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Emenda Regimental 3

Art. 1" 0 Regimento Interne do Tribunal Regional Federal da Primeira
Regiao passa a vigorar com a seguinte radacao:

PARTE I

DO TRIBUNAL

Titulo I

DA COMPOSI<;:AO, DA ORGANIZA<;:Ao E DA COMPETENCIA

Capitulo I

Da Composicao e da Organizacao do Tribunal

Art. lQ 0 Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao, com sede
na Capital Federal e [urisdicao no Distrito Federal enos Estados do
Acre, Amapa, Amazonas, Bahia, Coias, Maranhao, Mato Grosso, Minas
Gerais, Para, Piaui, Rondonia, Roraima e Tocantins, compoe-se de
vinte e sete juizes vitalicios, nomeados pelo presidente da Republica,
que terao 0 titulo de desembargador federal, sendo vinte e urn entre
juizes federais, tres entre advogados e tres entre membros do Minis
terio Publico Federal, com observancia do que preceitua 0 art. 107 da
Constituicao Federal.

Art.2Q 0 Tribunal funciona em:

I - Plenario:

II - Corte Especial;

III - Secoes especializadas;

IV - Turmas especializadas;

V - Turma Especial de Ferias.
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III - a vice-presidente, ao deixar a cargo, se nao for ocupar
a de presidente do Tribunal, integrara a Turma do novo vice-presi
dente.

Art.4Q Ha, no Tribunal, uma Turma Especial de Ferias, constituida
par quatro desembargadores federais e presidida pelo mais antigo,
salvo se a presidente, a vice-presidente au a corregedor-geral estive
rem entre seus integrantes, hip6tese em que, ness a ordem, a presiden
cia sera exercida par urn destes.

§ 3Q A Turma Especial de Ferias sera constituida mediante
convocacao do presidente, abrindo-se prazo para a inscricao par escrito
dos desembargadores federais interessados, junto aPresidencia,

§ 4Q A convocacao para integrar a Turma Especial de Ferias
sera feita com preferencia aos desembargadores federais mais antigos
que se inscreverem.

§ 5Q Se a ruimero de desembargadores federais interessados
for inferior ao estabelecido, a escolha sera realizada par sorteio, entre as
integrantes das Turmas. Fodera, ainda, ser convocado urn juiz federal
para completar a composicao.

§ 6Q 0 desembargador federal designado que, par motivo
justificado, nao puder participar da Turma Especial de Ferias sera subs
tituido consoante a disposto no § 4Q

•

§ 7Q 0 desembargador federal que participar da Turma
Especial de Ferias podera integra-la novamente, nos periodos sub
sequentes, se nao houver outros interessados em numero suficiente,
ainda que menos antigos.

§ 5Q 0 desembargador federal empossado integrara a Turma
onde ocorreu a vaga para a qual foi nomeado au a do que foi transfe
rido.

§ 1Q Preferencialmente, as quatro Secoes especializadas deve
rao estar representadas na Turma Especial de Ferias.

§ 2Q A Turma Especial de Ferias exercera sua atividade juris
dicional nos periodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho de cada
ana.

§ 1Q 0 Plenario, constituido da totalidade dos desembarga
dares federais, epresidido pelo presidente do Tribunal.

§ 2Q A Corte Especial, constituida de dezoito desembargado
res federais e presidida pelo presidente do Tribunal, sera integrada:

I - pelo vice-presidente e pelo corregedor-geral;

II - pelos quinze desembargadores federais mais antigos do
Tribunal.
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Art. 3Q Ha, no Tribunal, quatro Secoes, integrada cada uma pelos
componentes das Turmas da respectiva area de especializacao,

§ 1Q 0 Tribunal tern oito Turrnas, constituida de tres desern
bargadores federais cada uma. A Primeira e a Segunda Turma com
poem a Primeira Secao: a Terceira e a Quarta Turma, a Segunda Secao:
a Quinta e a Sexta Turma, a Terceira Secao: a Setima e a Oitava Turma,
a Quarta Secao,

§ 2Q As Turmas serao presididas pelo desembargador federal
mais antigo entre seus membros, obedecendo-se a ordem de antigui
dade, em sistema de rodizio, pelo prazo de dais anos, desde que con
tern com pelo menos dais anos de exercicio no cargo, salvo se todos as
componentes do orgao colegiado nao preencherem tal requisito.

§ 3Q 0 presidente, a vice-presidente e a corregedor-geral nao
integram Turma au Secao, exceto Turma Especial de Ferias e quanta ao
disposto no art. 23, IV.

§ 4Q 0 presidente, a vice-presidente e a corregedor-geral, ao
deixarem seus cargos, retornam aTurrna, observando-se a seguinte:

I - a presidente e a corregedor-geral integrarao, respectiva
mente, a Turma do presidente e a do corregedor-geral eleitos;

II - se a novo presidente for a vice-presidente au a correge
dor-geral, a presidente que deixar a cargo passara a integrar a Turma
de que provem a vice-presidente au a corregedor-geral eleitos;
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coes;

Art.8Q

I - servidores publicos civis e militares, exceto feitos relativos
a improbidade administrativa;

II - beneficios previdenciarios.

§ 2Q ASegunda Secao cabe a processo e julgamento dos fei-
tos relativos a:

1- materia penal em geral;

ll- improbidade administrativa;

Ill- desapropriacao direta e indireta.

§ 3Q ATerceira Secao cabe a processo e julgamento dos feitos
relativos a:

I -Ticitacao e contratos administrativos;

II - concursos publicos:

Ill- contratos;

IV - direito ambiental;

V - sucess6es e registros publicos:

VI - direito das coisas;

Vll- responsabilidade civil;

VlIl- ensino;

I - inscricao, exercicio profissional e respectivas contribui-

IX - nacionalidade, inclusive a respectiva opcao e naturaliza-
cao:

X - constituicao, dissolucao e Iiquidacao de sociedades;

XI - propriedade industrial;

Xll- Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

§ 4Q AQuarta Secao cabe a processo e julgamento dos feitos
relativos a:

§ 8Q Serao anotados, no prontuario dos desembargadores
federais integrantes da Turma Especial de Ferias, as dias de ferias a
que tern direito para gozo oportuno, na epoca prevista no art. 172, § 1Q,

deste Regimento.

§ 9Q Aplicam-se, no que couber, a Turma Especial de Perias,
as disposicoes deste Regimento referentes as Turmas especializadas e
as Secoes.

1- beneficios previdenciarios e servidores publicos:

II - penal, improbidade administrativa e desapropriacao:

1Il- administrative, civil e comercial;

IV - tributario e conselhos profissionais.
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Secao I

Das Areas de Especializacao

Capitulo II

Da Competencia do Plenario, da Corte Especial,
das Secoes e das Turmas

Art. 5Q Ha, no Tribunal, 6rgiio denominado Conselho de Administra
cao, destinado a formulacao e implantacao das politicas administrati
vas, consoante disposicoes contidas nos arts. 72 a 77 deste Regimento.

Art. 7Q A competencia do Plenario e da Corte Especial nao esta
sujeita a especializacao.

Art. 8Q A competencia das Secoes e das respectivas Turmas, que as
integram, e fixada de acordo com as materias que compoem a corres
pondente area de especializacao,

§ 12 APrimeira Secao cabe a processo e julgamento dos fei
tos relativos a:

Art. 6Q Ha, no Tribunal, estabelecidas em razao da materia, quatro
areas de especializacao, a saber:



Art. 10. Compete it Corte Especial processar e julgar:

1J~~~~~~2B±;E~~::::::::I Arts. 9° e 10

I - nos crimes comuns e de responsabilidade, as juizes federais,
incluidos as da [ustica Militar e da [ustica do Trabalho, e as membras
do Ministerio Publico da Uniao, estes e aqueles em exercicio na area de
jurisdicao do Tribunal, bem como a respectiva acao de imprabidade
administrativa, ressalvada a competencia da Iustica Eleitoral;

II - as revis6es criminais e as acoes rescis6rias de seus pr6
prios julgados;

III - as mandados de seguran~ae as habeas data para impug
nacao de ato do Tribunal, de seus orgaos fracionarios e de seus desem
bargadores federais;

IV - as conflitos de competencia entre relatores, Turmas e
Secoes do Tribunal;

VI - declarar a vitaliciedade dos juizes federais substitutos;

VII - eleger, pelo voto secreta, entre as desembargadores
federais, as que devem compor a Tribunal Regional Eleitoral do Dis
trito Federal e, entre as juizes de cada Secao [udiciaria, as que devem
integrar a respectivo Tribunal Regional Eleitoral, em ambos as casas,
na condicao de membra efetivo e suplente;

VIII - votar as emendas ao Regimento Interno;

IX - prapor a criacao de novas varas federais;

X - dispor sabre a estrutura organizacional da Secretaria do
Tribunal e services auxiliares e sabre a estrutura organizacional das
Secoes [udiciarias da area de sua jurisdicao e seus respectivos cargos
e funcoes:

XI - apravar a Regimento Interno da Corregedoria;

XII - apravar a outorga de condecoracoes.

Secao III

Da Competencia da Corte Especial

Secao II

Da Competencia do Plenario

I - dar posse aos membras do Tribunal;

II - eleger a presidente, a vice-presidente e a corregedor-geral
para mandata de dais anos, observando, preferencialmente, a ordem
de antiguidade, vedada a reconducao, bem como dar-lhes posse;

III - escolher as listas triplices dos candidatos it composicao
do Tribunal na forma preceituada nos arts. 93 e 94 da Constituicao
Federal;

Art. 9Q Compete ao Plenario:

§ 5Q Os feitos relativos a nulidade e anulabilidade de atos admi
nistrativos serao de competencia da Secao a cuja area de especializacao
esteja afeta a materia de fundo.

II - impastos;

III - taxas;

IV - contribuicoes de melhoria;

V - contribuicoes sociais e outras de natureza tributaria,
exceto as contribuicoes para a FGTS;

VI - emprestimos compuls6rios;

VII - multas de natureza tributaria:

VIII - pre~os publicos:

IX - outras multas.

IV - decretar a perda do cargo de juiz federal au de juiz
federal substituto (CF, art. 95, I, primeira parte);

V - decidir sabre a afastamento do cargo de juiz federal au
de juiz federal substituto contra a qual tenha havido recebimento de
denuncia au queixa-crime;
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Arts. 10 e 11

v - as arguicoes de inconstitucionalidade de lei ou ato norma
tivo do Poder Publico (CF, art. 97) suscitadas nos processos submetidos
ao julgamento originario ou recursal do Tribunal;

VI - os incidentes de uniforrnizacao de jurisprudencia em
caso de divergencia na interpretacao do Direito entre as Secoes, apro
vando a respectiva sumula:

VII - as questoes incidentes em processos de competencia das
Secoes ou Turmas que the hajam sido submetidas, bem como os con
flitos de competencia entre relatores e Turmas integrantes de Secoes
diversas ou entre estas;

VIII - 0 pedido de desaforamento de julgamento da compe
tencia do Tribunal do Juri.

