono
mia publicas,

Art. 35. Nos processos regulados por esta Lei, podera ser dispensada a
audlencia de revisor, no julgamento das apelacoes.

Inrlir.:> rl:::l l""nicbr.5.n rit:::lrb

Art. 197. Das decisoes proferidas pelo Juiz cabers recurso de agravo, sem

efeito suspensivo.

• Art. 4°, § 1° (art. 322, caput, do RI do TRF l' Regiao)

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber 0 conhecimento

do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execucao

Art. 12. Pcdera 0 juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificacao

previa, em declsao sujeita a agravo.

§ 1° A requerimento de pessoa juridica de direito publico interessada, e
para evitar grave lesao aordem, asaude. asequranca e aeconomia publica,

podera 0 Presidente do Tribunal a que competir 0 conhecimento do respec
tivo recurso suspender a execucao da liminar, em decisao fundamentada, da
qual cabers agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco)

dias a partir da publlcacao do ato.

LEI 8.437, DE 30/0611992

LEI 7.347, DE 24/07/1985

• Art. 4° (cf. art. 322, caput, do RI do TRF l' Reqtao)

• Art. 12, § 1° (cf. art. 322, caput, do RI do TRF l' Reqiao)

LEI 7.210, DE 11/07/1984 (LEI DE EXECU<;:OES PENAIS - LEP)

• Art. 35 (cf. art. 29, XX, do RI do TRF 1'Regiao)

LEI 6.830, DE 22/09/1980 (LEI DE EXECU<;:OES FISCAIS - LEF)

• Art. 197 (cf. art. 285, paraqrafo unico, do RI do TRF l' Reqiao)

§ l°-A Sea decisao recorrida estiver em manifesto confronto com surnula ou
com juris prudencia dominante do Supremo Tribunal Federai, ou de Tribu
nal Superior, 0 relator pcdera dar provimento ao recurso. (Incluido pela Lei
9.756, de 17/12/1998.)

§ 1° 0 agravo de instrumento sera instruido com as pecas apresentadas
pelas partes, devendo constar obrigatoriamente, sob pena de nao conheci
mento, c6pias do acordao recorrido, da certidao da respect iva intirnacao, da
peticao de interpostcao do recurso denegado, das contrarrazoes, da decisao
agravada, da certidao da respectiva intimacao e das procuracoes outorgadas
aos advogados do agravante e do agravado. As c6pias das pecas do processo
poderao ser declaradas autentlcas pelo proprio advogado, sob sua respon
sabilidade pessoal. (Redacao dada pela Lei 10.352,de 26/1212001.) (Vide Lei
12.322,de 09/0912010.)

Federal ou para 0 Superior Tribunal de Justlca, conforme 0 caso. (Revigorado
e alterado pela Lei 8.950, de 13/12/1994.) (Vide Lei 12.322,de 09/0912010.)

Art. 731. Se0 credor for preterido no seu direito de preferencla, 0 presidente
do tribunal, que expediu a ordem, podera, depois de ouvido 0 chefe do
Ministerto Publico, ordenar 0 sequestro da quantia necessaria para satisfazer
o debito.

Rpoimpntn Inrprnn rin TR!= , a Rp"i~"

Art. 557. 0 relator neqara seguimento a recurso manifestamente inadmissi
vel, improcedente, prejudicado ou em confronto com sumula ou com juris
prudencia dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior. (Redacao dada pela Lei 9.756, de 17/12/1998.)

Art. 557. 0 relator neqara seguimento a recurso manifestamente inadmissi
vel, improcedente, prejudicado ou em confronto com surnu!a ou com juris
prudencia dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior. (Redacao dada pela Lei 9.756, de 17/12/1998.)
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da liminar nas acces movidas contra a Poder Publico au seus agentes, a

requerimento do Mlnisterio Publico au da pessoa juridica de direito publico
interessada, em caso de manifesto interesse publico au de flagrante ilegiti

midade, e para evitar grave lesao aordem, a saude, a seguranc;a e aecono
mia publkas.

§ 1° Aplica-se a disposto neste artigo a sentence proferida em processo
de acao cautelar inominada, no processo de acao popular e na acao civil

publica, enquanto nao transitada em julgado.

• Art. 4°, § 3° (ef. art. 322, § 3°, do RI do TRF l' Reqiao)

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber a conhecimento

do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execucao
da lirninar nas acoes movidas contra a Poder Publico au seus agentes, a

requerimento do Minlsterio Publico au da pessoa juridica de direito publico
interessada, em caso de manifesto interesse publico au de flagrante ilegiti

midade, e para evitar grave lesao aordem, asaude, aseguranc;a e aecono
mia publlcas.

§ 3° Do despacho que conceder au negar a suspensao, cabers agravo, no
prazo de cinco dias, que sera levado a juigamento na sessao seguinte a sua

interposlcao. (Redac;ao dada pela Medida Provis6ria 2.180-35, de 24/08/2001.)

LEI 9.494, DE 10109/1997

• Art. 1° (ef. 322 do RI do TRF l' Regiao)

Art. 1° Aplica-se a tuteia antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do C6digo
de Processo Civil a disposto nos arts. 5° e seu paraqrafo uruco e 7° da Lei

4.348, de 26 de junho de 1964,no art. 1° e seu § 4° da Lei 5.021,de 9 de junho

de 1966, e nos arts. 1°,3° e 4° da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.

LEI 12.016, DE 07108/2009

• Art.15 (ef. art. 321 do RI do TRF l' Regiao)

Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa juridica de direito publico lnte

ressada au do Ministerio Publico e para evitar grave lesao aordem, asaude,
aseguranc;a e aeconomia publicas, a presidente do tribunal ao qual couber

a conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisao fundamen

tada, a execucao da liminar e da sentence. dessa decrsac cabera agravo, sem

efeito suspensivo. no prazo de 5 (cinco) dias, que sera levado a julgamento

na sessao seguinte asua interposicao,

• Art. 23 (ef. art. 224 do RI do TRF 1'Regiao)

Art. 23. 0 direito de requerer mandado de seguranc;a extinguir-se-a decor
ridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciencia, pelo interessado, do ato

impugnado.
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AGRAVO DEINSTRUMENTO

Contra decisao que nega seguimento a
recurso para outro tribunal (art. 320)

Custas (art. 300, caput)

Conversao em agravo retido(art.29, XXVI)

De declsao - prazo (art. 299)

lnterposlcao (art. 299)

lnstrucao (art. 299, § 1°)

lntimacao do agravado (art.300, pareqrafo

unko)

Peticao do agravo (art. 300)

Em apelacao civel (arts. 274 e 280)

Em apelacao criminal- da decisao que nao
admitirembargos (art.309, § 1°)

Em argui,ao de suspelcao (art. 328, § 1°)

• Em decisoes que nao admitam Recurso
Especial (art. 296, IV, "d")

• Prazo (art. 299)

Em decisoes que nao admltam Recurso
Extraordlnario (art. 296, V,"b")

• Prazo (art. 299)

Emembargosinfringentes(art. 302, para
grafo unico)

Emhabeascorpus (art.221, pareqrafo uni

co)

Em habllltacao incidente (art. 336)

Emmandado de seguranc;:a
• Competencla orlqlnarla (art. 224, paraqrafo

unlco)

• Em prlrneiro grau (arts. 280a 283)

Em materia trabalhista (art. 294)

• Em recursos criminals - da declsao que
nao admitir embargos(art. 309, § 1°)

Em revlsao criminal(art. 261, § 3°)

Empate nojulgamento
• Em Plenarlo e Corte Especial (art. 61, § 3°)
• Em secao - contra despacho oudeclsao do

presldente (art. 64)

lnternpestivo - recebimento obrigat6rio
pelo relator (art. 297, § 3°)

Ac6RDAo

• Diorio daJustifa Eletr6nico - e-DJFl (art. 198)

lnexatldao e erro- correcao (art.199,§ 2°)

Lavratura (art. 199, § 4°)

Substituicao (art. 196, paraqrafo unlco)

Votosvencidos- juntada (art. 197)

ADVERToNCIA E CENSURA A lUIZ FEDERAL E
lUIZ FEDERALSUBSTITUTO (arts. 144 a147)

Aplicacao (arts. 144 e 145)

• Apuracao de faltaspunfveis (art. 146)

Puntceo (art. 147)

ADVOCACIA-GERAL DA UNIAo (art. 395)

ADVOGADO

• Comissao examinadora - Nomeecaode juiz
federal {art.133}

Cornposicao do TRF l' Regiao (art. 1°)

Esclarecimentos a pedido de desembar
gador federal (art. 207)

Indtcacao para 0 cargo de desembarga
dor federal (art. 108)

• Lista trip lice (art. 109)

ocupacao da tribuna (art. 37, §§ 1° e 2°)

• Retirada e vistadosautos (art. 173)

• Sustentacao oral- preferencla (art. 44)

AFASTAMENTO DElUIZ FEDERAL ElUIZ FEOERAL
SUBSTITUTO

• Afastamento- Pormaisde trinta dias(art.
11, XIII)

Afastamento - Por menos de trinta dias
(art. 23, XIV)

Afastamento - Por denuncia ou queixa
crime (art. 11, XV)

Ccmpetencla (art. 11)

AGRAVO DEINSTRUMENTO (arts. 299 e 300)

• Cabimento e cornpetenda (arts. 296, IV,
ltd': V, JIb': e 328, § 10)

Contra decisaodepresidente au de relator
cornpetenciapara julgamento (art.16, I,"a")

•

• Reu presc e reu salta- prazo para denuncia
(art. 242)

• Revisao (arts. 30, II, e 259 a 262)

Sustentacao oral
• Duracao (arts. 249,§ 1°,e 256,IV)

A~Ao PENALPUBLICA

• Sustentaceo oral - cabimento, ordem e
duracao (art. 46, § 7°)

A~Ao RESCIS6RIA (arts. 231 a 236)

• Agrava (art. 232, § 2°)

Cttacao do reu (art. 232, caput)

Contestacao - prazo (art. 232, caput)

Deleqacao de cornpetencia a juiz de pri
meiro grau (art. 234)

Deposito exigido (art. 232, § 1°)

Dlstrlbulcao (arts. 235 e 236)

• Indeferimento da petlcao inicial (art. 232,
§ 1°)

Mmisterio Publico Federal - parecer (art.
235, caput)

Petlcao inicial (art. 231)

Provas (art. 233)

Raz6es finals - prazo (art.235, caput)

Relat6rio- distribuicao (art.235, paraqrafo
unico)

Saneamentodo processo (art. 233)

• Vista (art. 235, caput)

Ac6RDAo

• Certidao de julgamento (art. 200)

Dispensa (art. 194, §§ 1c e 2°)

Nota taqulqrafica (art. 199, caput)
• Prevalencla (art. 199, § 10)

• Revisao pelo desembargador federal (art.
199,§3°)

Publicacao

Reoimenro Inremo rill TRF P R~ni;,;\r'I

Provas
• Manlfestacao - vista as partes (art. 255, §

3°, II)

Processo sigiloso (art. 247, § 2°)

Queixa - perernpcao da a,aa (art. 258)

Relator - atribuicoes e competencia (arts.
241; 242; 245; 247; 249; 250; 253 e 255)
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fNDICE ALFABETICO-REMISSIVO

ABERTURA DE CRoDITO ADICIONAL (art. 21,
XLIV)

A~Ao PENALORIGINARIA (arts. 241 a 2S8)

Agravo regimental (art. 246)

• AJegac;:6es escritas - prazo (art.255, caput
e§§ 1°,2°e3°)

Defesa previa - prazo (art.251)

• Denuncia au queixa(art. 250)

Dillqenclas compJementares (art. 254)

Documentos novas - lntlrnacaodo acusado
para manfestacec (art. 248, caput)

Extincao da punibilidade (art. 245, II)

• Iniciativa do ofendido au de seu represen
tante legal (art. 243)

lnquirlcao de testemunhas (art.252)

Interrogat6rio - cltacao, intimacao, dia e
hora (arts. 250 e 251)

• Julgamento (arts. 256 e 257)
• lntlmacaopessoal das partes apesdesiqnacao

da sessao (art 255, § 5°)

~. Expedlcao de capias e dlstrfbukao (art. 255,
§6°)

• Ccncesseo da palavra (art. 256, IV)

Liberdade provisoria (art. 245, V)

Notificacao do acusado (art. 247)

• Prisao preventiva au temporaria (art. 246,
II)



AGRAVO DE INSTRUMENTO

Pauta - nao dependencia e dispensa (art.
187, I, e § 20)

Prevalencia da declsao agravada em casa
de empate (arts. 61, § 3°, e 64)

• Suspensao de sequranca (art. 321, § 3°)

• Sustentacao oral vedada (art. 45)

• Voto do presidente do Tribunal (art. 61, § 30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISAo
EM RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINARIO
(art. 320)

PraZD
• Para rnterpostcao (art. 299, caput)

• Para res posta do agravado (art. 300, para
grafo unico)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE PRIMEIRO GRAU
PARA 0 TRIBUNAL (arts. 280 a 283)

Agravo retido (art. 283)

Cornpetencla do relator (arts. 281 e 285)

Descabimento de agravo regimental (art.
281,§3°)

Efeito suspensivo ao recurso (art. 281, II)

Inttmacao do advogado au do agravado
(art. 281, IVe § 1°)

lntlrnacao do procurador da Republica
(art. 280, paraqrafo unico)

Mlnisterlo Publico Federal - prazo para
pronunciamento (art. 285)

• PraZD para exame e lnclusao dos autos
em pauta (art. 282)

• Prazo para requlskao de lnformacoes
(art. 281, III)

• Suspensgo de execucao (art. 281, II)

AGRAVO REGIMENTAL (arts. 297 e 298)

• Efeito suspensivo (art. 297, § 50)

Nao cabimento (art. 297, §§ 1° e 20)

Prazos (art. 297, caput, § 40)

AGRAVOS - JULGAMENTO

• Comuntcacao via correio eletr6nico (art.
170, paraqrafo unlco)
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ASSISTtNCIA JUDICIARIA

ANISTIA (vide GRA~A, INDULTO EANISTIA)

ANO JUDICIARIO (arts. 174 e 175)

Feriados (art. 174, §§ 5° e 6°)

Ferlas dos desembargadores federais (art.
174, § 1°)

Recesso (art. 174, § 4°)

Suspensaodas atividades judicantes (art.
175, caput)

ANOTA~Ao NA AUTUA~AO DOS AUTOS(art. 1S9)

APELA~Ao CIVEL (arts. 273 e 274)

• Agravo de instrumento (art. 274) (Ver tarn
bern art. 280)

• Ministeric Publico Federal - prazo para
vista (art. 273)

APELA~AoCRIMINAL (art. 289 a 291)

Decisao - em pate (art. 291, § 1°)

• Parecer do Ministerio Publico Federal
• Contravencao ou crime - pena de detencao

(arI.290)

• Crime - pena de recrusao (art. 291)

ARGUI~AO DE FALSJDADE (vide INCIDENTE DE
FALSIDADE)

ARGUI~AO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEI~Ao

(vide IMPEDIMENTO ESUSPEI~AO)

ARGUI~AO DE INCONSTITUCIONALIDADE (vide

DECLARA~AoDEINCONSTITUCIONALIDADEDE

LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER POBLlCO)

ASSENTAMENTO FUNCIONAL DOS MAGISTRA

DOS

• Atuallzacao (art. 21, XXVI)

ASSENTO A MESA DE JULGAMENTO (art. 35,
caput)

A5515TENCIA JUDICIARIA

• Apresentacao do requerimento (art. 191)

• Cornpetencia para dedsao (art.21,XXXIII,"a")

• Concesseo - criter!o (art. 192)

• Concessao em outra lnstancia - prevalen
cia no Tribunal (art. 192, paraqrafo unlco)

Reaimento Interne do TRF l e Rpni.'in

ASSISTtNCIA JUDICIARIA

• Nos crimes de acao privada (art. 193)

ASSISTENTE

• Sustentacao oral (art. 46, § 70)

ATA

• Aprovacao (art. 188)

ATO PROCESSUAL

• Autentlcacao (art. 167)

• Pecas integrantes (art. 168)

ATO DE PROVIMENTO EVAcANCIA

• Assinatura (art. 21, XXXIX)

AUDltNCIA

• Forma e procedimentos (arts. 189 e 190)

AUTORIDADE POLICIAL

• Autorlzacao de ingresso no Tribunal (art.