Art. 11. Compete aCorte Especial Administrativa:

I - resolver as duvidas que the forem submetidas pelo presi
dente ou pelos desembargadores federais sobre a interpretacao e exe
cucao de norma regimental ou a ordem dos processos de sua compe
tencia:

II - conceder Iicenca ao presidente e aos desembargadores
federais;

III - escolher os desembargadores federais diretores da Revista
e da Escola de Magistratura Federal da Primeira Regiao - ESMAF, obser
vada a ordem de antiguidade;

IV - organizar concurso publico de provas e titulos para pro
vimento de cargos de juiz federal substituto;

V - prover, na forma prevista na Constituicao, os cargos de
juiz federal e de juiz federal substitute, bem como os cargos necessaries
aadministracao da [ustica, exceto os cargos de confianca:

VI - decidir sobre pedidos de rernocao ou permuta de juiz
federal e de juiz federal substituto;

VII - ordenar a instauracao de procedimento administrativo
especial para decretacao da perda de cargo de juiz federal e de juiz federal
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Art. 11

substituto nas hipoteses previstas em lei, bem como julgar 0 respectivo
processo;

VIII - decidir, por motivo de interesse publico, sobre rernocao
ou disponibilidade e aposentadoria, com vencimentos proporcionais
ao tempo de service, de juiz federal, de juiz federal substituto ou de
membro do proprio Tribunal, no que couber;

IX - julgar os processos de verificacao de invalidez de mem
bro do Tribunal, de juiz federal e de juiz federal substituto;

X- impor penas de advertencia e censura aos juizes federais e
juizes federais substitutos, bem como decidir sobre sancoes disciplina
res aos servidores do Tribunal e da [ustica Federal de primeira instan
cia, na forma da lei, sem prejuizo da cornpetencia do corregedor-geral;

XI- aprovar a proposta orcamentaria e encaminha-la ao Con
selho da [ustica Federal;

XII - conhecer das correicoes parciais, representacoes ou jus
tificacoes de conduta;

XIII - conhecer de pedido de reconsideracao mediante fato
novo ou omissao do julgado, bem como de recursos contra decisoes do
presidente ou do corregedor;

XIV - ordenar a especializacao de varas e atribuir competen
cia, pela natureza dos feitos, a determinados [uizos Federais;

XV- elaborar e publicar, anualmente, no mes de dezembro, a
lista de antiguidade dos juizes federais e dos juizes federais substitutos
da Regiao:

XVI - aprovar, em votacao secreta, a convocacao de [uizes
substitutos (art. 22, XXIV);

XVII - decidir sobre 0 afastamento de juiz federal ou juiz
federal substituto por mais de trinta dias;

XVIII - deliberar sobre abertura de procedimento de verifi
cacao de invalidez de desembargador federal ou, por provocacao do
Conselho de Administracao, de juiz federal ou juiz federal substituto
para 0 fim de aposentadoria;
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Art. 15. Ressalvada a competencia da Corte Especial au da Secao,
dentro de cada area de especializacao, a Turma que primeiro conhecer

Arts. 12 a 15

Paragrafo unico. Compete, ainda, a Segunda Secao, ressalvada
a competencia prevista no art. 10, incisos I e II, processar e julgar:

I - nos crimes comuns e de responsabilidade, as autoridades
submetidas, pela natureza da infracao, ao foro do Tribunal par prerro
gativa de funcao, ressalvada a competencia da [ustica Eleitoral;

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

III - as revisoes criminais dos julgados de primeiro grau, bern
como dos da propria Secao au das respectivas Turmas.

Art. 13. As Turmas compete processar e julgar, dentro da respectiva
area de especializacao:

Secao V

Da Competencia das Turmas

I - as habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal
au outra autoridade sujeita diretamente a jurisdicao do Tribunal;

II- em grau de recurso, as causas deciclidaspelos juizes federais
e pelos juizes de direito no exercicio de jurisdicao federal, ressalvadas
as hip6teses previstas nos arts. 102, II, "b", e 105, II, "c", da Constituicao
Federal;

ill - as excecoesde suspeicao e impedimenta contra juiz federal.

Art. 14. AsTurmas podem remeter as feitos de sua competencia a Secao
de que sao integrantes:

I - quando algum dos desembargadores federais propuser
revisao da jurisprudencia assentada em sumula pela Secao:

II - quando convier pronunciamento da Secao em razao da
relevancia da questao e para prevenir divergencia entre as Turmas da
mesma Secao.
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Art. 12. Compete as Secoes:

Secao IV

Da Competencia das Secoes

XIX - referendar as provimentos adotados pelo corregedor
geral (art. 24, VII).

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

II - sumular a jurisprudencia uniforme das Turmas da respec
tiva area de especializacao.

I - processar e julgar:

a) as embargos infringentes au as embargos de divergencia
em materia trabalhista interpostos das decisoes das Turmas da respec
tiva area de especializacao:

b) as conflitos de competencia relativos as materias das res
pectivas areas de especializacao, verificados entre juizes federais vin
culados ao Tribunal;

c) as incidentes de uniformizacao de jurisprudencia quando
ocorrer divergencia na interpretacao do Direito entre as Turmas que as
integram, aprovando a respectiva sumula;

d) as mandados de seguran~a e as habeas data para impugna
~ao de ato de juiz federal;

e) as embargos infringentes nas acoes rescis6rias de seus pr6
pries julgados;

f) as acoes rescis6rias dos julgados de primeiro grau relativos
as materias das correspondentes areas de especializacao, bern como
dos da pr6pria Secao au das respectivas Turmas;

g) as questoes incidentes em processos de competencia das
Turmas da respectiva area de especializacao que lhes sejam submeti
das;

Arts. 11 e 12



Arts. 15 a 17

de um processo ou de qualquer incidente ou recurso tera a [urisdicao
preventa para 0 feito e seus novos incidentes ou recursos, mesmo os
relativos a execucao das respectivas decis6es.

§ 1Q A prevencao de que trata este artigo tambem se refere as
acoes reunidas por conexao e aos feitos originarios conexos.

§ 2Q Prevalece ainda a prevencao quando a Turma haja sub
metido a causa ou algum de seus incidentes ao julgamento da Secao ou
da Corte Especial.

§ 3Q A prevencao, se nao for reconhecida de oficio, podera
ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministerio Publico Federal
ate 0 inicio do julgamento por outra Turma.

§ 4Q Cessara a prevencao se tiver havido total redistribuicao
dos desembargadores federais na composicao das Turmas ou se da
Turma nao fizer parte nenhum dos que funcionaram em julgamento
anterior.

§ 5Q Nao firma prevencao do 6rgao julgador a decisao que
deixar de tomar conhecimento do feito ou a que simplesmente declarar
prejudicado 0 pedido.

Art. 16. ATurma Especial de Ferias compete exercer a atividade juris
dicional pr6pria da competencia de todas as Turmas permanentes, das
Secoes e da Corte Especial na forma prevista no art. 174 deste Regi
mento.

Secao VI

Da Competencia Comum aos Orgfios Julgadores

Art. 17. Ao Plenario, a Corte Especial, as Secoes e as Turmas, nos pro
cessos da respectiva competencia, incumbe, ainda:

I -julgar:

a) os agravos contra decisao do respectivo presidente ou con
tra despacho do relator;
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Arts. 17 e 18

b) os embargos de declaracao opostos a seus acordaos:

c) as arguicoes de falsidade, medidas cautelares e outras nos
feitos pendentes de sua decisao:

d) os incidentes de execucao que lhes forem submetidos;

e) a restauracao de autos desaparecidos;

II - adotar as seguintes providencias:

a) remeter as autoridades competentes, para os devidos fins,
c6pias autenticadas de pe~as de autos ou de papeis de que conhecer,
quando neles ou pOl' interrnedio deles verificar indicios de crime de
responsabilidade ou de crime comum em que caiba a~ao publica;

b) encarninhar, por deliberacao do orgao julgador compe
tente, tomada verbalmente, sem nenhum registro no processo, ao Ple
nario, quando se tratar de juiz federal e a Corregedoria-Geral, quando
se tratar de juiz federal substitute, ou for relativo as varas, reproducoes
autenticadas de sentences ou despachos de juizes federais constantes
dos autos que revelem excepcional valor ou merito de seus prolatores
ou observacoes referentes ao funcionamento das varas.

Art. 18. As Secoes e as Turmas poderao remeter os feitos de sua com
petencia a Corte Especial:

I - quando houver relevante arguicao de inconstitucionali
dade, desde que a materia ainda nao tenha sido decidida pela Corte
Especial ou pelo Supremo Tribunal Federal;

II - quando algum dos desembargadores federais propuser
revisao da [urisprudencia assentada em sumula pela Corte Especial ou,
ainda, em materia constitucional;

III - quando houver questao relevante sobre a qual divirjam
as Secoes entre si ou alguma delas ern relacao a Corte Especial;

IV - quando convier pronunciamento da Corte Especial ern
razao da relevancia da questao juridica ou da necessidade de prevenir
divergencia entre as Secoes,
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Art. 19

Capitulo III

Do Presidente, do Vice-Presidente e do Corregedor-Geral

Secao 1

Da Elei<;iio

Art. 19. 0 presidente, 0 vice-presidente e 0 corregedor-geral, eleitos
entre os desembargadores federais mais antigos, tern mandato de dois
anos, a contar da posse, vedada a reeleicao,

§ 1Q A eleicao, por voto secreta do Plenario, dar-se-a trinta
dias antes do termino do bienio, e a posse, no ultimo dia, transferindo
se para 0 primeiro dia uti! seguinte, caso essas datas recaiam em dias
sem expediente na Corte.

§ 2Q A eleicao far-se-a com a presen<;a de, pelo menos, dois
tercos dos membros efetivos do Tribunal. Nao se verificando quorum,
na mesma oportunidade, sera designada sessao extraordinaria para
a data mais proxima, convocando-se os desembargadores federais
ausentes.

§ 3Q A eleicao do presidente precedera a do vice-presidente,
e a do vice-presidente, a do corregedor-geral, quando se realizarem na
mesma sessao.

§ 4Q Considerar-se-a eleito, em primeiro escrutfnio, 0 desem
bargador federal que obtiver a maioria absoluta dos votos dos mern
bros do Tribunal. Em urn segundo escrutinio, concorrerao somente
os mais votados no primeiro. Se nenhum reunir a maioria absoluta de
sufragios, proclamar-se-a eleito 0 mais votado.

§ 5Q 0 desembargador federallicenciado ou em gozo de ferias
nao participara da eleicao, salvo se solicitar 0 retorno as atividades antes
da data designada para a eleicao,

§ 6Q 0 desembargador federal que tiver exercido quaisquer
dos cargos de direcao previstos neste capitulo por quatro anos ou 0

de presidente nao figurara mais entre os elegiveis ate que se esgotem
todos os nomes na ordem de antiguidade.
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Arts. 19 a 22

§ 7Q E obrigat6ria a aceitacao, salvo recusa manifestada e
aceita antes da eleicao.

§ 89 0 disposto no § 69 nao se aplica ao desembargador federal
eleito para completar perfodo de mandato inferior a urn ano.

Art. 20. Se ocorrer vacancia do cargo de presidente, assumira 0 vice
presidente, que convocara 0 Plenario para, no prazo maximo de trinta
dias, realizar a eleicao.

§ 1Q 0 eleito tomara posse no prazo de quinze dias, exer
cendo 0 mandato pelo restante do tempo.

§ 29 No caso de 0 vice-presidente ou 0 corregedor-geral ser
eleito presidente, na mesma sessao, eleger-se-a seu sucessor, aplicando
se-lhe 0 disposto no paragrafo anterior.

Art. 21. Ocorrendo vacancia do cargo de vice-presidente ou de cor
regedor-geral, sera 0 Plenario convocado para eleicao do sucessor no
prazo maximo de trinta dias, salvo 0 caso previsto no § 2Q do artigo
anterior. 0 eleito completara 0 periodo de seu antecessor.

Panigmfo (mica. Caso venha a ocorrer vacancia no cargo de
corregedor-geral, sera 0 Plenario convocado para a eleicao do sucessor
no prazo de trinta dias.

Secao II

Das Atribuicoes do Presidente

Art. 22. 0 presidente do Tribunal, a quem compete a pratica de atos
de gestae da [ustica Federal de primeiro e segundo graus da Primeira
Regiao, tern as seguintes atribuicoes:

I - representar 0 Tribunal;

II - velar pelas prerrogativas do Tribunal;

III - convocar as sess6es extraordinarias do Plenario, da Corte
Especial e do Conselho de Administracao:
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Art. 22 Art. 22

IV - dirigir os trabalhos do Tribunal, presidindo as sess6es
plenarias, da Corte Especial e do Conselho de Administracao:

V - manter a ordem nas sessoes, adotando, para isso, todas as
providencias necessarias:

VI - submeter quest6es de ordem ao Tribunal;

VII - executar e fazer executar as ordens e decis6es do Tribu
nal, ressalvadas as atribuicoes dos presidentes das Secoes, das Turrnas,
bem como as dos relatores;

VIII - designer, entre servidores ativos dos quadros de pes
soal do Tribunal, da [ustica Federal de primeira instancia ou de outros
Tribunais Federais, os coordenadores das Turrnas, por indicacao do
respectivo presidente;

IX - baixar as resolucoes e instrucoes normativas referentes a
deliberacao do Plenario, da Corte Especial ou do Conselho de Admi
nistracao:

X - baixar os atos indispensaveis adisciplina dos services e a
policia do Tribunal;

XI- proferir, nos julgamentos do Plenario e da Corte Especial,
o voto de qualidade, ressalvadas as hip6teses previstas nos paragrafos
1Q e 2Q do art. 62 deste Regimento;

XII - relatar, com voto, 0 agravo interposto de seu despacho;

XIII - assinar, com 0 relator, os acordaos da Corte Especial,
bem como as cartas de sentence e as rogat6rias;

XIV - assinar as atas, os oficios execut6rios e as comunicacoes
referentes aos processos do Plenario, da Corte Especial e do Conselho
de Administracao:

XV - presidir e supervisionar a distribuicao dos feitos aos
desembargadores federais, bem como assinar a ata respectiva, ainda
quando realizada pelo sistema eletr6nico de processamento de dados;

XVI - resolver as duvidas que se suscitarem na classificacao
dos feitos e papeis registrados na Secretaria do Tribunal, baixando as
instrucoes necessarias:
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XVII - publicar, mensalmente, no orgao oficial, relacao dos
feitos que foram encaminhados aProcuradoria Regional da Republica,
com data dos respectivos recebimentos, e ainda nao devolvidos;

XVIII - designar dia para julgamento dos processos da com
petencia do Plenario e da Corte Especial;

XIX - proferir os despachos de expediente;

XX - dar posse aos [uizes durante 0 recesso do Tribunal ou
nas ferias:

XXI - conceder transferencia de Secao aos desembargadores
federais ap6s aprovacao do Plenario:

XXII - prorrogar 0 prazo para posse e exercicio dos membros
do Tribunal ad referendum do Plenario:

XXIII- convocar, nos casos previstos neste Regimento, os juf
zes substitutos entre os juizes federais efetivos com mais de trinta anos
de idade e cinco anos de exercicio (CF, art. 107, II), mediante indicacao
do substituido, ap6s aprovacao da Corte Especial em votacao secreta;

XXIV - convocar, por prazo deterrninado, juiz federal com
mais de trinta anos de idade e cinco de exercicio, para atuar na segunda
instancia, em processos de competencia das Turmas, mediante indica
<;ao do desembargador federal efetivo, quando em seu gabinete pende
rem de julgamento processos distribuidos ha mais de um ano, na forma
de resolucao da Corte Especial;

XXV - manter sob fiscalizacao e permanente atualizacao 0

assentamento funcional dos desembargadores federais, juizes federais
e juizes federais substitutos;

XXVI - determinar, em cumprimento de deliberacao da
Corte Especial, 0 inicio do procedimento de verificacao de invalidez de
desembargador federal, de juiz federal ou juiz federal substituto para 0

fim de aposentadoria;

XXVII - nomear curador ao paciente nas hip6teses do item
anterior, quando se tratar de incapacidade mental, bern como praticar
os demais atos do procedimento administrativo de verificacao de inva
lidez do magistrado;
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Art. 22, Art. 22

XXVIII - criar comissoes temporaries e designar seus mem
bros, bem como os das comissoes permanentes;

XXIX - designar desembargadores federais ou juizes federais
para composicao da Turma Especial de Ferias:

XXX - decidir:

a) antes da distribuicao, os pedidos de assistencia judiciaria:

b) as reclamacoes por erro de ata do Plenario e da Corte Espe
cial ou da publicacao de acordaos desta;

c) os pedidos de suspensao da execucao de medida liminar,
tutela antecipada ou sentence nos casos previstos em lei;

d) os pedidos de avocacao de processos (CPC, art. 475, pard
grafo unico);

e) os pedidos de extracao de carta de sentenca relativos aos
feitos da competencia da Corte Especial;

f) os pedidos de livramento condicional, bem como os inci
dentes em processos de indulto, anistia e gra~a;

g) a desercao de recursos nao preparados no Tribunal;

h) as peticoes de recursos especial e extraordinario, resol
venda os incidentes que se suscitarem;

i) a expedicao de ordens de pagamento devido pela Fazenda
Publica Federal nos termos do art. 100 da Constituicao, despachando
os precat6rios;

j) a ordenacao do sequestro no caso do art. 731 do C6digo de
Processo Civil;

k) os pedidos relativos as materias administrativas e de ser
vidores do Tribunal, que poderao ser objeto de delegacao ao diretor
geral;

XXXI - nomear 0 diretor-geral da Secretaria, bem como os
ocupantes de funcao comissionada;
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XXXII - determiner, nas acoes rescis6rias da competencia da
Corte Especial, 0 levantamento do dep6sito exigido pelo art. 488, II, do
C6digo de Processo Civil;

XXXIII - rubricar os livros necessaries ao expediente ou desig
nar servidor para faze-lo;

XXXIV - designar os servidores dos gabinetes dos desembar
gadores federais, da Presidencia, da Vice-Presidencia e da Corregedo
ria mediante indicacao do desembargador federal;

XXXV - especificar, em ate proprio, as atribuicoes das diver
sas unidades do Tribunal, bem como de seus diretores, chefes e servi
dores;

XXXVI - assinar os atos de provimento e vacancia dos cargos
da Secretaria do Tribunal, dando posse aos servidores, inclusive os de
promocao, observados os criterios e normas preestabelecidos;

XXXVII - assinar os demais atos relativos a:

a) remocao:

b) redistribuicao:

c) substituicao:

d) vantagens;

e) indenizacoes:

f) ferias;

g) licencas:

h) afastamentos;

i) concessoes:

j) apuracao de tempo de service:

XXXVIII - decidir os processos disciplinares e irnpor as res
pectivas penas aos servidores da Secretaria do Tribunal;

XXXIX - velar pela regularidade e exatidao das publicacoes
dos dados estatisticos sobre os trabalhos do Tribunal cada mes;
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Arts. 22 e 23 Arts. 23 e 24

XL - apresentar ao Tribunal, na segunda sessao de fevereiro,
apos 0 periodo de ferias, relatorio circunstanciado dos trabalhos efetua
dos no ano decorrido, bern como os mapas dos julgados;

XLI - adotar as providencias necessarias a elaboracao das
propostas orcamentarias do Tribunal e da [ustica Federal de primeira
instancia e encaminhar pedidos de abertura de creditos adicionais (CF,
art. 99);

XLII- encaminhar ao Conselho da [ustica Federal as tomadas
de contas do Tribunal e das Secoes [udiciarias, devidamente examina
das, manifestando-se sobre as aplicacces:

XLIII - delegar, conforme 0 caso, ao diretor-geral da Secreta
ria os atos de gestae administrativo-financeira de sua competencia:

XLIV - aprovar a escala de ferias dos jufzes federais e juizes
federais substitutos e suas alteracoes,

Secao III

Das Atribuicoes do Vice-Presidente

Art. 23. Ao vice-presidente incumbe:

I - substituir 0 presidente nas ferias, licencas, ausencias e
impedimentos eventuais. Em caso de vacancia do cargo de presidente,
proceder-se-a na forma do art. 20 deste Regimento;

II - presidir a distribuicao dos feitos de competencia das
Secoes e Turmas por delegacao do presidente;

III - decidir, por delegacao de competencia, sobre a admissibi
lidade de recursos especial e extraordinario:

IV - presidir as Secoes:

V - auxiliar na supervisao e fiscalizacao dos services da Secre
taria do TribunaL

§ 1Q A delegacao de que tratam os incisos II e III far-se-a
mediante ato do presidente e de comum acordo com 0 vice-presi
dente.
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§ 2Q 0 vice-presidente integra a Corte Especial tambem nas
funcoes de relator e revisor.

Secao IV

Das Atribuicoes do Corregedor-Geral

Art. 24. Ao corregedor-geral compete:

1- exercer as atividades de correicao da [ustica Federal de pri
meiro grau;

II - fiscalizar e superintender as atividades relativas ao aper
feicoarnento, a disciplina e a estatistica forense da primeira instancia,
adotando, desde logo, as medidas adequadas a eliminacao de erros e
abusos;

III - proceder a sindicancias e correicoes gerais ou parciais,
quando verificar que, em alguma Secao ou jufzo, se praticam erros ou
omissoes que prejudiquem a distribuicao da [ustica, a disciplina e 0

prestfgio da [ustica Federal;

IV - examinar e relatar pedidos de correicao parcial e justifica
<;ao de conduta de juizes federais e de juizes federais substitutos;

V - proceder a sindicancias relacionadas com faltas atribuidas
a juizes federais e juizes federais substitutos puniveis com advertencia
ou censura, observado 0 disposto no art. 139 deste Regimento;

VI - impor as penalidades de censura, advertencia e suspen
sao, ate trinta dias, aos servidores da [ustica Federal sem prejuizo da
cornpetencia dos [uizes federais, dos diretores de foro e do Plenario:

VII - adotar, ad referendum da Corte Especial Administrativa,
provimentos necessaries ao regular funcionamento dos services foren
ses da primeira instancia:

VIII - expedir instrucoes e orientacoes normativas destina
das ao aperfeicoamento, apadronizacao e racionalizacao dos servicos
forenses da primeira instancia:

IX - designar os servidores que 0 assessorarao ou servirao de
secretario nas inspecoes, correicoes gerais e extraordinarias ou nas sin-
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Arts. 24 a 27 r Arts. 27 a 29

dicancias e inqueritos que presidir, podendo requisita-los da Secretaria
do Tribunal ou das Secoes [udiciarias:

x - realizar sindicancias:

XI- expedir instrucoes normativas para 0 funcionamento dos
services da Corregedoria;

XII - encaminhar ao presidente, ate 15 de janeiro, relat6rio
circunstanciado dos services afetos aCorregedoria;

XIII - determinar a sindicancia da vida pregressa dos candi
datos nos concursos para provimento de cargo de juiz federal substi
tuto e providenciar a realizacao de exames psicotecnicos:

XIV - autorizar 0 afastamento, por menos de trinta dias, de
juiz federal ou de juiz federal substituto comunicando a presidencia
do Tribunal.