21, III)

AUTOS DESAPARECIDOS (vide RE5TAURA~Ao

DE AUTOS DESAPARECIDOS)

AUTOS SUPLEMENTARESDE PROCESSOS ADMI

NISTRATIVOS(art. 48, § 6°)

AVOCA~Ao DE PROCESSO

Decisao - cornpetencla (art. 21, XXXIII,"d")

B

BECA (vide INDUMENTARIA)

BOLETIM DE JURfSPRUDENClA (arts. 380, II, e

382)

BUSCA E APREENSAo

Formalidade (art. 209)

c

CARGO

• Cria<;ao, extincao e flxacao de vencimen
tos - aprovacao e alteracec de pro posta

(art. 74, IV)

e
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COMiSSAO DE JURISPRUDtNCIA

De desembargador federal

• Indlcacao e nomeacao (arts. 106 a 109)

• Lotacao lnlcial (art. 3°, § 6°)

• Posse (art. 110)

• De [ulz federal e juiz federal substltuto
• Admlssao (art. 135)

• Perda de cargo (art. 11, V; 137, caput; 140

e 141)

CARTA PRECATORIA

• Autuacac e distribuicao (arts. 265 e 266)

• Devolucao ao tribunal de origem (art. 268)

• Relator - atnbutcao (arts. 267 e 268)

CARTA ROGATORIA

• Assinatura - competencta (art. 21, XII1)

CARTA TESTEMUNHAvEL (arts. 292 e 293)

CASOS OMISSOS NO REGIMENTO INTERNO

• Competencla para resoluceo (art. 404,

caput)

CENSURA A JUIZ FEDERAL E JUIZ FEDERAL

SUBSTITUTO (vide ADVERTtNClA ECENSURA A

JUIZ FEDERAL EJUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

CERTIDAo DE JULGAMENTO (art. 200)

CITA~Ao

• Prazos (art. 176, § 2°)

CLASSIFICA~Ao DOS FEITOS (art. 1S8)

COJEF (vide COORDENA~Ao DOS JUIZADOS

ESPECIAIS FEDERAlS)

COMISsAo DE ACERVO JURIDICO

• Competencia (art. 84)

• Compostcao (art. 77, § 10)

COMiSsAo DE JURISPRUDENCIA

• Acordao para publtcacao na Revista do Tri
bunal Regional Federal do Primeira Regiiio
_ colaboracao na selecao (art. 383, § 2°)

• Cornpetencia (arts. 79; 81; 84; 372; 373 e

378, § 30)

• Composicao (arts. 77, § 2°, e 80)
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COMISsAo DEJURISPRUDtNCIA

lncidente de uniformlzacao de jurispru
dencia (arts. 372 e 373)

Membros - destqnecao (arts. 21, XXX, e
80, caput)

Presidencia (art. 80, paraqrafo unico)

• Substltukao do presidente e de membros
(art.117,VeVI)

• Sumula
• Haboracao de projeto (art. 379, § 30)

• Proposra de crtacao(art. 378, § 30)

COMiSsAo DE PROMOC;Ao

• Cornpetencia (arts. 77, III; 79 e 81)

Cornposicao (art. 77, § 2')

• Presldencia (art. 80, paraqrafo unlco)

Substitulcao (art. 117, V e VI)

• Vitaliciedade - procedimento (art. 137, § 1°)

COMISsAo DE REGIMENTO

• Ccmpetencia (arts. 79; 81 e 82)

Cornposicao (arts. 77, § 1', e 80)

• Membros - desiqnacao (arts. 21, XXX, e
80, caput)

• Mudanc;a na leqislacao - propostade emen
da ao Regimento (art. 401)

• Parecer em proposta de emenda ao Regi
mento (art. 400, §§ l' e 2')

Presidencia (art. 80, paraqrafo unlco)

Substitulcao do presidente e de membros
(art. 117, V e Vi)

COMiSsAo EXAMINADORA DE CONCURSO
(arts. 132 e 133)

COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS
(arts. 77 a 84)

• Cornpetencia para crlacao (arts. 21, XXX,
e 78)

• Finalidade (arts. 79 e 81)

Membros - desiqnaceo (arts. 21, XXX, e 80)

• Prestdencta (art. 80, paraqrafo unlco)

156

CONCURSO PUBLICO

• Substituicao do presidente e de membros
(art. 117, V e VI)

COMPETtNCIA

Corregedor regional (arts. 23 a 26)

Corte Especial (arts. 7'; 10 e 11)

Plenario (art. 9°)

• Presidente (art. 21)

Secoes (art. 12)

• Turmas (arts. 13 a 15)

Viee-presidente (art. 22)

COMPET~NCIA ORIGINARIA

A,ao penal oriqinaria (arts. 241 a 258)

Ac;:ao resclsoria (arts. 231 a 236)

Antecipacao dos efeitos da tutela (art. 29,
XViii)

Carta precatoria (arts. 265 a 268)

• Conflitos de competenda (arts. 237 a 240)

Correlcao parcial (arts. 269 a 272)

Custas (art. 160)

Habeas corpus (arts. 211 a 221)

Habeasdata e mandado de injuncao (arts.
228 a 230)

• Mandado de sequranca (arts. 222 a 227)

Revtsao criminal (arts. 259 a 264)

COMPET~NCIA RECURSAL

Custas (art. 160)

• Materia civel (arts. 273 a 283)

Materia penai (arts. 284 a 293)

Materia trabalhista (arts. 294 e 295)

CONCURSO PUBLICO - JUIZ FEDERAL SUBSTI
TUTO

Comissao examinadora (arts. 132 e 133)

Exames psicotecnkos e de vida pregressa

- cornpetencia para determinar (arts. 23,
xu. e 127, § 1')

• Inscrtcao definitiva - adrnlssao e denega
,ao (art. 131)

Rpnimpntn Intprnn r!n TR!: 1a R"",.,;:;;,..,

CONCURSO PUBLICO

Norneacao e posse (art. 136)

Orqanizacao (arts. 11, III, e 129)

Orqanizacao dos pontos (art. 132)

Praw de validade e prorrcqacao (art. 134)

Preferencia por secao judlciarla (art. 136,

paraqrafo unico)

Provimento do cargo (art. 129)

Regulamento (arts. 130 e 132)

Requisitos (art. 129)

CONDUC;Ao DE PARTE OU TERCEIRO (art. 20B)

CONFUTO DECOMPET~NCIA

• Agravo - cabimento (art. 239)

• Competencla do relator (arts. 29, XXI,e 239)

Competencia ortqtnerta do Tribunal (arts.

237 a 240)

Comunicacao da declsao aos magistrados

envolvidos (art. 238, § 2')

Decisao de plano

• Agravo - cabimento (art. 239)

• Relator- cornpetencta (arts.29, XXI, e 239)

Entre jufzes federais - cornpetencia das

secoes (art. 12, 1, "bit)

• Entre relatores, turmas e secoes - compe

tencia da Corte Especial (arts. 10, IV e Vll, e

238)

Julgamento prlorltarlo (arts. 59, VI, e 63,

iii)

Ministerio Publico Federal - parecer e

prazo (art. 238, § 1')

• Negativo (art. 237, paraqrafo unko)

Pauta - nao dependen cia (art. 187, I)

Proeedimentos (art. 238)

Redistrlbuicao no caso de relator licencia

do (art. 166, caput)

CONJUGE E PARENTE DE MEMBRO DO TRIBU
NAL

• Atuecac nos orqacs de julgamento (art.

113)

CONSELHO DE ADMINISTRAC;Ao

Func;:ao comisslonada - impossibilidade

de nomeacao (art. 103, paraqrafo unico)

Servidores de gabinete de desembarga

dor federal - impossibilidade de indica

cao (art. 93, § 2')

CONSELHO DE ADMINISTRAC;Ao

Competencla (art. 74)

• Atrlbulcoes administrativas nao prevls
tas na competencia do Plena-rio, da Corte
Especial ou do presidente (art. 74, VIII)

• Cargos - aprovacao e alteracao de propos
tas de crtacao ou extincao (art. 74, IV)

• Diretores de foro - homoloqaceo da lndl

cacao (art. 74, III, "c"!
• Dlretrlzes, pianos e programas - elabora
~ao e proposrcao (art. 74, I)

• Pedldos administrativos indeferidos - deci
sao em grau de recurso (art. 74, VII)

• Polltlca administrativa do Tribunal (arts. 5°
e 74, II)

• Promocao de servidores - analise e apro

vacao (art. 74, V)

• Prorroqaceo de jurtsdtcao de juiz federal
ou juiz federal substltuto - declsao do pre
sidente do Tribunal (art. 74, VIII)

• Servkos administrativos da Justlca Federal de
prlmelro grau - dellberacao sobre a orqaniza

cao (art.74, III)

• Vencimentos - ttxacao (art. 74, IV)

Composkao (art. 71)

Decisoes - recurso (art. ,]6)

Finalidade (art. 5')

• Mandato dos integrantes nao permanen

tes (art. 71, § 1,)

Pauta - prazo para ciencla aos membros

(art. 73)

Penaiidades a servidores (art. 74, VI)

Presidencla (art. 71)

Quorum (art. 75)

Sessao (art. 72)

Substltukao dos membros (art. 71, § 2°)



CONVOCA~Ao DE DESEMBARGADOR FEDERAL

CONVOCA~Ao DE DESEMBARGADOR FEDERAL

• tndfcacao de enderecos - convocacao
eventual (art. 175, § 3")

Para completar quorum em Dutra secao
ou turma (art. 123)

CONVOCA~Ao DE JUIZ FEDERAL

Aprovacao pela Corte Especial Adminis
trativa (art. 11, IV)

• Assento nas sess6es (art. 35, § 20)

Competencte (arts. 21, XXV, e 124)

• Impossibilidade (art. 125, § 1")

Para completar quorum como vogal (art.
124)

Parasubstituir
Desembargador federal em afastamento
(art. 120)

Relator (art. 118, Ill)

Revisor (art. 119)

Requisitos - idade e tempo de exerdcio
(arts. 21, XXV e XXVI, e 125)

COORDENA~Ao DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAlS (arts. 97 a 101)

Coordenador, indicacao (art. 97, caput)

Coordenador, substituto (art. 97, paraqra
fa unlco)

Direcao (arts. 21, XXXII, e 74, IX)

Remocao, prornocao - lnforrnacao (art.
21, XXVII)

Substituicao no Tribunal (art. 97, paraqrafo
unico)

CORREGEDORIA REGIONAL E CORREGEDOR
REGIONAL

Assessor da Corregedoria Regional (art.
26, paraqrafo unico)

Comissao de Prornoceo

• Compcsicao (art. 77, § 2°)

• Presidencla (art. 80, paraqrafo untcoj

Competencta

• Concurso publico - vida pregressa e exame
psicotecnlco (arts. 23, XII, e 131)
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CORREI~Ao

• Correlcao (arts. 11, IX; 23, I, III e IV; 24; 25
e 269 a 272)

Crime ou contravencao - encaminhamento

ao MPF dos documentos necessarlos a apu
racaode responsabilidade criminal (art. 25)

Desiqnacaode juiz federal para realiaacao de
inspecoes, sindkandas e correkoes (art. 24)

Piscaltzacao e superlntendencla de atividade
de aperfelcoamento, disciplina e estatfstlca
forense (art. 23, II)

Gabinete - expedkao de ate relativo a hera
rio de servidores (art. 26)

• lnstrucoes e ortentacoes normativas (art. 23,
VII eX)

lrregularidades ou omlssoes - cormmkacao
do fato a autortdade competente (art. 25)

Provimento - funcionamento dos services
forenses (art. 23, VI)

• Relat6rio dos servlcos afetos a Corregedo-
ria Regional (art. 23, XI)

• Sindlcancia (arts. 23, III, V, IX e XIJ, e 131)

Elelcao - cornpetencla, mandata e posse
(arts. 9', II; 18, § 3"; 19, § 1")

Horarlo de servidores do Gabinete (art. 26)

Regimento Interne da Corregedoria Re
gional- competenda para aprovacao (art.
9",V)

Retorno aturma (art. 3°, § 40)

Servidores (art. 26)

Vida pregressa de candidato a juiz federal
substituto (art. 131)

CORREI~Ao

Competencia para conhecimento (art. 11,
IX)

Competencia para lnstauracao (art. 23, III)

• Comunicacao das irregularidades ou omls
s6es (art. 25)

Deslqnacao de juiz para acompanhar 0

corregedor regional ou deleqacao de com
petenda (art. 24)

Extraordinarla (arts. 23, VIIi, e 24)

Parcial

CORREI~Ao

• Autuacao e nonncecao (art. 270, caput)

• Cabimento (art. 269, caput)

• Exame e relat6rio - competencia (art. 23, IV)

• Julgamento (arts. 270, § 4°, e 272)

• Ministerio Publico Federal - parecer e prazo

(art. 270, § 3°)

Petlcao- instrucaoe pedido (arts. 269, §§ 1°

a 3°, e 270, § 2°)

• Representacao ou justiflcacao de conduta

(art. 11,IXI

• Rejeicao liminar (art. 270, § 2°)

• Suspen sao do ate ou despacho impugnado
(art. 270, § 1°)

CORTE ESPECIAL

Cornpetencia (art. 10)
• Acoes rescis6rias (art. 10, II)

• Advertencla a julz federal e a juiz federal
substituto (art. 11, VIII)

• Afastamento de juiz federal e juiz federal
substituto por mais de 30 dias (art. 11, XIII)

• Antiguidade - etaboracao da Iista (art. 21,
XXIV)

• Aposentadoria de membro do Tribunal, de
juiz federal e juiz federal substituto (arts. 11,
VI,VII, e 142, paraqrafo unlco)

Argui~ao de inconstitucionalidade (art. 10,V)

• Censura a juiz federal e a juiz federal subs
tituto (art. 11, VIII)

• Comum ao Plenarlo, as secoes e as turmas
(art. 16)

• Concurso publico - orqanlzacao (art. 11, III)

• Conducao de parte ou de terceiro - deter
rntnacao (art. 208)

• Conflito de competencla (art. 10, IV eVIl)

• Conversao do julgamento em dlliqencla
(art. 54)

• Convocacao de juiz federal- aprovacao (art.