Art. 25. 0 corregedor-geral, quando julgar necessario para a realiza
~ao de inspecoes, sindicancias, correicoes gerais e extraordinarias ou
realizacao de inqueritos destinados a apuracao de responsabilidade,
podera designar urn juiz para acompanha-lo ou delegar-lhe competen
cia, ficando os resultados finais sujeitos a sua apreciacao e decisao,

Art. 26. No exame de correicoes parciais ou gerais, quando 0 correge
dor-geral verificar irregularidades ou omiss6es cometidas por orgaos
ou servidores da Secretaria do Tribunal, do Ministerio Publico Federal
e dos Services Auxiliares da Policia Federal, fara as necessarias comu
nicacoes ao presidente do Tribunal, ao Ministerio Publico Federal ou
ao diretor-geral do Departamento de Policia Federal para os devidos
fins. Nos demais casos, sem prejufzo da pena disciplinar que houver
aplicado, encaminhara ao Ministerio Publico Federal os documentos
necessaries para a apuracao da responsabilidade criminal, sempre que
verificar a existencia de crime ou contravencao.

Art. 27. 0 corregedor-geral podera baixar ato dispondo sobre 0 hora
rio do pessoal de seu gabinete, observadas a duracao legal e as peculia
ridades do service, de acordo com 0 art. 96 deste Regimento.
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Paragrafo unico. Ao assessor da Corregedoria, bacharel em Direito,
nomeado em comissao pelo presidente mediante indicacao do corregedor
geral, aplica-se 0 disposto quanto a servidor de gabinete de desembargador
federal.

Capitulo IV

Das Atribuicoes dos Presidentes de Secao e de Turma

Art. 28. Compete ao presidente de Secao:

1- presidir as sessoes, nas quais tera voto de desempate, nao
participando na condicao de relator, revisor ou vogal;

II - relatar, com vote, agravo regimental interposto con
tra suas decisoes, prevalecendo a decisao agravada quando ocorrer
empate;

III - manter a ordem nas sess6es;

IV - convocar sess6es extraordinarias da Secao:

V - mandar incluir em pauta os processos e assinar as atas das
sess6es;

VI - assinar os oficios execut6rios e quaisquer comunicacoes
referentes aos processos julgados pela Secao:

VII - deterrninar, nas acoes rescis6rias de competencia das
Secoes, 0 levantamento do dep6sito de que trata 0 art. 488, II, do
C6digo de Processo Civil.

Art. 29. Compete ao presidente de Turma:

1- presidir as sess6es;

II - manter a ordem nas sess6es;

III - convocar sess6es extraordinarias:

IV - mandar incluir em pauta os processos e assinar as atas
das sess6es;
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Arts. 29 e 30

v - assinar os offcios execut6rios e quaisquer comunicacoes
referentes aos processos julgados;

VI - indicar ao presidente 0 ocupante da funcao de coordena
dor da respectiva Turma na forma do inciso VIII do art. 22 deste Regi
mento;

VII - assinar a correspondencia da Turma, ressalvados os
casos de competencia do presidente do Tribunal ou da Secao que inte
gra.

Capitulo V

Do Relator e do Revisor

Secao I

Do Relator

Art. 30. Ao relator incumbe:

I - ordenar e dirigir 0 processo;

II - determinar as autoridades judiciarias e administrativas
sujeitas a jurisdicao do Tribunal providencias relativas ao andamento e
a instrucao do processo, salvo se forem da competencia do Plenario, da
Corte Especial, da Secao, da Turma ou de seus presidentes;

III - delegar atribuicoes a autoridades judiciarias de instancia
inferior nos casos previstos em lei ou neste Regimento;

IV - submeter ao Plenario, a Corte Especial, a Secao, a Turma
ou ao presidente, conforme a competencia, questoes de ordem para 0

bom andamento dos processos;

V - submeter a Corte Especial, a Secao ou a Turrna, nos pro
cessos da competencia respectiva, medidas cautelares necessarias a
protecao de direito susceptivel de grave dano de incerta reparacao ou
ainda destinadas a garantir a eficacia da ulterior decisao da causa;

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

46

Art. 30

VII - homologar as desistencias, ainda que 0 feito se ache em
pauta ou em mesa para julgamento;

VIII - pedir dia para julgamento dos feitos que the couberem
por distribuicao ou passa-los ao revisor com 0 relatorio, se for 0 caso;

IX - propor a Secao ou a Turma a submissao do processo a
Corte Especial ou a Secao, confonne 0 caso;

X - decidir 0 pedido de carta de sentenca e assina-la:

XI- apresentar, em mesa, para [ulgamento, os feitos que inde
pendem de pauta;

XII - redigir 0 acordao, quando seu voto for 0 vencedor no
julgamento;

XIII - determinar a correcao da autuacao, quando for 0 caso;

XIV- determinar 0 arquivamento de inquerito policial ou de
pe~as inforrnativas, a pedido do Ministerio Publico, ou, no caso de dis
cordancia, submeter 0 requerimento a decisao do orgao competente do
Tribunal;

XV - decretar a extincao da punibilidade nos casos previstos
em lei;

XVI - relatar, com vote, os agravos interpostos de suas deci-
s6es;

XVII- decidir as impugnacoes do valor da causa nos proces
sos de competencia originaria:

XVIII- confirmar, nos casos de reexame necessario, sentenca
proferida em conformidade com a sumula de tribunal superior ou do
Tribunal ou, ainda, com a jurisprudencia uniforme deste;

XIX - antecipar os efeitos da tutela nas acoes de competencia
originaria do Tribunal;

XX - determinar a remessa dos autos ao juizo competente em
caso de manifesta incompetencia do Tribunal;
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XXI - dispensar a audiencia do revisor, na forma prevista no
art. 35 da Lei 6.830/80, nos feitos que versarem sabre materia predomi
nante de direito au quando a sentenca recorrida estiver apoiada em pre
cedentes deste Tribunal, do Superior Tribunal de [ustica e do Supremo
Tribunal Federal (Lei Complementar 35/79, art. 90, §§ 1Q e 2Q

) ;

XXII - decidir, de plano, a conflito de competencia quando
houver jurisprudencia dominante do Tribunal sabre a questao susci
tada;

XXIII - julgar prejudicado pedido au recurso que haja per
dido a objeto;

XXIV - dar efeito suspensivo a recurso au suspender a cum
primento da decisao recorrida, a requerimento do recorrente, ate a pro
nunciamento definitivo da Turrna, nos casas de prisao civil, adjudica
cao, rernicao de bens, levantamento de dinheiro sem caucao id6nea e
em outros casas dos quais possa resultar Iesao grave e de dificil repara
~ao, sendo relevante a fundamentacao:

XXV - negar seguimento a recurso manifestamente inadmissi
vel, improcedente, prejudicado au em confronto com sumula au juris
prudencia dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal au
de tribunal superior;

XXVI - dar provimento ao recurso, quando a decisao recor
rida estiver em manifesto confronto com sumula au com [urispruden
cia dominante do Supremo Tribunal Federal au de tribunal superior
(CPC, art. 557, § 1Q

- A).

§ 1Q 0 desembargador federal empossado presidente, vice
presidente au corregedor-geral continuara relator dos processos ja
inclufdos em pauta.

§ 2Q A substituicao do relator dar-se-a na forma do art. 113
deste Regimento.

Secao II

Do Revisor

Art. 31. Sujeitam-se a revisao:
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Arts. 31 a 34

I - a acao rescis6ria;

II - a acao penal originaria:

III - as embargos infringentes;

IV - a apelacao:

V - a revisao criminal.

§ 1Q Nos recursos interpostos nas causas de procedimento
sumario, de execucoes fiscais, de despejo, nos casas de indeferimento
liminar da peticao inicial e nas acoes de desapropriacao par interesse
social para fins de reforma agraria, nao havera revisor.

§ 2Q Nas acoes rescis6rias, nos embargos infringentes e na
apelacao, podera a relator dispensar a revisao (art. 30, XXI).

Art. 32. Sera revisor a desembargador federal que se seguir ao relator,
na ordem decrescente de antiguidade, no orgao julgador.

§ 1Q Em caso de substituicao definitiva do relator, sera tam
bern substitufdo a revisor na conformidade do disposto neste artigo.

§ 2Q 0 desembargador federal empossado presidente, vice
presidente au corregedor-geral continuara revisor nos processos ja
inclufdos em pauta.

Art. 33. Compete ao revisor:

I - sugerir ao relator medidas ordinat6rias do processo que
tenham sido omitidas;

II - confirmar, completar au retificar a relat6rio;

III - pedir dia para julgamento;

IV - determinar a juntada de peticao, enquanto as autos
lhe estiverem conclusos, submetendo, conforme a caso, desde logo, a
materia aconsideracao do relator.

Art. 34. A substituicao do revisor dar-se-a na forma do art. 114 deste
Regimento.
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r Arts. 35 a 38
.

Regiment o Interno do TRF - 1~ Regiac

TRF 1a Reqiao
Biblioteca Min . Adhemar Madel

I Reg~ Interno do TRF - 1~ Regiac Arts. 38 a 44,

Capitulo VI

Das Sessoes

Secao I

Disposicees Gerais

Art. 35. Havera sessao de Plen ario, de Corte Especial, de Secao, de
Turma ou de Turma Especia l de Ferias nos dias design ados e, exlraor
dinariamente, mediante convocacao especial.

Art. 36. Nas sessoes, 0 pr esidente tern asse nto na parte centra l da
mesa de julgam ento, ficando 0 procurador regional a sua direila. a s
demais desembargadores fede rais sentar-se-ao pela orde m de an tigu i
dad e, alternada me nte, nos lugares laterais, a comeca r pela di reila do
pr esidente.

§ 1Q Se 0 presidente do Tribuna l compa recer a Secao ou a
Turma para julgar processo a qu e estive r vin culado, assurnira sua pr e
sidencia.

§ 2Q Havendo juiz convocado, este tom ara 0 lugar do desem 
bargador federal menos antigo; se houver mais de urn juiz convocado,
observar-se-a a an tiguidade na [ustica Fed eral.

Art. 37. As sessoes ordinarias cornecarao as nove ou quatorze horas e
terao a duracao de qu atro horas, podendo ser prorrogad as sempre qu e
o service 0 exigir.

o Redacao dada pela Emenda Regimen tal 4.

Partigrafo ullieo. As sessoes extrao rdinarias terao inicio a hora
design ad a e serao encerradas quando cumprido 0 fim a qu e se desti
naram.

Art. 38. As sessoes e votacoes serao publicas, salvo 0 disposto nos
arts. 69 e 325 deste Regimento, bern como se, por mo tivo relevante, 0

Plen ario, a Corte Especial, a Secao ou a Turma resolverem qu e sejam
reservad as.
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§ 1Q os advogados ocuparao a tribuna para formular reque
rimento, produzir sustentacao oral ou responder as perguntas que lhes
fore m feilas pelos desembargadores fed erais.

§ 2Q osadvogad os deverao usar beca sempre qu e ocuparem
a tribuna.

Art. 39. Nas sessoes de Plen ario, de Cor te Especia l, de Secao, de Turma
e de Turma Especia l de Ferias, observar-se-a a seguin te ordem:

1- ve rificacao do numero de desembargad ores fed erais;

I1-leitura, discussao e aprovacao da ata da sessao anterior;

III - indicacoes e propostas;

IV - debates e decisoes dos processos.

Art. 40. as processos conexos poderao ser objeto de urn so julga
mento independentemente do momento da apensacao dos autos.

Art. 41. a s processos qu e versern sobre a mesma qu estao juridica,
embora apresen tem aspectos peculiares, poderao ser julgados conju n
tam ente.

Art. 42. as ju lgamentos a qu e este Regimen to ou a lei nao derern
prioridade serao realizados, quando possivel, segundo a ordem de
antiguida de dos feitos em cada classe.

Partigrafo unico. A antigu idade apurar-se-a pela ordem de
recebime nto dos feitos no protocolo do Tribunal.

Art. 43. Em caso de urgen cia. 0 relator indicara preferencia para jul
game nto dos feitos criminais.

Art. 44. Quando deferida preferen cia solicitada pelo Mini sterio
Publico Federal para processo em qu e houver med ida liminar ou acau
telat6ria, 0 julgam ento far-se-a com prioridade.

•
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Arts. 45 a 47

Art. 45. Desejando praferir sustentacao oral, poderao as advogados
tel' preferencia, des de que a solicitem, com a necessaria antecedencia,
ao secretario do orgao colegiado respectivo.

Panigrafo unico. Observadas as preferencias legais dos praces
sos em julgamento na sessao, a preferencia sera concedida, com prio
ridade, aos advogados que residirem em local diverso da sede do Tri
bunal.

Art. 46. Nao havera sustentacao oral no julgamento de remessa ofi
cial, agravo, embargos declarat6rios e arguicao de suspeicao,

Paragrafo unico. Nos demais julgamentos, a presidente do
orgao colegiado, feito 0 relat6rio, dara a palavra, sucessivamente, ao
autor, recorrente au impetrante e ao reu, recorrido au impetrado para
sustentacao de suas alegacoes,

Art. 47. Nos casas do paragrafo unico do artigo anterior, cada uma das
partes falara pelo tempo maximo de quinze minutos, excetuada a acao
penal originaria, na qual a prazo sera de uma hora, prorrogavel pelo
Tribunal.

§ 1Q 0 Ministerio Publico Federal tera prazo igual ao das
partes.

§ 2Q Havendo litisconsortes nao representados pelo mesmo
advogado, a prazo sera contado em dobra e dividido igualmente entre
as advogados do mesmo grupo, se diversamente nao a convenciona
rem.

§ 3Q Intervindo terceiro, para excluir autor e reu, tera prazo
pr6prio para falar igual ao das partes.

§ 4Q Havendo assistente na acao penal publica, falara depois
do pracurador regional, a menos que a recurso seja dele.

§ 5Q 0 Ministerio Publico Federal falara depois do autor da
acao penal privada.

§ 6Q Se, em pracesso criminal, houver recurso de co-reus em
posicao antagonica, cada grupo tera prazo completo para falar.
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Arts. 47 a 49

§ 7Q Nos processos criminais, havendo co-reus com diferen
tes defensores, a prazo sera contado em dobra e dividido igualmente
entre as defensores, salvo se convencionarem outra divisao.

Art. 48. Cada desembargador federal podera falar duas vezes sabre
a assunto em discussao e mais uma vez, se for a caso, para explicar a
modificacao de voto. Nenhum falara sem que a presidente Ihe conceda
a palavra nem interrompera a que desta estiver fazendo usa.

§ 1Q Ap6s a voto do relator e do revisor, as desembargado
res federais poderao solicitar esclarecimentos sabre fatos e circunstan
cias relativas as questoes em debate au pedir vista dos autos. Surgindo
questao nova, a pr6prio relator pcdera pedir a suspensao do julga
menta.

§ 2Q A taquigrafia, salvo dispensa do desembargador federal,
apanhara as votos, aditamentos, as discussoes au explicacoes de voto.

Art. 49. Nos julgamentos, a pedido de vista nao impede que votem
as desembargadores federais que se tenham par habilitados a faze-lo,
e aquele que a formular restituira as autos ao presidente dentro de dez
dias, no maximo, contados da data da conclusao dos autos, se de outra
forma nao dispuser este Regimento, devendo prosseguir a julgamento
do feito na primeira sessao subsequente a esse prazo.

§ 1Q 0 julgamento que tiver sido iniciado prosseguira, com
putando-se as votos ja proferidos pelos desembargadores federais,
mesmo que nao compare~amau hajam deixado a exercicio do cargo,
ainda que a afastado seja a relator.

§ 2Q Nao participarao do julgamento as desembargadores
federais que nao tenham assistido ao relat6rio au aos debates, salvo
quando se derem par esclarecidos.

§ 3Q Se, para efeito do quorum au desempate na votacao, for
necessaria a voto de desembargador federal nas condicoes do para
grafo anterior, serao renovados 0 relat6rio e a sustentacao oral, compu
tando-se as votos anteriormente proferidos.
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Arts. 49 a 52

§ 4Q 0 pedido de vista, referido no caput, podera ser formu
lado em processos apreciados nas sess6es administrativas, pelo prazo
nele estabelecido, findo 0 qual 0 julgamento prosseguira na sessao
seguinte.

§ 5Q Por determinacao do relator, poderao ser formados
autos suplementares dos processos administrativos que Ihe forem dis
tribuidos.

Art. 50. Concluido 0 debate oral, 0 presidente tomara os votos do
relator, do revisor, se houver, e dos outros desembargadores federais
que se Ihes seguirem na ordem da antiguidade decrescente. Esgotada a
lista, 0 imediato ao menos antigo sera 0 de maior tempo.

§ 1Q Encerrada a votacao, 0 presidente proclamara a deci-
sao.

§ 2Q Se 0 relator for vencido, ficara designado 0 revisor para
redigir 0 acordao,

§ 3Q Se nao houver revisor ou se este tambem tiver sido ven
cido, sera designado para redigir 0 acordao 0 primeiro desembargador
federal que tiver proferido voto prevalecente.

Art. 51. As quest6es preliminares serao julgadas antes do merito,
deste nao se conhecendo se incompativel com a decisao daquelas.

§ 1Q Sempre que, antes ou no curso do relatorio, algum dos
desembargadores federais suscitar preliminar, sera ela, antes de jul
gada, discutida pelas partes, que poderao usar da palavra pelo prazo
da lei. Se nao for acolhida, 0 relator fara 0 relatorio, prosseguindo-se no
julgamento.

§ 2Q Quando a preliminar versar nulidade suprivel, conver
ter-se-a 0 julgamento em diligencia e 0 relator, se for necessario, orde
nara a remessa dos autos it instancia inferior para os fins de direito.

Art. 52. Se for rejeitada a preliminar ou, se acolhida, nao vedar a apre
ciacao do merito, seguir-se-ao a discussao e 0 julgamento da materia
principal, e sobre ela tambem proferirao votos os desembargadores
federais vencidos na anterior conclusao,
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Arts. 53 a 58

Art. 53. Preferira aos demais, com dia designado, 0 processo cujo [ul
gamento houver sido suspenso, salvo se 0 adiamento tiver resultado de
vista e se estiver aguardando a devolucao dos autos.

Art. 54. 0 julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se-a na mesma
sessao, ainda que excedida a hora regimental.

Art. 55. 0 Plenario, a Corte Especial, a Secao, a Turma ou a Turma
Especial de Ferias poderao converter 0 julgamento em diligencia,
quando necessaria it decisao da causa.

Secao II

Das Sessoes Solenes

Art. 56. 0 Tribunal reune-se em sessao solene:

I - para dar posse aos desembargadores federais e aos titula
res de sua direcao:

II - para celebrar acontecimentos de alta relevancia, quando
convocado pelo presidente.

Art. 57. 0 cerimonial das sess6es solenes sera regulado por ato do
presidente.

Secao 111

Das Sessoes do Plenario e da Corte Especial

Art. 58. 0 Plenario e a Corte Especial, que se reunern com a presen~a

minima da maioria absoluta de seus membros, sao dirigidos pelo presi
dente do Tribunal.

Partigrafo unico. Para julgamento de materia constitucional,
acao penal originaria, uniformizacao de [urisprudencia, sumulacao de
jurisprudencia uniforme, alteracao ou cancelamento de enunciado de
sumula, perda do cargo, remocao e disponibilidade compuls6ria de
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, Arts. 58 a 62

magistrado, eleicao dos titulares de sua direcao e elaboracao de listas
triplices, 0 quorum e de dois tercos de seus mernbros, excluido 0 presi
dente.

Art. 59. Se estiver ausente 0 presidente, presidirao a sessao, sucessi
vamente, 0 vice-presidente, 0 corregedor-geral e, em sua ausencia, 0

desembargador federal mais antigo.

Paragrafo unico. Na hip6tese indicada neste artigo, 0 des em
bargador federal que substituir 0 presidente proferira voto nos pro
cessos em que seja relator ou revisor e, em caso de empate, 0 voto de
qualidade.

Art. 60. Terao prioridade, no julgamento da Corte Especial, observa
dos os arts. 42 a 45 e 53:

I - os habeas corpus;

II - as causas criminais, havendo reu preso;

III - os habeas data;

IV - os mandados de seguran~a;

V - os mandados de injuncao:

Vl- os conflitos de cornpetencia.

Art. 61. Excetuados os casos em que se exige 0 voto de maioria quali
ficada, as decisoes serao tomadas pelo voto da maioria dos desembar
gadores federais presentes.

Art. 62. 0 presidente nao proferira voto, salvo:

I - em materia constitucional;

II - em materia administrativa;

III - no agravo regimental contra seu despacho;

IV - nos demais casos, quando ocorrer empate, salvo 0 dis
posto nos paragrafos seguintes.
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§ lQ Se houver empate nas decisoes criminais e 0 presidente
nao tiver tornado parte na votacao, proferira voto de desempate; caso
contrario, prevalecera a decisao mais favoravel ao reu,

§ 2Q Se houver empate no julgamento do agravo regimental,
prevalecera a decisao agravada.

Secao IV

Das Sessoes das Secoes

Art. 63. As Secoes, que se reunem com a presen~a minima da maioria
absoluta de seus membros, salvo para 0 julgamento da uniforrnizacao
de jurisprudencia, sumulacao de jurisprudencia uniforrne, alteracao
ou cancelamento de sumula, em que 0 quorum e de dois tercos de
seus mernbros, excluido 0 presidente, serao presididas pelo vice-presi
dente.

Paragrafo unico. Se estiver ausente 0 presidente, presidira a
sessao 0 desembargador federal mais antigo no orgao, proferindo voto
nos processos em que seja relator ou revisor e, em caso de empate, sus
pender-se-a 0 julgamento para collier 0 voto de desempate do presi
dente da secao, a quem serao remetidos os autos.

Art. 64. Terao prioridade no julgamento da Secao, observados os arts.
42a45 e 53:

I - as causas criminais, havendo reu preso;

II - os mandados de seguranca:

III - os conflitos de competencia.

Paragrafo (mica. Excetuados os casos em que se exige 0 voto da
maiaria absoluta de seus membros, as decisoes serao tomadas pelo voto
da maioria dos desembargadores federais presentes.

Art. 65. No agravo regimental interposto contra despacho ou decisao
do presidente, se houver empate, prevalecera a decisao agravada.
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Arts. 66 a 70

Secao V

Das Sessoes das Turmas

Art. 66. As Turmas reunern-se com a presen~a de tres desembargado
res federais.