11,XIII

• Correlcao parcial- conhecimento (art. 11, IX)

• Crimes comuns e de responsabilidade (art.

10, II

Decretacao da perda de cargo de julz federal
e jutz federal substituto - lnstauracao de pro
cedimento administrativo especial (art. 11,V)

• Desaforamento - pedido (art. 10, VIII)

CORTEESPECIAL

Desembargadores federais dlretores da Re

vista e da Escola de Magistratura Federal 
escolha (art. 21, XXXII)

• Dlsponlbllidade de membro do Tribunal,
juiz federal e juiz federal substltuto (arts.
11, VI, e 142)

Especiallzacao de varas (art. 11, XI)

Especializacao em razeo da materia - nao
sujetcao (art. 7°)

• Excecao de impedimento ou suspetcao (art.

329, § 2°)

• Habeas data (art. 10, III)

Incidente de execucao (art. 363, I)

• Incidente de suspeicao (art. 329, § 1°)

• Incidente de unlformizacao de jurlspruden

cia (art. 10, VI)

Invalidez de desembargador federal, julz
federal e juiz federal substitute - julgamento

e deliberacao sobre abertura de procedl

mento de verlflcacao (art. 11, VII e XIV)

• Jurisprudencla - sumulacao (art. 374, §§ 1°

e2°)

• Justificativa de conduta - conhecimento
(art. 11, IX)

• Llcenca ao presidente e aos desembarga
dores federais (art. 11, II)

Mandado de sequranca (art. 10, Jll)

• Norma regimental e ordem do processo 
resolucao de duvldas (art. 11, I)

Pedido de reconsideracao mediante fate

novo ou omtssao do julgado - conhecimento
(art. 11, X)

• Permuta de juiz federal e juiz federal subs
tituto - decisao (art. 11, IV)

• Proposta orcamentarla - aprovacao e enca
minhamento (art. 21, XLIV)

• Ouestao incidente em processo de compe

tenets das secoes ou turmas (art. 10, VII)

• Recursosadmissiveis das declsoes (art. 296, I)

• Recursos contra decisao do Conselho de

Admlnlstraceo (art.ll, X)

• Regimento Interne - resotucao de duvidas

(art. 11, l)

Remocao de juiz federal e julz federal subs

tltuto (arts. 11, IV e VI, 142, caput)



CORTEESPECIAL

• aemocao de membra do Tribunal (arts. 11,
VI, e 142, pareqrafo untcoj

• Representacao - conhecimento (art. 11, IX)

• Restauracao de autos desaparecidos (arts.
16, I,"e':e 346)

• Revisaocriminal (arts. 10, II;30, V;259 e 260)

• nevtsac de jurtsprudencta surnulada (arts.
17, II; 374, § 4°, e 377, § 2°)

• Sumula - inclusao, alreracao e cancela
menta de enunciados (arts. 374, §§ 1° a 3°,
e 379, § 3°)

• Suspetcao (art. 329, § 1°)

• Tribunal do Juri - pedldo de desaforamento
(art. 10, VIII)

• unlformlzecao de jurtsprudencla - diver-
qencla entre as secoes (art. 10, VI)

• Varas - espectattzacao (art. 11, XI)

Composicao (art. 2', § 2')

Elei<;:ao dos jufzesque inteqrarao osTribu
nals Regionais Eleitorais (art. 127)

• Vacancia (art. 128, § 1°)

• Julgamentos priorltarios (art. 59)

Pauta de julgamento - prazo para divulga
<;ao (art. 406)

• Prazos nao especlflcados em lei processual
- flxacao (art. 181)

Presidencia (arts. 2°, § 2°; 21, V; 57 e 58)

Revisao de atos e deds6es do Conselho de

Adrnlnlstracao (art. 76, paraqrafo unlco)

• Sessao (art. 34)

• Ordem dos trabalhos (art. 38)

• Presldencia (arts. 2°, § 2°;21, I;57, caput, e 58)

• Quorum mfnimo (arts. 57; 60 e 371)

• Quorum para julgamentos especfflcos (art.
57, pareqrafo unicol

• Reservada (arts. 37, caput, e 68, paraqrafo
unlco)

• Veto de desempate (arts. 21, XI,e 61)

• Veto do presidente (arts. 21, XI; 58, para
grafo unlco, e 61)

CORTE ESPECIALADMINISTRATIVA

• Competencia (art. 11)
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DECLARA~Ao DE INCONSTITUCIONALIDADE

• Concurso jutz federal substltuto, regula
mento (art. 130)

• corwocacao para substltutcao e auxlllo,
aprovacao (art. 21, XXV)

• Secreta ria do Tribunal, orqanlzacao (art.
103)

CURADOR

Dativo - asslstencia judiciaria (art. 192)

Incapacidade mental de magistrado (art.
148, § 2')

CUSTAS

lncidencia (arts. 160 e 161)

D

DECLARA~AoDEINCONSTITUCIONALIDADE DE

LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER PU8L1CO

Argui<;ao -Iegitimidade (art. 358)

• Cornpetencia para processar ejulgar (arts.
10,V,e 17,1)

Embargos de declaracao (art. 357)

• lrrecorribilidade da declsao da Corte Espe
cial (art. 357)

Nao apreclacao pela Corte Especial (arts.
17,I,e360)

• Parecer do Mlnlsterio Publico Federal 
prazo (art. 3S5, § 3')

Publicacao do acordao (arts. 355, § 6°, e
356, coput)

• Quorum e julgamento de processo de
competencia da Corte Especial (arts. 57,
paraqrafo unico, e 355, §§ 4° e 50)

Remessa da copia do acordao aComissao
de Jurfsprudencla (art. 355, § 6')

Remessa do feito aCorte Especial (art. 17, I)

Suspensao do julgamento em seC;ao ou

turrna (art. 356)

Suspensao do julgamento na Corte Espe

cial (art. 355, caput)

Reolmenro tntemo rio TRF 1<1 R~ni:i,.,

nECL,<RIIC/'O DE INCONSTITUCIONALIDADE

• Voto do presidente (art. 61, caput)

DEFENSOR

• Dativo - asststencta judiciaria (art. 192)

DEFENSORIA PUBLICA (arts. 396 a 399)

Assento (art. 397)

• Defensor publico (art. 396)

Julgamento - preferencia (art. 398)

• Sustentac;ao oral (art. 399)

DEPOIMENTO (art. 210)

DEP6sITO

• Efetivac;ao do deposito - rompetencla

(art. 21, XXXIii)

DESACATO AO TRIBUNAL OU A 5EUS DESEM

BARGADORES FEDERAlS

• Propositura da acao penal (art. 89)

DESAFORAMENTO

• Cornpetencia da Corte Especial- Tribunal

do Juri (art. 10, ViiI)

DESEMBARGADOR FEDERAL

Acurnulacao de funcoes (art. 409)

Afastamento - prosseguimento do feito

(arts. 120 e 121)

• Antiguidade - lista
• Competencia para a elaboracao (art. 21,

XXVI)

• Crltertospara a alaboraceo (art. 112)

• Finalidade (art. 112, caput)

• Aposentado (art. 111, § 2°)

Aposentadoria (arts. 11,VIeXIV, e 21, XXVIII)

Area de [urisdlcao (arts. l' e 115)

Assento em sessao (arts. 35 e 112)

Atos processuais - autenticacao (art. 167)

• Comissao de Regimento - desiqnacao dos

integrantes (art. 80, caput)

Composicao
• Comissao de concurso para 0 cargo de juiz

federal substituto (art. 133)
• Comissao de promocao (art. 77, § 2°)

•
lndtre alfabetico-remisslvo

DESEMBARGADORFEDERAL

• Conselho de Administracao (art. 71, caput)

• Corte Especial (art. 2°, § 2°)

• Tribunal (art. 1°)

• Turma (art. 30, § 1°)

C6njuge ou parente

• Atuacao nos 6rgaos de julgamento (art.

113)

• tndicacao de servidor para 0 gabinete - veda

c;:ao (arts. 93, § 2°,e 103, paraqrafo unico)

ccnvocacao
• Indlcacao de enderecos - convocacao even

tual (art. 175,§ 3°)

• Para completer quorum em secao ou turma

(art. 123)

• Disponibiiidade (arts. 11, VI, e 142)

Elei<;ao (art.18, § 4')

• Para compor 0 TRE (arts. 11, XVI,e 126)

• Para prestdente, vice-presidente e corregedor
regional- nao partklpacao (art. 18, § 5°)

Emenda ao Regimento Interno - faculdade

de proposicao (art. 400, caput)

Esclarecimento sobre fatos - sollcttacao a

advogado em sessao (art. 207)

• Excec;ao de impedimento ou suspelcao

• competencta para processar e julgar (arts.

12, I,"h", e 329, §§ 10 e 2°)

• Declaracao pelo desembargador federal (arts.
323; 328, § 2°,e 331)

• procedlmentos (arts. 323 a 334)

Ferias (arts. 21, XLVii, e 174, §§ 1',2' e 3')

Gabinete

• Estrutura (arts. 93 a 95)

• Deslqnacao de servldor - competencia

(art. 21, XXXVII)

• Prolblcao de designa~ao e nomeecao de
c6njuge ou parente (arts. 93, § 2°, e 103,

paraqrafo unlco)

• Prolbicao de designac;:ao para funcao comls

sionada (art. 407)

Incapacidade mental (art. 21, XXVIII e

XXIX)
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DESEMBARGADOR FEDERAL

lndicacao para Coordenacao dos JEFs,
Escola de Magis tra tura e Gabine te da
Rev ista (art. 21 , XXX II)

Inva lidez

• Verlficaceo - p rocesso e julgamento (a rt s.
11, VII e XIV, e 21, XXVIII)

Jurtsdt cao (art. 115 )

t.k enca
• Com petencta para concessao (art. 11, II)

• Decisoes de desem bargador federal Iicen 
dado (art. 116, § 10 )

• li cenc;a para tratamento de seude (art. 116,
§ 30)

• Nao participacao em elekao para presldente,
vice-presidente e correqedor regional (art. 18,
§ 5°)

• Requeri mento - prazo (art. 116, caput)

• Retorno ao cargo (art. 116, §§ 20 e 30)

Lista trip Iice (art. 107)

Norneacao para 0 Tribunal (arts. 1° e 106
a 115)

Participacao no julgamento

• Exclusao por nao assist ir ao relat6rio au
aos debates (art. 48, § 30)

• Usa da palavra (art. 47, caput)

Ped ido de vista

• Nao impe dimento de votar (arts. 48, caput,
e 371, § 2°)

• Prazo pa ra rest ituicao dos autos (art. 48,
caput)

Posse (art. 110)

• Cornperencta (arts. 90 , I, e 2 1, XX)

• Com p rom isso (art. 110 , §§ 1° e 20)

• Durante recesso d o Trib una l e fertas (arts.
21, XX, e 110, caput)

• Prazo (art. 110)

• Sessao so lene (arts. 55, I, e 110, caput)

• Turma que 0 desembargador fede ral empos-
sado passe a integrar (art. 30, § 5°)

• Plantao (art. 175, §§ 40 e 5°)

Prazo s (art. 182)

Prerrogat ivas (art. 111)
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Representacao por deso bedlencia ou de
sacato (art. 89)

Responsa bi lidade sobre p rocesso em pau 
ta quando eleito para 0 TRE (art. 29, § 1°)

• Servidor dos gabinetes da Presfdencta,
da Vlce-Pres lde ncla, da Cor regedoria Re
g io na l e dos dese mbargadores federais

• Desiqnaceo - competenda (art. 21, XXXVII)

• lmposslbllldade de deslqnacao pa ra funcao
comisslonada (art. 407)

• lrnposstbilidade de lndtcacao e nomeacao
de c6 njuge ou pa rente (arts . 93, § 2°, e 103,
paraqrafo unlco)

Substi tuicao
• Do presidente da secao (art. 117, II)

• Do presidente da turma (art. 117, Ill)

• Do presidente, do vice-prestdente e do co r-
regedor regional (art. 117, J)

• Dos me mbros das comlssoes (art. 117, VI)

• Dos presldenres das comissoes (art. 117,V)

• Do relato r (art . 118)

• Do rev isor (art. 119)

Sumu!a - etabo racao e revtseo (arts. 377,
§§ 1° a 3°, e 378, capu t)

• Trabalh os taquig rM icos - requi sicao para
t raba lhos urge ntes (art. 92)

Transferencia de secao (arts. 21, XX III,e 114)

Tratamento e vest ime nta (art . 111, § 1°)

DESER~Ao

• Recursos - co rnpetencia para declsao (art.
2 1, XXXIII, 'T')

OESIG NA~AO E NOMEA~Ao (ver tam be m
FUN~AO COMISSIONADA)

De j uiz para funceo de auxllto aCorrege

doria Regional nas inspecces, sind icanctas
ou corrercces (art. 25)

DILlG£NCIA

Cond uceo de parte ou tercei ro - determl
n acao (art. 208)

Converseo do ju lga mento em dl liqencia
(art. 54)

DILlG£NCIA

Formalidades da lei - observancia (art. 209)

Ju d icia l o u policia l (art. 21, III)

Prazos - fixacao (art. 179)

DIRETOR DA ESCOLA DE MAG ISTRATURA
FEDERAL

• Escol ha - cornpetencla (ar t. 21, XXXII)

DIRETOR DA REVISTA

Escolha - competencta (arts. 21, XXX II, e

384, caput)

ln di cacao (art. 384, § 1°)

Ma ndato (art . 384, caput)

Vacancia (art. 384, § 20)

DIRETORDE FORO

• ln dlc acao e hom ol oqacao da ind icacao >

co rnpetenc la (arts. 21, XXXi, e 74, III, "c")

DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

Compareci mento em sessoes admin ist ra

t ivas (art . 104, § 1°, IV)

• Cornpete ncia (art . 104)

Nomeacao (ar t. 2 1, XXX IV)

Substltukao (art. 104, § 2°)

DIRIGENTESELEITOS (ART. 18, § go)

• Solicitacao de lnfcrrnacao (art. 18, § 10)

DIRIGENTESEM EXERCICIO (ART. 18, § gO)

• Relat6rio (art. 18, § 9°)

DISCIPLINA FORENSEDEPRIMEIROGRAU

• Ftscaltzacao (ar t. 23, II)

DISPONIBILIDADE

De me mbro do Tribunal, j ulz federal e
j uiz federal subst ituto - interesse publico

(arts. 11, VI, e 142)

• Proce d ime nto (art . 143, caput e § 30)

DI SPOSI ~6ES GERAIS ETRANSITCRIAS

Casos omissos (art.404)

Distribuicao e redtsmbulceo de fei tos (art .
40S)

•

DOCUMENTQS

Fon tes substdrertas - reg im entos do STJ e

do STF (art. 404, pa raqrafo unicoi

Funcao comissio nada - prolbi cao de de
signac;:ao de servi dor (art . 407)

Pautas de j ulgamento dos processos 

prazo para dtvulq acao entre os me mb ros

do Plenario e da Corte Especial Ad mi nis

trat iva (art. 406)

Prov imentos, resolucoes e atos dos anti

gos CJFe TFR- perrnanencia em vig or (art.