Art. 67. Terao prioridade, no julgamento das Turrnas, observados as
arts. 42 a 45 e 53:

I - as habeas corpus;

II - as causas criminais, havendo reu preso.

Art. 68. a julgamento da Turma sera tornado pelo voto de tres
desembargadores federais.

Panigrafo unico. a presidente da Turma participa de seus jul
gamentos com as funcoes de relator, revisor e vagal.

Secao VI

Das Sessoes Administrativas e em Conselho

Art. 69. Alem do disposto no art. 38, serao reservadas as reuni6es:

I - quando a presidente au algum dos desembargadores
federais pedir que a Plenario, a Carte Especial, a Secao au a Turma se
reunam em conselho;

II - quando convocadas pelo presidente para assuntos admi
nistrativos au de economia interna do Tribunal.

Paragraio unico. As reuni6es do Conselho de Administracao,
convocadas pelo presidente do Tribunal, serao reservadas.

Art. 70. Nenhuma pessoa, alem dos desembargadares federais, sera
admitida as reuni6es reservadas, salvo quando convocada especial
mente.
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Paragrafo unico. No caso do inciso I do artigo anterior, prosse
guira a julgamento em sessao publica.

Art. 71. Salvo quando as deliberacoes devam ser publicadas, a regis
tro das reuni6es reservadas contera somente a data e as names dos
presentes.

Capitulo VII

Do Conselho de Adrninistracao

Art. 72. a Conselho de Administracao econstituido pelo presidente
do Tribunal, que tambem a preside, pelo vice-presidente, pelo corre
gedor-geral e pelos seis desembargadores federais mais antigos entre
as integrantes da Carte Especial, em sistema de rodizio, de modo
que a membro que ja houver integrado a orgao nao mais a integrara
enquanto nao se esgotarem todos as names.

§ lQ a mandata dos integrantes do Conselho de Administra
~ao sera de dais anos.

§ 2Q Nas ausencias au nos impedimentos eventuais au tem
porarios de seus membros, a substituicao dar-se-a par ordem de anti
guidade, na forma estabelecida no caput.

Art. 73. a Conselho de Administracao reunir-se-a regularmente,
na primeira e terceira semanas de cada mes e, extraordinariamente,
quando convocado par seu presidente.

Art. 74. as assuntos da competencia do Conselho de Administracao
serao discutidos e votados em confarmidade com pauta previamente
submetida a seus membros, com antecedencia minima de cinco dias,
ressalvada a possibilidade de a orgao dispensar esse prazo desde que
submetida e aprovada questao de ordem na sessao de julgamento em
que todos as membros se considerem habilitados a decidir a processo
que se caracterize como urgente.

Art. 75. Ao Conselho de Administracao, responsavel pelo estabeleci
menta de normas, orientacao e controle administrativo-financeiro do
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Art. 75

Tribunal e da [ustica Federal de primeira instancia da Primeira Regiao,
compete:

1- elaborar planes, propor programas e diretrizes e avaliar os
servicos administrativos;

II - deliberar sobre a polftica administrativa do Tribunal e as
materias referentes a servidores que the sejam submetidas pelo presi
dente;

III - deliberar sobre a organizacao dos services administrati
vos da [ustica Federal de primeira instancia, inclusive quanto a:

a) horario de funcionamento;

b) normas para distribuicao dos feitos, inclusive pelo sistema
de processamento eletr6nico;

c) eleicao dos diretores de foro da Primeira Regiao:

IV - aprovar e alterar as propostas de criacao ou extincao de
cargos e a fixacao dos respectivos vencimentos, a serem encaminhados
ao Poder Legislativo (CF, art. 99);

V - analisar e aprovar criterios para promocao dos servidores
da Secretaria do Tribunal e da [ustica Federal de primeira instancia:

VI - impor pena disciplinar de demissao e cassacao de apo
sentadoria a servidores do Tribunal e da [ustica Federal da Primeira
Regiao:

VII - decidir, em grau de recurso, sobre os pedidos adminis
trativos que hajam sido indeferidos ou denegados pelo presidente,
pelo corregedor-geral ou pelo diretor-geral;

VIII- referendar a prorrogacao de jurisdicao de que trata 0 § 11
do art. 131 deste Regimento;

IX - exercer as atribuicoes administrativas nao previstas na
competencia do Plenario, da Corte Especial ou do presidente ou as que
!he hajam sido delegadas.
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Art. 76. 0 quorum de dois tercos dos membros do Conse!ho de Admi
nistra~ao eexigido para que suas decisoes tenham efeito.

Partigrafo unico. As decisoes sao tomadas por maioria dos
votos dos presentes, cabendo ao presidente, alern de seu voto, 0 de
desempate.

Art. 77. Dos atos e das decisoes do Conselho de Administracao,
quando unanimes, nao cabe recurso administrativo.

Partigrafo unico. Nao sendo unanimes, os atos e as decisoes
mencionados no caput deste artigo serao submetidos it revisao da Corte
Especial sem prejuizo de recurso administrativo do interessado.

Capitulo VIII

Das Comiss6es Permanentes e Temporarias

Art. 78. Ha, no Tribunal, tres comissoes permanentes:

I - Comissao de Regimento;

II - Comissao de [urisprudencia:

III - Comissao de Promocao, cuja competencia sera fixada em
resolucao do Tribunal.

§ 1Q As Cornissoes de Regimento e de [urisprudencia terao,
cada uma, tres membros efetivos e urn suplente.

§ 2Q A Comissao de Promocao ecomposta pelo corregedor
geral e pelos desembargadores federais presidentes das Turmas.

Art. 79. 0 Plenario e 0 presidente poderao criar comissoes tempera
rias com qualquer numero de membros.

Art. 80. As comissoes permanentes e as comissoes temporaries cola
boram no desempenho dos encargos do Tribunal.

$
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Arts. 81 a 84

Art. 81. 0 presidente designara as desembargadores federais que
devem integrar a Comissao de Regimento, a Comissao de [urispru
dencia e as comiss6es temporaries, sendo admitida recusa par motivo
justificado.

Panigrafo unico. As comiss6es serao presididas pelo desembar
gador federal mais antigo entre seus membros, salvo recusa justificada,
it excecao da Comissao de Promocao, que sera presidida pelo correge
dor-geral.

Art. 82. As comiss6es permanentes au temporarias poderao:

I - sugerir ao presidente do Tribunal normas de service relati
vas a materia de sua competencia:

II - entender-se, por seu presidente, com outras autoridades
au instituicoes nos assuntos de sua competencia, ressalvada a do pre
sidente do Tribunal.

Art. 83. AComissao de Regimento incumbe:

I - velar pela atualizacao do Regimento, propondo emendas
ao texto em vigor e emitindo parecer sabre as emendas de iniciativa de
outras comiss6es au de desembargadores federais;

II - opinar em procedimento administrative, quando consul
tada pelo presidente.

Art. 84. AComissao de [urisprudencia incumbe:

I - velar pela expansao, atualizacao e publicacao de sumula da
jurisprudencia predominante do Tribunal;

II - supervisionar as services de sistematizacao da jurispru
dencia do Tribunal, sugerindo medidas que facilitem a pesquisa de
julgados;

III - orientar iniciativas de coleta e divulgacao dos trabalhos
de desembargadores federais que ja se afastaram definitivamente do
Tribunal;
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IV - sugerir medidas destinadas a abreviar a publicacao dos
acordaos,

Capitulo IX

Da Policia do Tribunal

Art. 85. 0 presidente, no exercicio da atribuicao referente it policia
do Tribunal, podera requisitar a auxflio de outras autoridades, quando
necessaria.

Art. 86. Ocorrendo infracao it lei penal na sede au nas dependencies
do Tribunal, a presidente instaurara inquerito, se envolver autoridade
au pessoa sujeita a sua jurisdicao, au delegara essa atribuicao a outro
desembargador federal.

§ 1Q Nos demais casas, a presidente podera proceder na
forma deste artigo au requisitar a instauracao de inquerito it autoridade
competente.

§ 2Q 0 desembargador federal incumbido do inquerito desig
nara secretario entre as servidores do Tribunal au da [ustica Federal de
primeira instancia.

Art. 87. A policia das sess6es e das audiencias compete a seu presi
dente.

Art. 88. Os inqueritos administrativos serao realizados consoante as
normas pr6prias.

Capitulo X

Da Representacao por Desobediencia ou Desacato

Art. 89. Sempre que tiver conhecimento de desobediencia a ordem
emanada do Tribunal au de seus desembargadores federais no exer
cicio da funcao au de desacato ao Tribunal au a seus desembargado
res federais, a presidente comunicara a fato ao orgao competente do
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Arts. 89 a 93

Ministerio Publico, provendo-o dos elementos de que dispuser para a
propositura da acao penal.

Partigrafo unico. Decorrido 0 prazo de trinta dias sem que
tenha sido instaurada a a~ao penal, 0 presidente dara ciencia ao Tribu
nal, em sessao secreta, para as providencias que julgar necessarias.

Titulo II

Dos SERVI<;:OS AOMINISTRATIVOS

Capitulo I

Do Gabinete da Presidencia

Art. 90. Ao Gabinete da Presidencia do Tribunal incumbem as ativi
dades de apoio administrative a execucao das funcoes do presidente,
bem como de assessoria no planejamento e na fixacao de diretrizes
administrativas da Corte, no desempenho de suas demais atribuicoes
previstas em lei e neste Regimento, inclusive no que concerne as fun
~aes de auditoria e de representacao oficial e social.

Art. 91. A organizacao adininistrativa e dos orgaos de assessoramento,
planejamento e auditoria do gabinete sera estabelecida mediante reso
lucao do Tribunal.

Art. 92. Para a realizacao de trabalhos urgentes, 0 gabinete podera
requisitar 0 auxflio do service taquigrafico do Tribunal.

Capitulo II

Dos Gabinetes dos Desembargadores Federais

Art. 93. Cada desembargador federal dispora de um gabinete, incum
bido de executar os services administrativos e de assessoramento juri
dico.
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§ lQ Os servidores do gabinete, de estrita confianca do
desembargador federal, serao pOl'este indicados ao presidents, que os
designara para nele terern exercicio.

§ 2Q Nao poderao ser indicados conjuges, parentes ate 0

terceiro grau, inclusive, de nenhum membro do Tribunal em ativi
dade, salvo se ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras
[udiciarias, caso em que a vedacao e restrita a nomeacao ou designa
~ao para servir junto ao magistrado determinante da incompatibili
dade.

Art. 94. Os assessores do desembargador federal, bachareis em
Direito, nomeados em comissao pelo presidente mediante livre indi
ca~ao do desembargador, permanecerao em exercicio enquanto bem
servir, a criterio deste.

§ 1Q Ao chefe da assessoria de desembargador federal cabe:

I - coordenar as atividades da assessoria do gabinete, sob sua
orientacao:

II - classificar os votos proferidos pelo desembargador federal e
zelar pela conservacao das c6pias e dos indices necessaries a consulta;

III - cooperar na revisao das notas taquigraficas e c6pias dos
votos e acordaos do desembargador federal antes de sua juntada aos
autos;

IV - selecionar, entre os processos conclusos ao desembarga
dol' federal, aqueles que versem questoes de solucao ja compendiada
na sumula da jurisprudencia predominante dos tribunais superiores,
submetendo-os a seu exame e verificacao:

V - fazer pesquisa de legislacao, doutrina e jurisprudencia:

VI - executar, sob orientacao do desembargador federal,
outros trabalhos que concorram para a celeridade do julgamento dos
processos e elaboracao dos respectivos acordaos:

VII - manter em ordem a c6pia e a relacao dos acordaos cuja
publicacao no orgao oficial do Tribunal tenha sido recomendada pelo
desembargador federal.
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Arts. 94 a 98

§ 22 No caso de afastamento definitivo do desembargador
federal, 0 chefe da assessoria perrnanecera no exercicio das respectivas
funcoes ate 0 encerramento dos trabalhos do gabinete, nao podendo,
porern, esse exercicio prolongar-se por mais de sessenta dias, devendo,
de qualquer modo, cessar a data da posse do novo titular.

Art. 95. As secretarias dos gabinetes terao seus trabalhos supervisio
nados por urn chefe de gabinete, sem prejuizo das demais atribuicoes
que the forem dadas, cabendo-lhe ainda enviar, apos revisao, os feitos
para publicacao no Diario da Iustica.

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

Paragrafo unico. Para os services mais urgentes, 0 desembarga
dor federal podera requisitar 0 auxilio do service taquigrafico do Tri
bunal.

Capitulo III

Da Secretaria do Tribunal

Art. 97. ASecretaria incumbe a execucao dos services administrativos
do Tribunal.

§ 12 Cabe a Secretaria criar e manter instrumentos de con
trole para registrar, em ordem cronologica, as cornunicacoes feitas as
autoridades competentes para efetivacao do pagamento dos precato
rios.

§ 22 Havera tantos instrumentos de controle quantas forem
as entidades responsaveis pelos pagamentos.

Art. 98. A organizacao da Secretaria do Tribunal sera fixada em reso
lucao do Plenario, cabendo ao presidente, em ato proprio, especificar
as atribuicoes das diversas unidades, bern assim de seus diretores,
chefes e servidores.
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Paragrafo unico. Salvo se servidor ocupante de cargo de provi
mento efetivo das carreiras judiciaries, nao podera ser nomeado para
funcao comissionada conjuge ou parente (Codigo Civil, arts. 330 a 336),
em linha reta ou colateral, ate 0 terceiro grau, inclusive, de nenhum
membro do Tribunal em atividade.

Art. 99. Ao diretor-geral da Secretaria do Tribunal, bacharel em Direito,
Administracao, Economia ou Ciencias Contabeis, nomeado em comis
sao pelo presidente, compete supervisionar, coordenar e dirigir todas
as atividades administrativas da Secretaria de acordo com a orientacao
estabelecida pelo presidente e pelas deliberacoes do Tribunal.

§ 12 Alern das atribuicoes estabelecidas em ato do presidente,
incumbe ao diretor-geral da Secretaria:

I - apresentar ao presidente as peticoes e os papeis dirigidos
ao Tribunal;

II - despachar com 0 presidente 0 expediente da Secretaria;

III - relacionar-se pessoalmente com os desembargadores
federais no encaminhamento dos assuntos administrativos referentes
a seus gabinetes, ressalvada a competencia do presidente;

IV - secretariar as sess6es administrativas do Plenario e do
Conselho de Administracao, lavrando as respectivas atas e assinando
as com 0 presidente;

V - impor pena disciplinar de advertencia aos servidores da
Secretaria do Tribunal;

VI - exercer outras atribuicoes que the sejam delegadas pelo
presidente.

§ 22 0 diretor-geral sera substituido, em suas ferias, faltas e
seus impedimentos, por diretor de Secretaria que preencha os requisi
tos exigidos para 0 cargo, designado pelo presidente do Tribunal.

Art. 100. Os secretaries dos orgaos julgadores, 0 diretor-geral, qual
quer dire tor, chefe ou servidor da Secretaria que tiverem de servir nas
sess6es do Plenario, Corte Especial, Secao ou Turma ou a elas compare
cer a service usarao capa e vestuario condigno.
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, Arts. 101 a 104

PARTE II

DOS DESEMBARGADORES FEDERAlS E DOS JuIZES FEDERAlS

Titulo I

Dos DESEMBARGADORES FEOERAIS

Capitulo I

Da Indicacao e da Nomeacao

Art. 101. A nomeacao dos desembargadores federais pelo presidente
da Republica far-se-a nos termos do art. 107 da Constituicao Federal.

Art. 102. A indicacao pelo Tribunal de juizes federais a serem nomeados
pelo presidente da Republica para 0 cargo de desembargador federal,
por antiguidade e merecimento, alternadamente, far-se-a entre aqueles
que, com mais de trinta anos de idade e cinco anos de exercicio, tenham
manifestado interesse, atendendo a edital com prazo de quinze elias.

Art. 103. A indicacao pelo Tribunal de advogados e de membros do
Ministerio Publico Federal a serem nomeados para 0 cargo de desem
bargador federal sera efetuada em consonancia com os preceitos inscri
tos nos arts. 94 e 107, I, da Constituicao Federal.

Art. 104. Para os efeitos do que prescrevem os arts. 102, quando se
tratar de vaga de merecimento, e 103 deste Regimento, 0 Tribunal ela
borara lista triplice para cada vaga existente.

§ 1Q Somente sera incluido na lista 0 candidato que obtiver,
em primeiro ou subsequente escrutinio, a maioria absoluta dos votos
dos membros do Tribunal.

§ 2Q Para a composicao de lista triplice de candidatos, 0 Tri
bunal reunir-se-a, no minimo, com dois tercos de seus membros, alern
do presidents, em sessao publica especialmente convocada.
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§ 3Q Aberta, a sessao sera transformada de imediato em con
selho para que 0 Tribunal discuta aspectos gerais referentes Ii escolha
dos juizes, seus curriculos e vida pregressa. Desde que solicitado, os
membros do Tribunal receberao, com antecedencia de, no minirno,
setenta e duas horas da data designada para a sessao, relacao dos can
didatos, instruida com copia dos respectivos curriculos atualizados,
assentamentos, inforrnacoes sobre 0 tempo de service e esclarecimen
tos circunstanciados prestados pela Corregedoria a respeito dos feitos
existentes na secretaria do juizo e em poder dos juizes sujeitos a despa
cho, decisao ou julgamento cujos prazos estejam excedidos e das sen
tencas proferidas nos ultimos doze meses.

§ 4Q Tornada, novamente, publica a sessao, 0 presidente
designata a comissao escrutinadora, integrada por tres membros do
Tribunal.

§ 5Q Se houver mais de uma vaga a ser preenchida, 0 Tribu
nal, preliminarmente, deliberara sobre 0 criterio de constituicao simul
tanea das listas.

§ 6Q Proceder-se-a, a seguir, em votacao secreta, Ii escolha
dos nomes que comporao lista triplice, realizando-se tantos escrutinios
quantos necessaries, obedecido 0 disposto no § 2Q

•

§ 7Q OS candidatos figurarao em lista triplice de acordo com
a ordem decrescente de sufragios que obtiverern, respeitado, tambern,
o numero de ordem do escrutinio,

§ 8Q Para a votacao, receberao os membros do Tribunallista
unica com a nome de todos os juizes federais elegiveis, bem como os
nomes que integrem as listas sextupla ou sextuples, conforme 0 caso.

§ 9Q Em se tratando de lista triplice unica, cada desembar
gador federal, no primeiro escrutinio, votara em tres nomes. Ter-se-a
como constituida se, em primeiro escrutinio, tres ou mais juizes federais
obtiverem maioria absoluta dos votos do Tribunal, hipotese em que
figurarao na lista, pela ordem decrescente de sufragios, os nomes dos
tres mais votados. Caso contrario, efetuar-se-a segundo escrutinio e, se
necessario, novos escrutinios, concorrendo, apenas, em cada urn, jui
zes em ruimero correspondente ao dobro dos nomes ainda a inserir na

*
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Art. 104

lista, de acordo com a ordem da votacao alcancada no escrutinio ante
rior, incluidos, entretanto, todos as names com igual numero de votos
na ultima posicao a considerar.

§ 10. Se existirem duas au mais vagas de desembargador
federal a serem providas entre juizes federais, a Tribunal deliberara,
preliminarmente, se cada lista se constituira de tres names distintos
au se, composta a primeira com tres names, a segunda e subsequen
tes devem ser integradas pelos dais names remanescentes da lista de
numeracao anterior acrescidas de mais um nome.

§ 11. Se a Tribunal deliberar que, em cada lista, constarao tres
names distintos, cada desembargador federal, no primeiro escrutinio,
votara em tantos names quantos necessaries a constituicao das listas
triplices. Nesse caso, na organizacao simultanea das listas, as names
que obtiverem, em primeiro escrutinio, maioria absoluta dos votos dos
membros do Tribunal figurarao, pela ordem decrescente de votes, em
primeiro lugar, em cada uma das listas, de acordo com sua numeracao,
e, nos lugares subsequentes das listas, horizontalmente considerados,
pela mesma ordem, da primeira a ultima. Se, no primeiro escrutinio,
nao se preencherem todos as lugares das respectivas listas, proceder
se-a a segundo e, se necessaria, a novas escrutinios, na forma definida
na ultima parte do § 9Q deste artigo, distribuindo-se, nas Iistas, as names
escolhidos de acordo com a ordem prevista para 0 primeiro escrutinio,
No segundo enos subsequentes escrutinios, cada um votara em tantos
nomes quantos faltem ser incluidos nas listas.

§ 12. Se 0 Tribunal deliberar que, na constituicao das listas,
sera adotado 0 criterio previsto na segunda hip6tese do § 10 deste
artigo, cada desembargador federal, em primeiro escrutinio, votara
em tantos nomes quantas forem as vagas a preencher mais dois. Nessa
hip6tese, na organizacao simultanea das listas, a primeira sera inte
grada, na ordem decrescente dos sufragios alcancados, por tres nomes;
a segunda lista constituir-se-a dos dois nomes remanescentes da pri
meira mais 0 nome que tenha obtido a quarta votacao: a terceira lista
sera composta dos dois names remanescentes da lista anterior mais 0

nome que haja obtido 0 quinto lugar em numero de votes, respeitada a
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ordem dos escrutinios, e assim sucessivamente. Se, no primeiro escruti
nio, nao se preencherem todos as lugares das diversas listas nos termos
deste paragrafo, proceder-se-a a segundo e novos escrutinios na forma
definida no paragrafo anterior e na ultima parte do § 9Q

•

§ 13. Em caso de empate, em qualquer escrutinio, prevalecera
a criterio de antiguidade no cargo de juiz federal, quando a vaga a ser
provida for dessa classe. Nas demais hip6teses, 0 desempate far-se-a
pela escolha do candidato mais idoso.

§ 14. No oficio de encaminhamento ao Poder Executivo da
lista triplice unica ou das diversas listas triplices, far-se-a referencia
ao numero de votos obtidos pelos candidatos indicados e aordem do
escrutinio em que se deu a escolha.

Art. 105. Os juizes tomarao posse em sessao plenaria e solene do Tri
bunal, podendo faze-lo perante 0 presidente em periodo de recesso ou
de ferias.

§ l Q No ato da posse, a desembargador federal prestara com
promisso nos seguintes termos: "Prometo desempenhar, leal e honra
damente, as funcoes de desembargador federal do Tribunal Regional
Federal da Primeira Regiao, respeitando a Constituicao e as leis do
Pais".