408)

DISTRIBUI~Ao (ar ts . 162 a 166)

Ac;:ao rescisor ia (art. 166, § 3°)

Co rnpensacao (art. 163, §§ 2° a 40)

Ccmpete ncla (arts. 21, XV; 163, caput, e

165, § 3°)

Embargos inf ringentes (arts. 166, § 1°; 303,

§ 3°, e 309, § 2°)

Par meio eletr6nico (arts. 162, pa raqr afo
unico, e 405)

Preferencia (ar t. 164)

Prevencao (art. 165)

Redlst rlbuicao

• Afastamento do relator (art. 166, caput)

• Sorteio eletronico (art. 405)

• ve rtncacao de preve ncao - cornpetenc!a
(art. 165, §§ 3° e 4°)

DIVU LGA~Ao

Jurisprudencia do Tribunal (arts. 380 a 389)

Traba lhos de desembargado r federal de
finitiva mente afastado do TRF (art. 83, III)

DOCUMENTOS

Cert idao pu blica - concessao de p razo ou

requlsicao d ireta (art. 203)

Devolucao apes julgamento (art. 204, § 2°)

Emanados de Estado estrangeiro, de orga

nismo internacional ou, no Brasil, de Esta

dos e Munici p ios - fidel idade (art. 205)



DDCUMENTOS

Formalidades da lei - observancia (art.
209)

Innmacec da parte para menifestacao
sabredocumentojuntado pela parte con
traria (art. 206)

• Juntada- vedacao e excecao (art. 204)

Transcnceo de textos- fidelidade(art.205)

DUPLO GRAU DE JURISDIC;Ao (vide REEXAME

NECESSARIO)

E

EDITAL

Conteudo (art. 172, coput)

Prazo (arts. 172, paraqrafo unico, e 180)

Publlcacac (art. 172, paraqrefo unlco)

ELEI~Ao

Corregedorregional
• Cornpetencia e mandata (arts. go, II, e 1S,

capute § 1°)

• Desembargador federal licenciado - nao
parttctpacao na eletcao (art. 18, § 5°)

• Vacancia - prazo para convocecao de elei

<;1'10 (art. 20, pareqrefo unrcoj

Presidente
• Competencla e mandata (arts. go, II, e 18,

capute § 10)

• Desembargador federallicenciado - nao par
tldpacao naetefcao (art. 18, § S°)

• Vacancla - substttutcao pete vice-prestdente
e prazo para convocacao de eletcao(art. 19)

Vice-presidente
• Competencla e mandato (arts. go, II, e 18,

caput e § 1°)

• Desembargador federallicenciado - naopar

ticlpacao na elekao (art. 18, § 50)

• Vacancia - prazo para convocacao de elei

cao (art. 20, caput)

EMBARGOS DE DECLARA~Ao (arts.305 a 307)

• Cabimento (arts.305, caput)

lhA

EMBARGOS INFRINGENTES

• Competencia para julgamento (art. 16, I,
"b")

Em argui~ao de inconstitucionalidade 
declsao da Corte Especial irrecorrfvel (art.
357)

lnexatidao e erro- correcao (art. 199, § 20)

lnterrupcao de prazo (art. 307)

Julgamento - oportunidade (art. 306,
caput)

Pauta- nao dependencta (art. 187, l)

Peticao - requisitos (art. 305, caput)

• Prazo(arts. 305, capute § 1°, e 307)

• Protelatorios - efeltos (art. 306, § 1°)

• Sustentacao oral- vedacac (art.45, caput)

EMBARGOS DE DIVERG~NCIA (arts. 310 e 311)

• Cabimento (art. 310, caput)

Cornpetencia parajulgamento (arts. 12, I,
"a': e 310, caput)

Cornprovacao da diverqencia (art.31 0, § 1°)

Depositodascondenacoes (art. 311)

Dlstribulcao (art. 310, § 2')

lmpuqnacao - prazo (art. 310, § 4')

Juizo de admissibilidade (art. 310, § 3')

Prazo
• Para tmpuqnacao (art. 310, § 4°)

• Para tnterpostcao (art. 310, caput)

Publicacao (art. 310, § 4')

Relator- autos conclusos e pedido de dia
para julgamento (art. 310, § 5')

EMBARGOS INFRINGENTES (arts. 301 a 304)

Cabimento (art. 301, caput)

Competencla de secao - materia traba
Ihista (art. 12, I,"a")

• lnadrrussao (art. 302, caput)

Juizo de admissibilidade (art. 302, caput)

• Agravo - cabimento (art. 302, paraqrafo
unlco)

• Competencta (art. 302, caput)

EMBARGOS INFRINGENTES

Prazo (art. 301, caput)

Preparo (art. 304)

Relator - sortelo (arts. 166, § 1°, e 303,
capute §§ 1°e 3°)

Hevisao (arts. 30, III, e 303, § 2')

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM
MATERIA PENAL (arts. 30B e 309)

• Cabimento (arts. 308 e 309, caput)

Jufzo de admissibilidade (art. 309, caput)
• Agravo regimental- cabimento (art. 309, § 1°)

• Pena (art. 309, § 7°)

Prazo
• Para lnterposlcao (art. 308)

• Para relator e revisor (art. 309, § S°)

• Para vista ao Minlsterlo Publico Federal (art.
309, §4°)

Relator - sorteio (art. 309, § 2')

Sorteio- exclusao (art. 309, § 3°)

Voto de desempate (art. 309, § 6')

EMENDA AO REGIMENTO (arts. 400 a 403)

• Aprovacao - quorum e vigencia (art. 402,
caput)

Mudanca na leqislacso - prazo paraapre
sentacac de proposta pela Comissao de
Regimento (art. 401)

Numerecao (art. 403)

Parecer da Comissao de Regimento
• Dispense (art. 400, § 2°)

• Prazo (art. 400, § 1°)

Propositura (art. 402, paraqrafo unlco)

Relatoria e aprovacao (art. 402, caput)

Publicacao - Diorio da lustica Federal do
Primeira Regiaa - eDJF1 (art. 402, caput)

Votacao - cornpetencia (art. 9°, IV)

EMENTARIO DA JURISPRUDENCIA (arts. 3BO, II,
e 382, caput)

EQUIPE DETRANSI~Ao

• lndlcacao (art. 18, § 8')
e

FAZENDA PUBLICA

• Relatorio circunstanciado (art. 18, § 90)

ESCALA DE FERlAS DE DESEMBARGADORES
FEDERAlS, JUIZES FEDERAlS CONVOCADOS,
JUIZES FEDERAlS E JUIZES FEDERAlS SUBSTI

TUTOS

• Aprovacao (arts. 21, XLVII,e 23, XIII)

ESCOLA DE MAGISTRATURA FEDERAL DA l'

REGIAo

• Diretor - particlpacao em julgamento
(art. 2', § 3')

ESMAF (vide ESCOLA DE MAGISTRATURA

FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO)

ESPECIALlZA~AoDE VARA

• Ordenamento (art. 11, Xi)

ESTATlsTICA

Publicacao dos dados estatfsticos
• Pertodlcldade e velculacao (art. 201, caput)

• Retlflcacoes (art. 201, § 2°)

ESTATISTICA FORENSEDE PRIMEIRO GRAU

• Hscallzacao (art. 23, 11)

EXAME PARA VERIFICA~Ao DE CESSA~Ao DA
PERICULOSIDADE (art. 350, caput)

EXCE~Ao DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEI~Ao

(vide IMPEDIMENTO ESUSPEI~AO)

EXECU~Ao

Cornpetencia
• Do presidente de secao e de turma (art.

361, II)

• Do presidente do Tribunal (art. 361, I)

• Do relator (art. 361, Ill)

• Incidentes - aprectaceo pela Corte Espe
cial, por se~ao ou turma (art. 363)

Requisicao de pagamento (arts. 364 a 369)

F

FAZENDA PUBLICA

Prazo para contestar e recorrer (art. 181,
paraqrafo unlco)



FAZENDA PUBLICA

.. Precetorto - ordem de pagamento (art.
21, XXXIII, "h")

FEITOS

Classes (art. 158, caput)

Classfffcaceo - resofuceo de duvldas (arts.
21, XVI, e 158, paraqrafo unko)

De execucao fiscal,exceto FGTS - compe
tencia (art. 80 , § go)

II De regime de prevldencla complementar
au privada - cornpetencia (art. 80 , § 80 )

Desembargador federal - afastamento
(art. 121)

Distrlbulcao - cornpetencia para presidir
e supervisionar (arts. 21, XV; 22, II, e 74,
11I,"b")

• Julgamento (art. 412, caput)

• lnterposicao de recursos (art. 412, paraqrafo

unlco)

Multa (art. 8°, § 7°)

Ordem de julgamento (arts. 41, caput; 44,
paraqrafo unlco, e 52)

Pubhcacao mensa I de relacao dos feitos
encaminhados a Procuradoria Regional
da Republica e ainda nao devolvidos (art.
21, XVII)

FERIADOS Ivide ANO JUDICIARIO)

FERIAS DOS MAGISTRADOS Ivide ANO JUDI
CIARlO)

FIAN<;A

• A<;ao penal orlqlnarla - ccmpetencla para
conceder, arbitrar au denegar (art. 245, III)

Lavratura e certldao (art. 349)

FONTES SUBSIDIARIAS DO REGIMENTO (art.
404, paraqrafo unlco)

FUN<;Ao COMISSIONADA

a Gabinete do desembargador federal- no
rneacao
• De assessor(art. 94, caput)

• De parente ou c6njuge de desembargador
federal do Tribunal- vedacao (art. 93, § 20)
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a Secretaria doTribunal (art. 103, paraqrafo

unlco)

G

GABINETE DA PRESIDENCIA

Atribuicoes e funcoes (arts. 90 a 92)

Orqanlzacac administrativa e dos 6rgaos

de assessaramento, planejamento e audl

torla do gablnete (art. 91)

Requislcao de service taqulqrafico (art. 92)

GABINETE DE DESEMBARGADOR FEDERAL

Assessor - norneacao e exercfcio (art. 94,

caput)

Atribuicoes (art. 93, caput)

Chefe da assessoria de gabinete

• Atrlbulcoes (art. 94, § 1°)

• Perrnanencia no cargo no case de afasta

mento definitivo do desembargador federal
(art. 94, § 2°)

Chefe de gablnete - atribulcoes (art. 95)

C6njuges e parentes - impossibilidade de

lndicacao e norneacao (art. 93, § 20)

Horario de servidores (art. 96, caput)

Requtsfceo de service taquiqraflco (art. 96,

paraqrafo unlco)

Servidores - lndfcacao e destqnacgo (art.
93, § 10)

GRA<;A, INDULTO E ANISTIA

Cornutacao da pena - recusa (art. 353)

Incidente processual - cornpetencia para

decidir (arts. 21, XXXIII,"e';e 352)

H

HABEAS CORPUS

Competencla das turmas para processar

ejulgar

HABEAS CORPUS

• Autoridade coatora sujelta a jurtsdtcao do
Tribunal (art. 13, I)

• Juiz federal apontado como autoridade
coatora (art. 13,1)

• Empate (art.61, § 2°)

Julgamento durante a recesso - compe
tencia (art. 175, § 10)

• Julgamento prlorltarlo (arts. 66; 213, caput,
e 227, caput)

Pauta - nao dependencia e dispensa (art.

187, caput, I, e § 20)

Notlficacao ao impetrante (art. 187, § 30)

Prazo para apresentacao de inforrnacoes

(art. 212, paraqrafo unlco)

a Prevencao (art. 165, caput)

Redistrlbuicao (art. 166, caput)

Sustentacao oral- anotacsc (art. 187, § 4°)

HABEAS CORPUS - COMPETENCIA ORIGINARIA

A~ao penal contra a responsavel pel a ata

ilegal- propositura

• Encaminhamento ao Mlnlster!o Publico
Federal das pecas necessartas (art. 216)

• Multa por procresttnacao ou embaraco no
encaminhamento do pedido de habeas
corpus ou fcmeclmento de tntormacao
(art. 217)

• Pordesobediencia ou retardamento no cum
primento da ordem - oflclo ao Ministerlo
Publico Federal (art. 218)

Agravo regimental- quando do indeferi
menta (art. 221, paraqrafo unico)

Anulacecdo processo (art. 215, § 20)

a Apresentacao do paciente (arts. 212, Ill;

214, I, e 218, paraqrafo unicoi

Cessacao da violen cia au coacao - efeitos

processuais (art. 220)

Coator
• Condenacao - custas e ecao penal nos

casos de ma-te ou evldente abuso de
poder (art. 216)

• Prestacaode informacoes - prazo (art. 212,
caput)

Inrlir,::> .::llbh~tirn_r,::>mi<;:<;i\ln

HABEAS CORPUS

• Cornpetencia para processar e julgar (art.
211)

Concessao - efeitas (arts. 215, caput e § 1°,

e216a218)

Custas (art. 216)

Desobedfencla au retardamento abusivo

no cumprimento (arts. 217 e 218)

Hanca (art. 219)

Indeferimento liminar

• Pedldo manifestamente incabivel, relte
racao ou lncompetencla do Tribunal (art.
221, caput)

• Recurso (art. 221, paraqrafo unico)

tnstruczc do processo

• Relator - providenclas (arts. 212, I a IV, e
213)

Julgamento - cornpetencia e oportunida
de (arts. 211 e 213)

Julgamento prtorltar!o (arts. 66, I; 213 e

227)

Ministerio Publico Federal

• Prazo para pronunciamento apes a lnstru
cao do processo (art. 213)

• Propositura da acso penal contra 0 respon
save! pelo ate ilegal (arts. 216 e 218)

• Multa par procrastmacec au ernbaraco

no encaminhamenta do pedida au ferne
cimento de informacoes (art. 217)

Norneacao do advogado para a impe

trante (art. 212, I)

Paciente

• Apresentacao (arts. 212, Ill; 214, I, e 218,
pareqrafo unico)

• ooostcao - nee conhecimento do pedido
(art. 213, § 2°)

• Salvo-conduto (arts. 212, IV,e 215, § 1°)

Prazos

• Pronunciamento do Mlnlsterlo Publico
Federal (art. 213, caput)

• Requlslcao de lnformacoes a autoridade
coatora (art. 212, caput)

• Preventivo (art. 212, IV)
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HABEAS CORPUS

• Provldencias ex officio relativas ao impe
trante e ao paciente (arts. 212 e 214)

Relator - providencia para a Instrucao do
processo (art. 212)

Requislcao de Informacoes aautoridade
coatora - prazo(art. 212, caput)

HABEAS DATA E MANDADO DE INJUNC;AO 
COMPETENCIA ORIGINARIA

• Competencta da Corte Especial (arts. 10,
III, e 228)