§ 2Q Do compromisso. que podera ser prestado por procura
dor, lavrara 0 secretario, em livro especial, um termo, que sera assinado
pelo presidente, por quem 0 prestar e pelo secretario.

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

I - ser brasileiro;

II - contar mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de
idade, salvo, nesta hipotese, quando se tratar de juiz de carreira.

§ 4Q 0 prazo para posse podera ser prorrogado pelo Plena
rio na forma da lei.
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Arts. 106 a 109

Art. 106. Os desembargadores federais tern as prerrogativas, garantias,
direitos e incompatibilidades inerentes ao exerdcio da judicatura.

Paragrafo unico. Os desembargadores federais receberao 0 tra
tamento de Excelencia e usarao, como traje oficial, vestes talares; con
servarao 0 titulo e as honras correspondentes mesmo depois da apo
sentadoria.

Art. 107. Regula a antiguidade dos desembargadores federais, para sua
colocacao nas sess6es do Plenario, da Corte Especial, das Secoes e das
Turmas, distribuicao de services, revisao dos processos, substituicoes e
outros quaisquer efeitos legais ou regimentais:

I - a posse;

II - a ordem de investidura na magistratura federal;

III - a inscricao na Ordem dos Advogados do Brasil;

IV - a posse no Ministerio Publico Federal;

V -aidade.

Art. 108. Quando dois desembargadores federais forem conjuges,
parentes consangiiineos ou afins, em linha reta ou no segundo grau na
linha colateral, integrarao Secoes diferentes, e 0 primeiro que conhe
cer da causa impede que 0 outro participe do julgamento, quando da
competencia da Corte Especial. Se houver mais de dais nas condicoes
previstas neste artigo, cornporao Turmas diferentes nas quatro Secoes,
e 0 primeiro que conhecer da causa impede que os outros participem
do julgamento, quando da competencia da mesma Secao, da Corte
Especial ou do Plenario.

Art. 109. Os desembargadores federais tern direito de se transferir de
uma Secao para outra onde haja vaga antes da posse de novo desem
bargador federal ou no caso de permuta. Havendo mais de urn pedido,
ten! preferencia 0 do mais antigo.

Paragrafo unico. Evedada a troca de acervos fora dos casos de
transferencia ou permuta.
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Arts. 110 a 112

Art. 110. A area de jurisdicao dos desembargadores federais e a mesma
definida para 0 Tribunal no art. 1Q deste Regimento.

Capitulo II

Das Licencas, Substituicoes e Convocacoes

Art. 111. A Iicenca e requerida com a indicacao do prazo e do dia do
inicio, cornecando, porem, a correr da data em que passar a ser utili
zada.

§ 1Q Salvo contra-indicacao medica, 0 desembargador federal
licenciado podera proferir decis6es em processos que, antes da licenca,
lhe hajam sido conclusos para julgamento, inclusive em razao do pedido
de vista, ou tenham recebido 0 seu visto como relator ou revisor.

§ 2Q 0 desembargador federal licenciado pode reassumir 0

cargo a qualquer tempo, entendendo-se que desistiu do restante do
prazo, ressalvada a hip6tese do § 5Q do art. 19 deste Regimento.

§ 3Q Se a Iicenca for para tratamento da pr6pria saude, 0

desembargador federal somente podera reassumir 0 cargo antes do
termino do prazo se nao houver contra-indicacao medica.

Art. 112. Nas ausencias ou nos impedimentos eventuais ou tempera
rios, a substituicao no Tribunal dar-se-a da seguinte rnaneira:

I - 0 presidente do Tribunal pelo vice-presidente e este pelos
demais desembargadores federais na ordem decrescente de antigui
dade;

II - 0 presidente da Secao pelo desembargador federal mais
antigo no orgao:

III - 0 presidente da Turma pelo desembargador federal mais
antigo que se the seguir na ordem decrescente de antiguidade;

IV - as presidentes das comiss6es pelo mais antigo entre seus
membros;

V - qualquer dos membros das comissoes pelo suplente;
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"Arts" 112 a 115

VI - a corregedor-geral pelo membra efetivo na ordem
decrescente de antiguidade.

Art. 113. 0 relator esubstituido:

I - no caso de impedimenta, ausencia au obstaculos eventuais,
em se tratando da adocao de medidas urgentes, pelo revisor, se houver,
au pelo desembargador federal que se !he seguir na antiguidade no Ple
nario, na Corte Especial, na Secao au na Turma, conforme a competen
cia;

II - quando vencido em sessao de julgamento, pelo desem
bargador federal designado para lavrar a acordao:

III - em caso de Iicenca au ausencia por mais de trinta dias,
pelo juiz federal convocado;

IV - em caso de aposentadoria, renuncia au morte:

a) pelo desembargador federal nomeado para sua vaga;

b) pelo desembargador federal que tiver praferido a primeira
voto vencedor condizente com a do relator, para lavrar au assinar as
acordaos dos julgamentos anteriores aabertura da vaga;

c) pela mesma forma da alinea "b" deste inciso e, enquanto
nao empossado a novo desembargador federal, para assinar cartas de
sentenca e admitir recursos.

Art. 114. 0 revisor e substituido, em caso de vaga, impedimenta au
licenca par mais de trinta dias, pelo juiz federal convocado.

Art. 115. Em caso de afastamento, a qualquer titulo, par periodo supe
rior a trinta dias, as feitos em poder do desembargador federal afas
tado, bem como aqueles em que tenha lancado relat6rio au que tenha
posta em mesa para julgamento, serao julgados par seu substitute, juiz
federal convocado, depois de aprovada, previamente, a convocacao
pela maiaria absoluta dos membras do Tribunal.

§ 1Q 0 julgamento que tiver sido iniciado prosseguira, compu
tando-se as votos ja proferidos, ainda que a desembargador federal afas
tado seja 0 relator.
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Arts. 115 a 119

§ 2Q Somente quando indispensavel para decidir nova ques
tao surgida no julgamento, sera dado substituto ao ausente, cujo voto,
entao, nao se computara, quando incompativel.

Art. 116. Quando a afastamento for par periodo igual au superior a
tres dias, serao redistribuidos, mediante oportuna compensacao, as
habeas corpus, mandados de seguran~a e feitos que, consoante fundada
alegacao do interessado, reclamem solucao urgente. Em caso de vaga,
ressalvados esses pracessos, as demais serao atribuidos ao nomeado
para preenche-la.

Art. 117. Para completar quorum em uma das Secoes, serao convocados
desembargadores federais de outra, a mesmo ocorrendo nas Turmas,
de preferencia da mesma Secao.

Art. 118. A convocacao de juiz federal tambem se fara para completar,
como vagal, a quorum de julgamento, quando, par suspeicao au impe
dimenta dos integrantes do Tribunal, nao for possivel a substituicao na
forma prevista no artigo anterior.

§ 1Q A convocacao far-se-a pelo presidente do Tribunal entre
as juizes federais vitalicios com mais de trinta anos de idade e cinco
anos de exerdcio.

§ 2Q Nao poderao ser convocados juizes federais punidos
com as penas previstas nos arts. 137 e 138 deste Regimento nem as que
estejam respondendo ao procedimento de que trata a art. 134.

§ 3Q A convocacao de juiz federal para completar quorum de
julgamento nao autoriza a concessao de nenhuma vantagem, salvo
transporte e, se for a caso, pagamento de diarias,

Capitulo III

Da Eleicao dos Membros dos Tribunais Regionais Eleitorais

Art. 119. A eleicao, em escrutinio secreta, de desembargador federal
para integrar a Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal sera
feita na primeira sessao do Plenario a que se seguir a comunicacao da
w

75



Arts. 119 a 122

extincao do mandate, observada preferencialmente a ordem de anti
guidade.

§ 1Q Nao podem ser eleitos a presidente, a vice-presidente e
a corregedor-geral.

§ 2Q Observar-se-a, na escolha, a disposto nos paragrafos 2Q

e 4Q do art. 19.

Art. 120. a Plenario elegera, em escrutinio secreta, as juizes federais
que integrarao as Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados situados
em sua area de jurisdicao, fazendo-se a eleicao dentro dos quinze dias
que antecederem a extincao do mandata.

§ 1Q A Corregedoria inforrnara a Tribunal a respeito da vida
pregressa do juiz, seu desempenho funcional e as dados estatfsticos da
Secao [udiciaria.

§ 2Q Observer-se-a, na escolha, a disposto nos paragrafos 2Q

e 4Q do art. 19.

Art. 120 - A. Ocorrendo vaga no curso do mandata do membro efe
tivo, a substituto assumira a titularidade pelo periodo restante.

Titulo II

Dos JUiZES FEDERAlS

Capitulo I

Da Nomeacao

Art. 121. a provimento do cargo de juiz federal substituto far-se-a
mediante concurso publico de provas e titulos organizado pelo Tribu
nal, devendo a candidato atender as requisitos de idoneidade moral,
alem dos especificados em lei.

Art. 122. as juizes federais substitutos serao nomeados pelo presidente
do Tribunal na forma da lei.
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Arts. 122 a 127

Partigrafo unico. Observada a classificacao no concurso, a can
didato indicara a Secao au as Secoes [udiciarias de sua preferencia.

Art. 123. a concurso para provimento do cargo de juiz federal substi
tuto sera realizado na forma do regulamento que a Tribunal aprovar.

Art. 124. A Corregedoria sindicara a vida pregressa dos candidates, e a
comissao examinadora, em sessao secreta, admitira au denegara a ins
cricao definitiva fundamentadamente.

Partigrafo unico. as candidatos admitidos serao submetidos a
exame psicotecnico.

Art. 125. A comissao examinadora organizara as pontos do concurso
na conformidade do regulamento.

Art. 126. A comissao examinadora, constituida par tres desembargado
res federais, designados pela Corte Especial Administrativa, observada,
preferencialmente, a ordem de antiguidade, sera presidida pelo magis
trado mais antigo e integrada, ainda, par um professor de faculdade de
Direito oficial au reconhecida, que fara a indicacao, e par um advogado
militante na Regiao, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.

§ 1Q Nas Secoes [udiciarias onde se realizarem as provas
escritas, a comissao examinadora sera representada par orgao local
denominado comissao de execucao e fiscalizacao, designada pelo pre
sidente da comissao examinadora, com as atribuicoes previstas no
regulamento do concurso.

§ 2Q A comissao de execucao e fiscalizacao sera integrada
pelo juiz federal diretor do foro, que a presidira, par um procurador
da Republica indicado pelo procurador-geral da Republica e par um
advogado indicado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
do Brasil. Cada membro efetivo tera um suplente indicado e designado
da mesma forma.

Art. 127. a prazo de validade do concurso para provimento do cargo
de juiz federal substituto sera de dais anos, prorrogavel par igual
periodo,

•
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Arts. 128 a 131

Art. 128. Os juizes federais serao inicialmente admitidos no cargo
de juiz federal substitute, nos termos do art. 93, 1, da Constituicao
Federal.

Art. 129. Os juizes federais substitutos tomarao posse perante 0 presidente
do Tribunal.

Art. 130. Enquanto nao adquirida a vitaliciedade, os juizes federais
substitutos nao poderao perder 0 cargo senao por proposta do Tribunal
adotada pelo voto de dois tercos de seus membros.

§ lQ Para adquirir a vitaliciedade, os juizes federais substitu
tos submeter-se-ao a procedimento proprio, regulado mediante resolu
c;ao do Tribunal, perante a Comissao de Promocao e 0 