Ccmpetencia da secao (arts. 12, I, lid'; e
228)

Julgamento pnorftarto (arts. 59, III e V, e
230)

Pauta - nao dependencia e dispensa em
hobeas data (art. 187, I e § 2')

Processamento (art. 229)

HABILlTAC;Ao INCIDENTE (arts. 335 a 339)

Relator (art. 337, caput)

IMPEDIMENTO E 5U5PEIC;Ao (arts. 323 a 334)

• Agravo de instrumento(art. 328, § , 0)

• Arguil;ao ilegitima (art. 330, paraqrafo
unico)

Cornpetencia parajulgamento
• Contra desembargador federal (arts. 12, I,

"h'; e 329, § 1°)

• Contra juiz federal ou julz federal substi
tuto (arts. 13, Ill, e 329, § 20)

• Em processo decornpetencia daCorte Espe
cial (art. 329, § 1°)

Custas (art. 330, caput)

• Declaracao (arts, 323 e 324)

Do relator e do revisor (arts. 324, caput, e
325)

Efeitos (arts. 328, § 2'; 330, caput, e 331)

• Julgamento (art. 329)
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Nao aceltacao (art. 327, paraqrafo unko)

Peticao - requisitos (art. 326)

Prazo
• Para arqulcao (art. 325)
• Para resposta do desembargador federal

recusado (art. 328,caput)

Redistribulcao do feito (arts. 324, caput, e
327)

Sustentacao oral- vedacao (art.45,caput)

IMPUGNAC;Ao AO VALOR DA CAUSA (art, 29,
XVI)

INCIDENTE DE EXECU~Ao (vide EXECUC;Ao)

INCIDENTE DE FAL51DADE

• Processamento - competencia para jul

gar (arts. 16, l, "c'; e 340)

INCIDENTE DE UNIFORMIZAC;Ao DE JURI5PRU

DENCIA

Acordao - reconhecimento da dlverqen

cia e aceitacao de proposta de revisao de
surnula (art. 370, § 1')

Aprovecac de projeto de sumula peloTri
bunal (art. 371, § 3')

• Competencta para processo ejulgamento
• Diverqencla entre secoes (art. 10,VI)
• Dlverqencla entre turmas (art. 12,I,"c")

• Dlstrlbuicao do relat6rio e dos acordaos
(art. 370, § 3°)

Dtvulqacec da jortsprudencta (arts. 380 a
389)

• Competencia daComissao deJurlspruden
cia (art. 83)

• Julgamento - desiqnacao da sessao (art.
370, § 2°)

Objeto (art. 370)

• Parecer do Ministerio Publico Federal 
prazo (art. 370, § 2°)

Pedido de vista - nao impedimento de
votar (art. 371, § 2')

Rpnimpntn IntPrnn rln TRI= j a R"",.-,;"'r.

•

INCIDENTE DE

UNIFORMIZAC;Ao DE JURI5PRUDENCIA

Publlcacac do acordao na Revista do Tri
bunal Regional Federal da Primeira Regido
(art. 372, IV)

Quorum
• NaCorte Especial (arts, 57, paraqrafo unlco,

e 371)

• Nasecao (arts, 62, caput, e 371)

Recursos especial ou extraordlnario em
processo com materia compendiada em
surnu!a (art. 373)

Hedacao do projeto de sumula (art. 371,

§ 3°)

Remessa do acordao aComissao de Juris
prudencia (art, 372)

Segunda votacao (art. 371, § 1')

Sumula (arts, 374 a 379)

INDICA~Ao PARA COORDENAC;Ao DOS JEF5,

DA E5COLA DE MAGI5TRATURA E DO GABI

NETE DA REVI5TA (art. 21, XXXII)

INDULTO (vide GRA~A, INDULTO EANI5TIA)

INDUMENTARIA

Advogado em tribuna (art, 37, § 2')

Dos que servem em Plenario, secao ou
turma (art. 105)

INQUERITO

Administrativo (art. 88)

lnfracao praticada - competenda para
instauracao (art. 86)

Policial- arquivamento (art. 29, XIII)

IN5TRUC;Ao NORMATIVA

Competencla do corregedorregional (art.
23, VII e X)

• Cornpetencia do presidente (arts. 21, IX;
157, paraqrafo unlco: 158 e 163, caput)

INTERVENC;Ao DE TERCEIRO

• Prazo para sustentacao oral (art.46, § 6°)

fnrlir"" ::llbh,:,tirn-rpmi<;"ilfn

INVALIDEZ

INTIMAC;Ao

• Parte - rnanlfestacao sobre documento
juntado pela parte contraria (art. 206)

Prazo contagem (art. 176)

Publlcacao

• Deacordao (art. 198)
• Deata(art.198,paraqrafo unico)

• Depauta (art. 186)
• De retlflcacao de pauta (art. 171, § 4°)

INVALIDEZ

Abertura de procedimentode verlflcacao

• Dellberacao (art. 11,XIV)

• Deterrnlnacao (art. 21, XXVIII)

Alastamento (art, 148, § 1,)

Afastamento por dois anos consecutivos
para tratamento de saude - exame para
veriflcacao de invalidez(art. 155)

Curador - norneacao (arts. 21, XXIX, e 148,

§ 2')

Julgamentopela Corte Especial Adminis
trativa (art. 153)

• Juntamedica (art. 151)

• Notiflcacao ao paciente (art. 150)

Prazo
• Aleqacdes (art.152)

• Defesa (art. 150)

• Quorum para decisao pela incapacidade
(art. 154)

Verificaceo de invalidez - cornpetencia

para processo e julgamento

• Juiz federal e julz federal substituto (art. 11,
VII)

• Membra doTribunal (arts. 11,VII, e 153)

Veriflcacao de invalidez - requerimento
pelo magistrado (art. 156)

Voto do presidente do Tribunal no julga

mento (art. 153)
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J

JUll FEDERAL

Acompanhar corregedor regional (art. 24)

Convocacao (art. 125)

• Protbicao (art.12S, § 1°)

JUIZ FEDERALEJUll FEDERALSUBSTITUTO

Admissao no cargo de juiz federal substi

tuto (art. 135)

II Advertencia e censura

• Aplicacao (arts, 144 e 145)

• Apuracao da falta (art. 146)

• Competencla (art. 11, VIII)

• Slndicancla (art. 24)

Afastamento

• Por denuncta au queixa-crime (art. 11, XV)

• Por interesse publico (art. 142)

• Por mais de trtnta dtas (art. 11, XIII)

• Par menos de trinta dias (art. 23, XIV)

Antiguidade

• Assento de juiz convocado em sessao (art.

35, § 2°)

• Lista (art. 21, XXVI)

• Perm uta au remocao (art. 139)

Aposentadoria (arts. 11, VI e XIV; 21, XXVIII,

e 143, § 4')

Concurso publico (arts. 11, III, e 129 a 136)

• Conftlto de cornpetencia - processo e jul

gamento (art. 12, I, "b")

Convocacao (arts. 11, XII; 21, XXV; 124 e

125)

Desiqnacao em regime especial de auxi

lie (art. 21, XXI)

Disponibilidade (arts. 11, VI; 142 e 143)

Elekao para os TREs (arts. 11, XVI, e 127)

• Escala de ferias (arts. 21, XLVII, e 23, XIIi)

lndicacao e norneacao (arts. 129 a 137)
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II Invalidez

• Verificacao - processo e julgamento (arts.
11,VII e XIV; 21, XXVIII e XXIX, e 148 a 156)

Julgamento por crime comum e de res
ponsabilidade (art. 10, I)

Jurtsdtcec - prcrroqacao (art. 21, XXii)

Q Justlftcacao de conduta (art. 23, IV)

Norneacao - comissao examinadora (art.
133)

Nomeacao de juiz federal substituto (art.
136)

Q Particlpacao em turmas (art. 65, pareqrafo
unlco)

Perda do cargo (arts. 140 e 141)

• Cornpetencla para decretacao (art. 141)

• Competencla para ordenar lnstauraceo de
processo administrativo (arts. 11, V, e 141,
§ 3°)

• Julgamento (art. 141, § 6°)

• Quorum para julgamento (arts. 137, caput,
e 141, § 6°)

Posse (art. 136)

Promocao (art. 137, § 3')

Provimento do cargo (art. 129)

• Punicao (art. 147)

Rernocao e permuta

• Acertacao de tnsercao no final da llsta de
antiguidade (art. 139)

• Aprovacao (art. 138, §§ 11 e 12)

• Competencla (art. 11, IV)

• Juiz federal substltuto (art. 138, § 40)

Por interesse publico (arts. 11,VI,e 142,caput)

• Prazo (art. 138, §§ 8° e 9°)

• Procedimentos (arts. 138; 139 e 143)

• Sollcltacao (art. 138, caput e § 6°)

SUSPEIC;Ao(vide IMPEDIMENTO E SUSPEIC;AO)

Vitaliciedade (art. 11, XVii)

• Aqulstcao (art. 137, §1°)

• Competencia para dedaracao (art. 11, XVII)

JUIZADO ESPECIALFEDERAL

• Composlcao (art. 98)

Reqimento Interno do TRF 1<J Reaiao

JUllADO ESPECIAL FEDERAL

• Coordenador - parttcloacao em julgamento
(art. 2°, § 3°)

• Coordenacao (art. 97)

• Horatio de servidor (art. 101)

• Coordenacao - substituicao (art. 117, IV)

• corrercces crdlnartas - acompanhamento
(art. 100)

• Servidores - tndtcacao (art. 99)

JULGAMENTO

Q Prioridade no Tribunal (art. 41)

JURISDIC;Ao

De desembargador federal (art. 115)

• Do Tribunai (art. 1')

JURISPRUD~NCIA (vide INCIDENTE DE UNIFOR

MllAC;Ao DE JURISPRUD~NCIA)

JUSTI<;A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU (vide
SEC;AoJUDICIARIA

l

L1BERDADE PROVISORIA

Cornpetencia (art. 245, V)

Decisao durante 0 recesso enos dias que
o Tribunal determinar (art. 175, § 10 )

L1CENC;A

Desembargador federal

• Concesseo - competencla (art. 11, II)

• Decisao em processo concluso anterior
mente a licence (art. 116, § 10)

• Nao particlpacao em eletcao para presidente,
vice-presidente ou corregedor regional (art.
18, § 5°)

• Para tratamento de seude exame de veri
flcacao da invalidez (art. 155)

Requerimento - contagem de tempo (art,

116, caput)

Retorno ao cargo (art. 116, §§ 2° e 3°)

• Substituicao (art. 117)

Q Julz federal ejuizfederal substituto - com

petencia para concessao

e

fnrlirp ..llfrihptirn-(pmi""iv()

MANOAOO OESEGURANC;A

• Afastamento por mais de trinta dias (art.
11, XIII)

• Afastamento por menos de trinta dlas (art.
23, XIV)

Servidor - assinatura do ate (art. 21, XXXIX)

L1STA DE ANTIGUIDADE

• Publicacao (art. 21, XXVi)

L1STA TRlpLiCE

Cornpetencla (art. 9', III)

Encaminhamento ao Poder Executivo - re

ferenda ao numero de votos obtidos por
candidatos e a ordem do escrutfnio (art.

109,§14)

Procedimento (art. 109)

• Quorum na sesseo (arts. 57, paraqrafo unfco,
e 109, § 2°)

L1TISCONSORTE

Q Sustentacac oral- prazo (art. 46, § 5°)

L1VRAMENTOCONDICIONAL

Decisao do pedido - cornpetencla (arts.

21, XXXIII, "e'; e 351)

Legitimidade para requerer (art. 351)

LOCALllAC;Ao EM ssssao (vide ASSENTO A

MESA DE JULGAMENTO)

M

MANDADO DE SEGURANC;A - COMPET~NCIA

ORIGINARIA

Agravo regimental- interposlcao (art. 224,

paraqrafounico)

• Citacao (art. 225, §§ 2' e 3')

Competencla para processar e julgar

• Ato de julz federal (arts. 12, I, lid': e 222)

• Ato do Tribunal (arts. 10, Ill, e 222)

Declseo em pedido de Iiminar durante 0

plantae (art. 175, § 1')

lncompetencia do Tribunal (art. 224, caput)
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MAN DADD DE SEGURAN<;A

Indeferimento liminar (art. 224, caput, e
22S, § So)

• tnformacoes - p razo (art . 225, I e II)

Julgamento
• Prioridade (arts. 59, IV; 63, II, e 227)

Lit isconsorte
• Cltacao (art. 22 5, § 2°)

• Cap ias necessarias a cltacao (art. 223, § 2°)

• Praza para manifestacao (ar t. 225, § 4°)

Ministerio Publi co Fed eral - praza para
em issao de parecer (art. 226, caput)

Petic;ao inicia l - req uisito s e proced rmen
tos (art. 223)

Pr iaridade (art. 227)

Prevencao (art . 165)

Processo e julgamento - competencla
(art s. 10, III; 12, I, "d': e 222)

Recurso ord inaria

• Cabime nto (art. 318)

• Julzo de ad missibilidade (art. 319)

• Prazo para mterposrcao e pa ra resposta
(art. 318, pareqrafo unlco)

Redlst rlbuk ao (arts . 12 1 e 166)

Suspe nsao Iimi nar d o ato impugnado (art.
22S, § 1°)

MANDATO

Con selho de Ad m lrustracao (art . 411)

Co rreg ed or reg io nal (art . 18, caput)

Diretor da Revi sta (art s. 384, capu t, e 411)

Escol a d e Magist ratura Federal (art . 41 1)

Mem bra do Co nselho de Ad m tnls t racao
(art. 71 , § 1°)

Preside nte de turma (art. 3°, § 2°)

Presid ente do Tri bun al (art . 18, caput)

Vice- p resid ente (art . 18, caput)

MATERIA TRABALHISTA (art s. 294 e 295)

Reeu rsa (a rt . 294)

Em ba rgos infring en tes o u de d ive rqencla
(art . 12, I, "a")
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

MEDIDA CAUTElAR (arts . 341 a 34 3)

Co rnpetenc ia - julgam ent o (arts. 16, I, "c"
e 29, V e VI)

Preven cao (a rt . 165)

Prioridade no julqarnen tc (art. 43 )

M EDIDA DE SEGURAN<;A (art. 350)

MEDIDA lIMINAR (vide MA NDADO DE SEGU
RAN<;A E M EDIDA CAUTELAR)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

• Assen to em sesseo (arts. 35, caput, e 391)

Arua cac no Tribunal (arts. 390 a 394)

Cc ntesteceo e recurso

• prazo (art . 181, paraqrafo unlco)

Exame para verffkecao da cessacao da

pericu lo sidade - requerimento (art. 350)

Feltes em qu e ofi cia e vist a dos autos (art.
392)

• lndicacao para 0 cargo de desembarga 
darfedera l (a rt s. 108 e 109)

Lista t rip lice (art. 109)

No me na cer t idao d o j u lgam ento (art .
200, II)

• Parecer

• Em arqulceo de inconst itucio nalidade (art.
3SS, § 3°)

• Em excecao de suspercao e de im pedimento
(art . 334, pareqrafo unlco)

• Em materia civet (arts. 273; 275; 278, § 2°, e
281, V)

• Em materia pe nal (arts. 285; 290 e 291)

• Em materia t rabalhista (art. 295)

• Em precat6r io (art. 365, caput)

• Em revis eo crim inal (art. 262)

• Em revlsao da j urisprud encia com pendiad a
em sum ula (art . 377, § 2°)

• Em verlflcacao da cessacao da pericu losi-
dad e (art . 350, caput)

Prazo para contes ta r ou reco rrer (art. 181,

pareqrafo unko)

Preferencia para j ulqarnento (arts. 44 e 393)

Reoimenro lnremo lin TRF 13 Rpni.:.\r'l

M IN ISTERIO PUBLICO FEDERAL

Suspe nsao de seq uranca e de exec ucao

de liminar - p edid a (art. 321)

Suste ntacao ora l (art s. 46, §§ 1°, 2°, 3°, 4°,

8° e 10, e 394, paraq rafo unlco)

Vista dos autos (art. 392)

MOTIVO DE FOR~A MAIOR

• Suspensao d e p razo (art . 177, caput )

MU LTA EM FElTOS

Corn petencia (art . 8°, § 7°)

Conf lito de ccmpete ncla - Preju d icado

(art . 41 0 )

N

NOMEA<;Ao E INDICA<;Ao

De advogado, j u iz fed eral e membra do

M inisterio Pub lico Fede ral para 0 cargo

d e d esem barg ad a r feder al (vide ADVOGA 

DO, DESEMBARGADOR FEDERAL e MINI STE

RIO PUBLICO FEDERAL)

NOTASTAQU IGRAFICAS

Acordaos (art . 194 )

Con teudo (ar t. 199, caput)

Di sp ensa de juntada (art . 378, § 1")

Encaminham ento via co rre ia elet rc nicc

(art . 199, § 3°)

• Prazo para rev isao e ru brica pelo d esem
ba rgadar federa l (art. 199, § 3°)

Preva lencia sobre 0 teor do aco rdao (art.

199, § 1°)

Reg istro de d lscussao (art . 199)

Revlseo e assinatura (art. 199, §§ 3° a 5°)

NOTIFICA<;Ao

Fo rmas (art. 170)

• Nao atendimen to (art. 208)

NULIDADE OU IRREGULARIDADE SANAv EIS

(art . 169)

•
fnriirp .::l lfrlhptirn-rpmi<;<;ivn

PENA ESAN~Ao A SERVIDOR

o

OR<;AMENTO

Credt to adieiana l (a rt. 2 1, XLIV )

Propost a orca menta rla

• Abert ura de credl to adici onal (art. 21, XLIV)

• Providencias para elaborecao (art . 21, XLIV)

ORDEM DE PRISAo (art . 175, § 1°)

ORDEM DOS ADVOGA DOS DO BRASIL (art. 133)

CRGAOS JULGAD ORES DO TRIBUN AL (vide
CORTE ESPECIAL, PLENARIO, SE<;CES ESPECIA

L1ZADAS ET URMAS ESPECIALIZADAS)

p

PARENTE E CONJUGE DE M EMBRO DO TRIBU

NAL (vide CONJUGE E PARENTE DE MEMBRO

DO TRIBUNAL )

PAUTA DE JULGAMENTO

Dispensa (art . 187, § 2°)

• Feito s que independem de pauta (art. 187)

lndusao (art . 32, III)

O rqan tzacao (arts. 184 e 185)

Publicacao (a rt. 186)

PAUTA DE JULGAM ENTO DO PLENARIO E DA

CORTEESPECIAL (vide PLENARIO ECORTEESPE

CIAL)

PEDIDO DE VISTA PELO DESEM BARGADOR FE

DERAL (vide SESSAO)

PENA DE ADVERTENCIA E CENSURA A JUIZ

FEDERAL EJUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

Cornpetencia (art. 11 , V III)

lmpossib ilidade de convocacao (art . 125,

§ 1°)

Procediment os (art s. 144 a 147)

PENA E SAN<;Ao A SERVIDOR (vide SERVIDOR)

173



PERDA DECARGD DEJUll FEDERAL

DU JUll FEDERAL 5UB5TITUTD

PERDA DE CARGD DE JUll FEDERAL DU JUll
FEDERAL 5UB5TITUTD Ivide JUll FEDERAL E
JUll FEDERAL 5UB5TITUTD)

PERICIA MEDICA EM MAGI5TRADD

• Invalidez (art. 148 a 156)

PERMUTA (art. 138) (vet tambem REMOc;:AO)

Antiguidade (arts. 138, § 2°, e 139)

• Competencla para decidir (art. 11, IV)

• De uma paraDutraseceo au subsecao ju
diclarta (art. 138, § 4°)

Edltal (art. 138, §§ 2° e 10)

Para Dutra Regiao - crttertos (art. 138,§ go)

PLENARID

• Cornpetencla (arts. go e 16)

Ccmposicao (art. 20 , § 10 )

Ccnducao de parte ou terceiro (art. 208)

Conversao do julgamento em diltqencia
(arts. 50, § 2°, e 54)

• Decis6es - nurnero de votos(arts. 60 e 61)

Eleicao de jufzes para os TREs (arts. 11,
XVI; 126e 127)

Pauta de julgamento - prazo para divul
ga<;ao (art. 406)

Prazos nao especificados em lei proces
sual- fixacao (art. 181)

• Presidencia (arts. 2°, § 1°; 18; 21; 57 e 61)

Sessaa (art. 34)

• Extraordinana - competencia para convo-
cacao (art. 21, IV)

• Ordem dos trabalhos (art. 38)

• Presldencla (art. 35, §lo)

• Quorum (art. 57, paraqrafo unlco)

• Reservada (arts. 68 e 329)

PDLfclA DDTRIBUNAL (arts. 85 a 88)

II Competencia (art.21, X)

PD55E

Desembargadar federal (arts. 21, XX; 55,
V, e 136)
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PRAZD5

II Juizfederal substituto (arts. 21, XX; 55, V,

e 136)

II Presidente, vice-presidente e corregedor
regional
• Data (art. 19, § 1°)

PRAZD5 (arts. 176 a 183)

II Afastamentode juiz federal e juiz federal
substituto - inferior a trinta dias (art. 23,
XIV)

Atas do desembargador federal (art. 182)

II Atosdo processo - servidor (art. 183)

Comissao de regimento- alteracao na le
gisla<;aa (art. 401)

Concurso - provimento de juiz federal 
validade (art. 134)

• Contagem (arts. 176 a 178)

Correlcao parcial (art. 269, § 2°)

Correicao parcial - presracao de informa
<;aa (art. 270, caput)

II Desembargador federal - posse (art. 110,
caput)

Desembargador federal - posse - prorro
ga<;aa (art. 110, § 4°)

Diliqenclas (art. 179)

Editals (art. 180)

Fazenda Publica - contestar e recorrer
(art. 181, paraqrafo unico)

lnforrnacoes oflclais fora do prazo (art.
177, § 2°)

II Juiz federal - indtcaceo pelo Tribunal _
edital (art. 107)

• Juiz federal - perda do cargo (art. 141, §§

1° e 2°)

II Juiz federal - perda do cargo - pracesso
administrativo (art. 141, § 8°)

Licences, substitulcoes e convocacoos
(art. 116)

Magistrado - invalidez - processo (arts.
148, § 1°; 150; 151 e 152)

PRAlD5

Mlnisterlo Publico Federal - contestar e
recorrer (art. 181, paraqrafo unico)

Motivo de force maior - obstaculo judi
cial (art. 177)

Nao especificados em lei processual 
cornpetencla para flxacao (art. 181)

Nota taqulqrafica - revlsao pelo desem
bargadartederal (art. 196)

Presidente das se<;6es e turmas - (art. 3°,
§ 2°)

Presidente doTribunal- vacancia (art. 19,

capute§ 1°)

Prorroqacao (art. 178)

Rernocao - assumir 0 cargo(art. 143, §2°)

• Rernocao - pedida (art. 138, § 2°)

Rernocao - suspensao (art. 138,§§ 7° e 8°)

Suspensao (art. 177)

Vke-presidente ou corregedorregional
vacancla (art. 20)

PRECAT6RID larts. 364 a 369)

II Atuaflzacac de valores (art. 368)

Cessao de creditos (art. 367, §§ 3° e 4°)

Deposito (art. 367, caput)

Expedicao - competencla (art. 364, para

grafo unico)

II Im6veis- aqulslcao (art. 367, § 2°)

Impasto de renda - deducao(art. 367, § 1°)

Mlnister!o PublicoFederal - parecer (art.
365, caput)

Natureza alimenticia - debito (art. 365,
§§ 2° e 3°)

Ordem de pagamento - cornpetencia (art.
21, XXXI,"h")

Pagamento- contrale do registro dasco
rnunlcacoes (art. 102)

II Registro das cornunlcacces para fim de
pagamenta (art. 102, § 1°)

•
Inrlir<:> ::llbh6tirn_r<:>mkc.il/n

PRE5IDENTE DETURMA

PRELIMINARE5

• Julgamenta (arts. 50 e 51)

PRE5IDENCIA

Comiss6es permanentes
• De Acervo Jurfdico (art.77, IV)

• De Jurlsprudencla (art. 77, II)

• De Promocao (art. 77, III)

• De Regimento (art. 77, I)

• Conselho de Admtntstracao (art. 71)

Plena ria (arts. 2°, I; 9°; 16; 55 e 57)

Secac (art. 3°, § 2')

II Turma (art.30, § 2°)

PRE51DENTE

• Atrlbuicao (art. 21)

PRESIDENTE DE5E~iiD (art. 3', § 2')

Atribuicao (art. 27)

Execucao - competencta (art. 361, II)

Nome na certidao do julgamento (art.
200,lell)

Prazos nao especificados em lei proces
sual- ftxecac (art. 181, caput)

Substitulcao (art. 117, i1)

PRESIDENTE DETURMA (art. 3', § 2')

Comissao de Prornocao - composicao
(art. 77, § 2°)

Atribuicao (art. 28)

II Execucao - ccmpetencia (art. 361, Il)

II Funcoesem julgamento (art. 67, paraqra
fo unlco)

Mandato - prazo (art. 30, § 2°)

Nome nacertidao do julgamento (art.200,
I eil)

Prazos nao especlftcedos em lei proces
sual- flxacao (art. 181, caput)

II Presldencia pelo presidente do Tribunal
(art. 35, § 1°)

Substitulcao (art. 117, ill)
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PRESIDENTE DO TRIBUNAL

PRESIDENTE DO TRIBUNAL

Assento em sessao (art. 35)

Atrtbukao (art. 21)

Eleicao - competencia, mandata e posse
(arts. 9', II, e 18)

• Execucao - cornpetencia (art. 361, l)

Nomeacao de julz federal substituto (art.
136)

Posse (art. 18)

Posse de juiz federal substituto (art. 136)

• Prazos nao especificados em lei processual
- fixacao(art. 181, caput)

Precat6rio - transferencia ao jufzo de orl

gem (art. 367, caput)

Presidencla

• Conselho de Admlnistracao (art. 71)

• Corte Especial (art. 20, § 20)

• Plena rio (art. 2°, § 10)

• Recusa (art. 4°)

• Recusa - prazo (art. 4°, paraqrafo unlco)

Registro de feitos (art. 157, pareqrafo uni
co)

Retorno aturma (art. 30, § 4°)

Substtrutcao (art. 117, I)

• Turma au secao (art. 3°, § 3°)

Vacancia do cargo (arts. 19 e 20)

• Voto do presidente do Tribunal (art. 61)

• De desempate (arts. 21, XI;27, I; 61, caput
e § 1', e 62, § 4')

• De qualidade (art. 21, XI)

Prevalencia (art. 61, § 4°)

Sessaa do Pleneno e da Corte Especial

(arts. 21, XI; 58, paraqrafo unico, e 61)

Verlficacao de invalidez (art. 153)

PREVEN~Ao

• Da turma (art. 15)

Do relator e do 6rgao julgador (art. 165)
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PROVAS

PROCESSO

• Administrativo

• Autos suplementares (art. 48, § 60)

• Cor da capa (art. 405, § 3°)

• Distribulcao (art. 405, § 2°)

• Pedido de vista (art. 48, caput e § 50)

Anctacao (arts. 159 e 405, § 10 )

Classificacao dos feitos e classes (art. 158)

Custas (arts. 160e 161)

Distribuicao (arts. 162 a 166)

• Feitos conexos (art. 39)

Judicial

• Cor da capa (art. 405, § 3°)

Ordem de julgamento (arts. 41 a 43)

ouestao jurfdica - julgamento (art. 40)

• Sobrestamento - proposta de revisao de
sumula (art. 377, § 10 )

PROCESSO DIGITAL

• Termo de conclusao (art. 183, § 20)

PROCESSO DISClPLINAR

• Conselho de Adrnlnlstracao (art. 21, XLI)

PROCESSO EM MESA(art. 38, paraqrafo unlcol

PROCESSO EM PAUTA

• Preferencia (art. 38, IV)

PROCURADOR REGIONAL DA REPuBLICA (vide
MINISTERIO PuBLICO FEDERAL - ATUA~Ao NO
TRIBUNAL)

PROMO~AoDE JUIZES

• Cornunicacao aCojef (art. 21, XXVII)

PROPOSTAOR~AMENTARIA (vide OR~AMENTO)

PROVAS

Depoimento (art. 210)

• Devolucao de documentos juntados "por
IInha" (art. 204, § 2')

Documentos emanados de Estado estran

geiro, organismo internacional, Estados,
Municipios - prova de fidelidade (art. 205)

Rpnimpntn Intprnn rln TRr: 1a R",,..,i5,,

PROVAS

Documentos pubtlcos - prazo para a par

te instruir as aleqacoes (art. 203)

Esclarecimentos (art. 207)

lntirnacao - rnanlfestacac sobre documen

to juntado (art. 206)

Juntada de documentos (art. 204)

Proposicao, admissao e producao - regra

geral (art. 202)

Hequislcao de documentos publlccs (art.

203)

Transcricao de textos - fidelidade (art.

205)

PROVIMENTO

Elaboracao ad referendum - Conselho de

Admtntstracac (art. 23, § 2')

PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ FEDERAL

SUBSTITUTO (vide CONCURSO PuBLICO - JUIZ

FEDERAL SUBSTITUTO)

PROVIMENTOS, RESOLU~OES E ATOS DOS

ANTIGOS CJF ETFR (art. 408)

PUBLlCA~Ao

Acordao

• Ementas (arts. 381 e 382)

• tntrmacao das partes (art. 198)

• Unlforrnlzecao de jurlsprudencla (arts. 370
e 371)

• Dados estatfsticos (art. 201)

Expediente de cada processo (art. 171)

Jurisprudencla (art. 380)

Pautas - prazo (art. 186)

• Prazo - contagem (arts. 176 a 183)

Retlflcacao (art. 171, § 4')

Surnula (art. 375)

Q

QUERELANTE (arts. 250 e 258)

QUORUM

QUORUM

• Dois tercos

• Conselho de Admtntstracao - reunlao (art. 75)

• Corte Especial- sessso de julgamento (art.
2S6, I)

• Corte Especial- unlforrnizacao de jurlspru
dencla (art. 371, caput)

• Elelcao - presldente. vtce-prestdente e cor
regedor regional (art. 18, § 2°)

• Juiz federal substituto - perda de cargo
(art. 137, caput)

• Lista trtouce (art, 109, § 2°)

• Parajulgamento de materia constitucional,
acao penal orlqinarta, uniforrnizacao de
jurlsprudencia, surnulacao de jurtspruden
cia uniforme, alteracao ou cancelamento
de enunciado de sumula. perda do cargo
de magistrado, eletcao dos tltulares de sua
dlrecao e elaboracao de llstas trlplices (art.
57, paraqrafo unlco)

• Sumula - alteracao e cancelamenta - Corte
Especial(art. 377, § 3°)

Maioria absoluta
• Convocacao de julz federal para substitui

cao e auxfllc - aprovacao (art, 21, XXV)

• Ccnvocacao de [ulz federal para atuar pro
vlsortamente no Tribunal (art. 125)

• Denuncla - recebimento ou nao (art. 249,
§ 2")

• Inconstitucionalidade do precelto au ate
impugnados - proclamacao (art. 355, § 4°)

• Julgamento - secao (art. 256, VI)

• Julgamento - unlformlzacao de jurtspru-
dencta (art. 371, § 3°)

• Magistrado - incapacidade (art. 154)

• Magistrado - pena (art, 141, § 6°)

• Magistrado - punicao (art. 147)

• Plenario - crtacao de comtssees tempore
rias (art. 78)

• Plenarlo e Corte Especial- reuniao (art. 57,
caput)

• Presidente - eletcao (arr.t 8, § 4°)

• Regimento interno - emendas - aprovacao
(art. 402)

• Regimento interno - parecer nas emendas
subscritas (art. 400, § 2°)

177



QUORUM

• Rernocao, disponibilidade ou aposentadoria
de juiz federal por interesse publico (art. 142)

• Secao - reunlao (art. 62, caput)

• Sumula- alteracaoe cancelamento (art. 377,
§ 3°)

• Sumula - julgamento (art. 374, §§ 10,2° e 3°)

• Vaga de merecimento -!ista trfplice (art. 109,
§§ 1°, gOe 10)

• Votos divididos em mals de duas lnterpre
tacoes (art. 371, § 1°)

Votacao

• Apelacao criminal - voto de desempate (art.
291,§ 1')

• Convocacao de jufzes federais - secreta (art.
11,XII)

• Embargos infringentes e de nulidade - vote
de desempate (art. 309, § 6°)

• Lista trlplice - votacao aberta e fundamen
tada (art. 109, § 6°)

• Revlsao criminal- voto de desempate (art.
262, § 4°)

• Voto de desempate- presidente (art. 21,Xl)

R

REABILlTA~Ao

Reclarnacao (art. 21, XXXIII, "b")

• Requerimento (art. 338)

RECURSO (Ver tambem RECURSOESPECfFICO)

Civel (arts. 273 a 283)

Criminal (arts. 284 a 293)

Documentos juntados "par Iinha" - devo
lucao (art. 204, § 2')

Efeito suspensivo - competencia (art. 29,
XXIII)

• Juntada de documentos (art. 204)

Negac;:ao de seguimento - cornpetencia
(art. 29, XXIV)

Prejudicado - cornpetencia para julga
mento (art. 29, XXII)

Prevencao(art. 165)
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RECURSO ESPECIAL

Revlseo (art. 30)

Revisor - inexlstencia (art. 30, §§ 1° e 20)

• Trabalhista (arts. 294 e 295)

RECURSO DAS DECISOES DOS ORGAOS DO

TRIBUNAL (art. 296) Iver tambem RECURSO
ESPECfFICO)

RECURSO DE HABEAS CORPUS

Autuacao e distribulcao (art. 286, para
grafo unlco)

Cornpetencia orlqlnarla (arts. 211 a 221)

Para 05TJ (arts.315 a 317)

RECURSO EM MATERIATRABALHISTA (arts. 294
e29S)

• Mlnister!o Publico - parecer e prazo (art.
295)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (arts. 284 e

285)

RECURSO ESPECIAL

Adrnissao slmultanea de RE e REsp (art.
312, § 3')

Agravo de instrumento hip6tese de re
messa (art. 312, §§ 4' a 9')

Cabimento (art. 313)

Ccmpetencla (art. 21, XXXIII, "f" e"g")

• Cornpetencia por deleqacao (art. 22, III)

Contra declsao interlocut6ria (art. 314,
paraqrafo unko)

Diverqencia de interpretacao de lei federal
(art. 314)

• lnadrnissao de RE e REsp ou de apenas
um - agravo (art. 312, §§ 4' a 9')

• Incidentes suscftados (art. 21, XXXIII, "g")

• Jufzo de admissibilidade - prazo (art. 313,
§ 20)

• Peti,ao - conteudo (art. 313, caput e I a III)

Prazo
• Para contrarraz6es (art. 313, § 1°)

• Para Interpostcao (art. 313)

Reotrnenro lnremo rio TRF 1a Rpni.:.in

RECURSO ESPECIAL

• Remessa ao STJ (arts. 312, § 3', e 313, § 3')

RECURSO EXTRAORDINARIO

Admlssao slmuttanea de RE e REsp (art.

312, § 3')

Agrava de instrumento - hip6teses de re

messa (art. 312, §§ 4' a 9')

Cabimento (art. 312)

Cornpetencia (art. 21, XXXIII, "f" e "g")

Competencla por deleqacao (art. 22, III)

Contra declsao interlocut6ria (art. 312, § 9°)

lnadmissao de RE e REsp ou de apenas

urn - agrava (art. 312, §§ 4° a 9°)

Petlcao - conteudo (art. 312)

Prazo

• Para contrarraz6ses (art. 312, § 10)

• Para Interpostcao (art. 312)

Remessa ao 5TF (art. 312, § 2')

RECURSO ORDINARIO

• Em nobeascospus (arts. 315 a 317)

Em mandado de sequranca (arts. 318 e 319)

Em materia trabalhista (arts. 294 e 295)

RECURSOS- JULGAMENTO

• Comuruceceo via correio eletr6nico (art.

170, paraqrafo unlco)

REDISTRIBUI~Ao (vide DISTRIBUI~Ao - Redis

tribuicao)

REEXAME NECESsARIO

Conftrmacao de sentence pelo relator

(art. 29, XVII)

REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU

PRIVADA

• Competencia (art. 8°, § 8°)

REGIMENTO INTERNO DA CORREGEDORIA

REGIONAL

• Competencia para aprovacao (art. 9°, V)

•
fndice alfabetko-remissivo

REMO~Ao

REGISTRO (art. 157)

RELATOR

Acordao
• lnexatldao material e erro de escrlta au

calculo - correcao (art. 199, § 2°)

• Lavratura (arts. 29, Xl; 49, §§ 2° e 3°; 195;
196 e 199, § 4°)

Anteclpacao dos efeitos da tutela em
ac;ao de cornpetencla orlqlnarta (art. 29,
XVIII)

Autos suplementares de processo admi
nistrativo (art. 48, § 6°)

Competenda (arts. 29 e 358)

Conducao forcada de parte ou terceiro
(art. 208)

Conflito de ccrnpetencia (art. 29, XXI)

Execucao (art. 361, III)

Informar sobre habeascorpus - feito nao
julgado (art. 29, XXVII)

lmpuqnacao ao valor da causa (art. 29,
XVI)

lnclusao em pauta (art. 29, VIII)

lnquerlto policial- arquivamento (art. 29,
XIII)

• Prazos

Nee especlficados em lei (art. 181)

• Prcrroqacao mediante pedldo conjunto das
partes (art. 178)

Prevencao(art. 165)

Substituicao (arts. 29, § 2', e 118)

RELATORIO DE ATIVIDADES (art. 21, XLIII)

REMESSA EXOFFICIO (arts. 278 e 279)

REMO~Ao

Antiguidade (arts. 138, § 2', e 139)

Cornpetencia (art. 11, IVe VI)

Comunicacao a Cojef (art. 21, XXVII)

De uma para outra Reqiao - requisitos
(art. 138, § 9')
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REMO~Ao

De uma para outra secao judicia-ria (art.
138, § 4')

• Deumapara Dutra vara damesma oudeDU

tra sec;ao ou subsecao da Regiao (art.138)

• Entre varas da mesmasecao - preceden
cia (art. 138, § 3')

Impossibilidade (art. 138, § 5')

Nova remocao - prazo (art. 138,§§ 6° a 80
)

Pormotive de interesse publico (arts. 142)

• Vedacao de rernocao para juiz federal
substituto nao vitalfcio (art. 138, § 50)

REPOSIT6RIOS

tnscrtcao
• Cancelamento (art. 387, paraqrafo unlcol

• Deferimento (art. 387, caput)
• Habllltacac - procedimentos(arts.385 e 386)

• Registro (art. 389)

Publtcacao da [urisprudencia do Tribunal
(arts. 380, IV, e 385 a 389)

REQUISI~AoDE PAGAMENTO (vide PRECAT6
RIO)

RESOLU~Ao

• Cornpetencia (arts. 21, IX, e 103)

RESTAURA~Ao DE AUTOS DESAPARECIDOS
(arts. 344 a 348)

REUNIAo RESERVADA (art. 69)

REVISAo CRIMINAL (arts. 259 a 264)

• Agravo regimental - cabimento (art. 261,
§ 3')

• Autos originais - apensamento (art. 261,
§§ 1'e2')

• Competencta para processar e julgar (arts.
10, II; 12, III, e 259)

• Dlstribulcao (arts. 166, § 3', e 261)

Falecimentodo revisionando(art. 263)

Ministerlo Publico Federal - prazo para
parecer (art. 262)

Peticao (arts. 260 e 261, § 4')
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SE~Ao JUDICIARIA

• Indeferimento (art. 261, § 2°)

• tnstrucao do proeesso (art. 262)

• Relator- sorteio (art. 166, § 30)

Revlsao (art. 30, V)

REVISAo DEJURISPRUDtNCIA SUMULADA

• Competenda (arts. 14, I, e 17, II)

REVISOR

A~ao penal oriqinaria (art. 2SS, § 4')

A~6es nao sujeitas a revlsao (art. 30, § 10 )

Acoss sujeitas a revlsao (art. 30, I a V)

Acordao - lavratura (arts. 49, §§ 2° e 3D,

e 196)

• Atribuicoes (art. 32)

Dispensa (art. 30, § 2')

ldentificacao (arts. 31 e 67, paraqrafounlco)

tndusao em pauta (art. 32, III)

• Prazo paraincluir0 feito em pauta (art.182,
II)

Prazopara 0 visto (art. 182, II e paraqrafo
unko)

Substituicao (arts. 33 e 119)

REVISTA DO TRIBUNAL

Conteudo (art. 383)

Diretor - escolha,mandato e vacancia do
cargo (arts. 74, IX, e 384)

• Jurtsprudencta - divulqacao (art. 380, III)

Publicacao especial (art. 383, §§ l' e 3')

Unlformlzacao de jurisprudencia - publi
cacao (art. 372)

s

5ALVO-CONDUTO (vide HABEAS CORPUS)

SE~Ao JUDICIARIA

• Corregedor regional - competencla (arts.
23 a 26)

Orqanlzacao - cornpetencia (art. 74, III)

Reqlrnento Internodo TRF 1(I Heoiao

SE~Ao JUDICIARIA

• Normas, orientacao e controle adminis
tratlvo-financeiro (art. 74)

SE~6ES ESPECIALIZADAS

Argui~aa de inconstitucianalidade - nao
apreclacao pela Corte Especial (art. 17, I)

Cornpetencia

• Acoes rescis6rias (art. 12, I, "f")

• Areas de espectauzacao (art. 8°)

• Comum aos 6rgo3os julgadores (art. 16)

• Conflito de cornpetencia entre secoes (arts.
12, I,"b",e 240)

• Embargos infringentes e de dlverqencia em
materia trabalhista (art. 12, I,"a")

• Embargos infringentes em acao rescis6ria
(art. 12, I, "e")

• Excecao de suspetcao (arts. 12, l."h'; e 329,
§ 10)

• axecucao (art. 361, II)

• Habeas data (art. 12, I, "d"}

• Incidente de execucao - eorectecao (art. 363)

• lncidente de unlformlzacao de jurispru-
dencia (art. 12, I, "e")

• Mandado de sequranca (art. 12, I, "d")

• Para processar e julgar (art. 12)

• oueseao incidente (art. 12, I, "g")

• Recursosadmissiveis (art. 296, II)

• Remessa de feitos aCorte Especial (arts. 17
e 374, § 40)

• Restauraceo de autos desapareeidos (arts.
16, I,"e';e 346)

• Revlsao criminal (arts. 12, paraqrafo untco.
III; 259 e 260)

• Revlsao da jurtsprudencta assentada em
sumula (arts. 14, I, e 377, § 2°)

• Sumula de jurtsprudencla (arts. 12, II; 374,
§3°,e377,§3°)

Composlcao (art. 3')

Conducao de parte au terceiro (art. 208)

Conversao do julgamento em diliqencia
(art. 54)

• Prazos nao especificados em lei processual
- flxacao (art. 181, caput)

• Presldencia

fndice altabetrco-remrssrvo

SERVIDOR

• Mandato (art. 30, § 2°)

• Na sessao (art. 62, §§ 10 e 2°)

• Pelo presldente do Tribunal (art. 35, § 10)

• Substitulcao (art. 117, II)

Prevencao (art. 16S)

Sessao (art. 62)

• Agravo regimental- empate (art. 64)

• Ordem dos trabalhos (art. 38)

• Presidencia (arts. 62, § 1°, e 117,11)

• Prioridade no julgamento (art. 63)

• Quorum {arts. 62 e 63, paraqrafo unico)

• Reservada (arts. 37, caput; 68 e 329, caput)

SECRETARIA DO TRIBUNAL

Atrlbuicoes (art. 102)

Diretor-geral- competencia (art. 104)

Orqanlzacao (art. 103)

Nomeacao de parente ou c6njuge de
membra do Tribunal- vedacao (art. 103,
paraqrafo unlco)

Pagamento de precatorios - comunica
.coes (art. 102, §§ l' e 2')

• vestuarto adequado em sessao (art. 105)

SEQUESTRO

• Ordenacao - cornpetencia (art. 21, XXXIII,"i")

SERVI~OS ADMINISTRATlV05 (arts. 90 a 105)
(ver tambem SECRETARIA DOTRIBUNAL, GAB1
NETEDA PRE51DtNCIA EGABINETE DE DESEM
BARGADOR FEDERAL)

SERVI~OS FORENSES DE PRIMEIRO GRAU

CONSELHO DE ADMINISTRA~Ao - RECEBI
MENTO DE PROP05TA5 (art. 23, VI)

ELABORA~Ao DE INSTRU~6ES EORIENTA~6ES
(art. 23, VII)

ESCALA DE FtRIAS - APROVA~Ao (art. 23, XIII)

FUNCIONAMENTO - REGULAMENTA~Ao (art.
23,VI)

SERVIDOR

• Ato de provlmento e vacancla - compe
tencia para assinatura (art. 21, XXXVII)
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5ERVIDOR

Ate processual - autentlcacao (art . 167,
caput e § 40)

Ata processua l - prazo (art. 183)

De gabinete - indicacao e horanc (arts.
93 , § 1°, e 96 , caput)

Da Corregedoria Regional - horarlo (art .
26, caput)

Funcac co m issio nada - vedac ao (arts . 93,
§ 2°; 103, paraqrafo unlco. e 407)

Norneacao de parente au c6njuge de
membra do Tribunal em at ividade - veda
c;ao (a rts. 93, § 2°, e 103 , paraqrafo un ico )

Posse - competencla (art. 21 , XXXIX)

Prazo pa ra atos processuats (art. 183)

Prornocao - ana lise e ap rovacao d e crtte 
r ios (art. 74, V)

SESSAO

Advogado - atu acao em tribuna (arts. 37,
§§ 1° e 2°, e44)

Apa nha mento - ta q uig rafia (a rt. 47, § S°)

Assento - orde m (arts. 35 e 112)

Extraordin arla - convocacao e d urace o
(arts . 34 e 36, paraq rafo unico)

Fala de desem bargadores federais (art . 47)

Horarlo (arts. 36 e 53)

lnd ume ntarta (arts. 37, § 2°, e 105)

Julgamento - procedimentos e prlorld a
d es (art s. 48 a 52)

Ord em d o s t rabalhos (art s. 38 e 4 1)

Ordin aria - dla e ho ratio (arts. 34 e 36,
caput )

Pedid o de vista ou esclarecimentos pelo
desembargador federal - opo rtunidade e
prazo para restltukao de aut os (arts. 47,
§ 1°, e 48)

Preliminares - j ulgam ento (arts. 50 e 5 1)

• Presiden cia pelo presidente do Tribunal
(art. 35 , § 1°)

Presfden cta - subst itu icao (art . 11 7, II)
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51NDICANCIA

Processosconexos ou sabre mesma ques
tao jurid ica (arts.39 e 40 )

Reservada - crite rios (arts. 37, caput; 68;

256, VI, e 329)

Solene - finalidade e regu lamento (arts.

55 e 56 )

• Posse aos desembargadores federais e tltula -
res (art. 55, I)

• Comemoracao (art . 55, II)

• Hom enag ens (art . 55, III)

• Celebrecao (art. 55, IV)

• Posse a j uizes federais subst it ut os (art. 55,
V)

Suspensao de j ulgamento - questao nova
(a rt . 47, § 1°)

Sustentaceo oral (arts. 37, § 1°, e 44 a 46)

Voto d e desem pate (a rt . 62 , § 40)

SESSAo ADM INISTRATIVA EEM CONSELHO

Autos suplement ares de processo admi
nist rat ivo - form acao (art . 48, § 60)

Pedido de vista - prazo (art . 48 , § 5°)

Reser vad a (art s. 68 a 70 )

ssssso DA CORTEESPECIAL (vide CORTEESPE

CIAL)

ssssso DE SE<;Ao Ivide SE<;6 ES ESPECIALl ZA

DAS)

ssssao DE TURMA (vide TURM AS ESPECIALI·
ZADA S)

ssssso DO CONSELHO (vide sessso ADMINIS

TRATIVA EEM CONSELHOJ

ssssaoDO PLENARIO Ivide PLENARIO)

sesssoEXTRAORDINARI A Ivide SESsAoJ

ssssso RESERVADA (vide SEssAoJ

ssssso SOLENE Ivide SESSAoJ

SINDICANCIA

Primeiro grau - cc m perencla (arts. 23 , III,
V, VIII, IX, e 24)

Reaimento Interno do TRF 1a Reolao

5UB5TITUI<;AODE DE5EMBARGADOR FEDERAL

SUBSTITUI<;Ao DE DESEMBARGADOR FEDERAL

• Ausenctasou impedimentos eventuais au
temp oraries (art. 117)

Cc nvocacgo de juiz federal (art. 124)

• Relator - casos diversos (art. 118)

Revisor (art . 11 9)

SOMULA

• Criacao (art , 378)

• Dispensa de aco rdao e notas taquigrilfi
cas (art . 378, § 10)

Dispensa de referencia (art . 376)

Diverqencia entre as t urmas - prevencao
(art. 379)

Dlvul qacao (art. 383, II)

lnclusao de enu nciado - art . 63 da Lei
5.0 10/ 1966 (art . 37 4, § 3°)

• Jurl spruden cta f irmada (arts. 373, § 2°, e
374)

Jurisprudencia uniforme dasturm as- com
petenda (art. 12, II)

Numerecao (arts. 375, caput, e 377, § 40)

Ptevencao de diverqencia entre asturmas
(art . 379)

Projeto de surnula (arts. 37 1, § 3°, e 379,
§ 3°)

Proposta de elabc raceo

• Pela Com issao de Jurisprudencfa (art. 378,
§ 3°)

• Por desemb argador federal (art s. 377, § 1°,
e 378, caput)

• Proposta de revisao (art. 377, § 10)

Publfcecao (art s. 375 e 383, II)

Ouestao j uridi ca relevante - remessa do
feito aseca o ou aCorte Especial (art . 379)

Quorum (arts. 57 ; 62 e 3 71)

Remessa do feit o

• A Corte Especia l (art s. 374, § 4°, e 378)

• A secao (art. 378)

• Hevisao (arts. 370, II e § 1°, e 377)

•
fn rlirp ;llbhptirf'l_ro rn;cc;"r-.

5U5TENTA<;Ao ORAL

SUSPEI<;AD (vide IMPEDIMENTO E SUSPEI<;AOJ

SU5PENSAo DA EXECU<;AO DE MEDIDA L1 MI 
NAR

Ag ravo (ar ts . 32 1, § 3°, e 322, § 30)

Co rn petenc la (art . 2 1, XXXIII, "c" )

Em mandado de seq uranca (art. 3 21)

Na acao c iv il publi ca (art . 322)

SUSPENSAo DA EXECU<;Ao DE SENTEN<;A

Compe te ncla (art. 2 1, XXXIII, "c")

• Em mandado de securance (art . 32 1)

SUSPENSAo DE JULGAM ENTO EM ssssso
Ped ido de v ista (art. 47, § 20)

Ouestao nova surgida (art. 47, § 10)

Retomada do ju lgam ento - pr ioridade
(art. 52)

SUSPENSAo DE SEGURAN<;A

Agravo regim ental

• Em acao civil publica (art. 322, § 30)

• Em mandad o de sequranca (art. 321, § 20)

Co rnpetenc la (arts. 2 1, XXXIII, "c': e 32 1,
caput)

Na a,ao civ il publica (art. 322)

Oiti va do im petrante e do Mlni sterio PU
b lico Fed e ral - prazo (a rt. 32 1, § 10)

Requerimento - legitimi dade (art . 32 1,
caput)

SU5TENTA<;Ao ORAL

Acao penal e co rre us (art. 46, §§ 9° e 10)

A<;aa penal ortqinarla - ord em e duracao
(art . 256, IV)

Acao penal privada - Minis terio Publi co
Federal e querelant e (art. 46, § 80)

Ad vogad o (arts. 37, §§ 1° e 2°, e 44)

Duracao (art s. 46 e 249, § 10)

lnexistencia (art . 45 )

• Ministe rio Pub lico Federal como fiscal da
lei (art. 394, paraqrafc unko)



SUSTENTA~Ao ORAL

• Ordem e curacao (arts. 45, paraqrafo uni
co; 46, §§ 7° e 8°, e 249, § 1°)

Preferencia - advogado (art. 44)

Vedacao (art. 45, caput)

T

TAQUIGRAFIA

Auxflio a gabinetes (arts. 92 e 96, paraqra
fo unico)

No julgamento (art. 47, § 5°)

TOMADA DE CONTAS

• Encaminhamento ao Conselho da Justic;:a
Federal (art. 21, XLV)

TRABALHOS DOUTRINARIOS

• Publicacao na Revistado Tribunal Regional
Federal da Primeira Regllio (art. 383, III)

TRAJE {vide INDUMENTARIAI

TRANSFERtNCIA DE DESEMBARGADOR FE

DERAL (arts. 21, XXIII, e 114)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

• Elelcao de rnernbros (arts. 11, XVI; 126 e
128)

Ineleglbilidade (art. 126, § 1°)

• Voto secreto (art. 11, XVI)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA l' REGlAo

• Ccmposlceo (art. 1°)

• Jurisdicao (art. 1°)

• 6r9.305 de julgamento (art. 20)

• Plantae (art. 175, § 1° e 20)

TURMAS ESPECIALIZADAS

Arguh;:ao de inconstitucionalidade (arts.
17, I, e 356, caput)

Cornpetencia

• Agravo (art. 16, I, "a")

• Arqulcao de falsidade (art. 16, I, "c")

• Conducao de parte ou terceiro (art. 208)
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TURMAS ESPECIALIZADAS

• Conversao do julgamento em dillqencia

(art. 54)

• Embargos de declaracao (art. 16, I, "b")

• Exceceo de suspelcao e impedimenta (arts.

13, III; 329, § 2°, e 334)

• txecucao (art. 361, II)

• Habeas corpus (arts. 13, I, e 211)

• Impedimento de juiz federal (art. 13, Ill)

• Incidente de execucao (arts. 16, I,lid': e 363, Ill)

• oucstac relevante (art. 17, Ill)

• Recurso de decisao em primeiro grau (art.

13, III

• Recurso de decisaodo Tribunal (art. 296, Ill)

• Remessa de feitos asecao ou aCorte Espe

cial (arts. 14; 17; 377, § 2°; 378 e 379)

• Restauracao de autos desaparecidos (arts.

16, I, lie'; e 346)

• Ccmposlcao (art. 30, § 1°)

Coordenadoria -Jndlcacao (art. 21, XXXIV)

Juiz convocado - participacao (art. 65, pa

ragrafo unico)

Prazos nao especlficados em lei proces

sual - fixacao (art. 181, caput)

Presidente

• Competencia (art. 28)

• Composicao da Comissao de Promocao

(art. 77, § 2°)

• Puncoes no julgamento (art. 67, paraqrefo

unlco)

• Mandato (art. 3°, § 2°)

• Substltuiceo (arts. 35, § 10, e 117, Ill)

Prevencao (art. 15)

Sesseo (art. 34)

• Ordem dos trabalhos (art. 38)

• Prioridade no julgamento (art. 66)

• Quorum (arts. 65 e 67, caput)

• Reservada (arts. 37, caput; 68 e 329)

Reotrnento Interno do TRF 1aReolao

UNIFORMIZA~Ao DE JURISPRUDtNCIA

u

UNIFORMIZA~Ao DE JURISPRUDtNCIA {vide
INCIDENTE DEUNIFORMIZA~Ao DEJURISPRU
DtNCIAI

v
VAcANCIA

• Ato de provimento de cargo, posse e pro-
mocao (art. 21, XXXIX)

• Diretor da Revista (art. 384, § 20)

• Presidente do Tribunal (art. 19)

• Vice-presidente do Tribunal (art. 20)

VARAS FEDERAlS

• Especiebzacao - competenda (art. 11,Xl)

VERIFICA~Ao DA CESSA~Ao DA PERICULOSI
DADE (art. 3501

VE5TESTALARES (vide INDUMENTARIAI

VICE-PRESIDENTE

• Comissao examinadora de concurso -
presidente (art. 22, IV)

• Competencla (art. 22)

• Conselho de Admlnlstracao (art. 71)

• Elei,ao (arts. 9°, II, e 18)

• Posse (art. 18)

• Recursos especial e extraordlnar!o - jufzo
de admissibllidade (art. 23, III)

Reeleicao - vedacao (art. 18)

Relator e revisor (art. 22, § 20)

Retorno aturma ap6s deixar 0 cargo (art.
30, § 40, III)

• Substltuicao ao presidente (art. 117, l)

• vacencta do cargo (art. 20, caput)

• Vacancla do cargo de presidente (art. 19)

VISTA DOS AUTOS

• Mlnisterio Publico Federal (art. 392)

•
fnrlirp ~lbh6tir"~rorn;('"('";,,ro.

• No julgamento (art. 48)

• Partes (art. 173)

VITALICIEDADE (art. 11,XVII)

• Aquislcao (art. 137, § 10)

• Competencta para declaracao (art. 11, XVII)

VOTA~Ao SECRETA

• Convocacao de jufzes federais (art. 11, XII)

• Paraccrnposlcao do TRE-DF(art.11, XVI)

Para composkao des outrosTREs (art. 11,
XVI)



lnforrnacoes sabre a publicacao

Formato: 158 x 215 mm

Manch a: 123 x 175 m m

Tipoloqia: Myriad Pro, Corbel Regular,

Trajan Pro Regular e Wingdings Regular

Papel: AP 75g/m ' (m io lo) e

AP 240g/m' com larnin acao BOPP(capa)

Tiragem: 2 milexemplares

lrnpressao: novembro de 2010

•
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a Tribunal Regional Fed eral da l ' Regiao tem sede
em Brasili a e jurisdicao em 14 unidad es fed erati 
vas, representad as pelas secoes, locali zadas nas

capitais, e subsecoes judi ciarias, nos municipios,
assim di stribuidas:

Secao Judk tarta do Acre

Secao Judiciaria do Ama pa

Secao Judiciaria do Amazonas
Subsecao Judiclaria: Tabatinga

Se~ao Judiciaria da Bahi a
Subse coes Judl ciartas: Barreiras, Cam po
Formoso, Eunapolls, Feira de Santana,
Guanambi, llheus, Itabuna, Jequie, Juazeiro,
Paul o Afonso e Vit6ria da Conquista

Secao Jud lclaria do Dist rito Fede ral

Secao Judiciaria de Gol as

Subsecoes Judiciarias: Anap olis, Ap arecid a de
Goiania, Formosa, l.uzlani a, Rio Verd e e Uru acu

Secao Judiciaria do Ma ranhao
Subsecoes Jud iciarias: Bacabal, Caxias e
Imperat riz

Secao I ud ldarta de Mato Grosso

Subsecces Judiciaria s: Caceres, Diamantino,
Rondon6poli s e Sinop

Se~ao Judiciaria de M inas Gerais
Subsecoes Judi ciarias: Divin6polis, Govern ador
Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras,
Montes Claro s, Paracatu , Passos, Patos de

Minas, Pouso Alegre, Sao Joao del-Rei, Sao
Sebastlao do Paraiso, Sete Lagoa s, Te6filo
Oton i, Uberaba, Uberlandia, Unai e Varginha

Secao Judiciaria do Para
Subsecoes Judi ciarias: Alta mira, Castanh al,
Maraba e Santarem

Secao Jud iciaria do Piaui
Subsecoes Judiciarias: Parna iba e Picas

Se~ao Jud iciaria de Ron donia
Subsecoes Jud klarias: Guaja ra-M irim e
Ji-Parana

Secao Judlciaria de Roraima

Secao Jud lciarla do Tocantins




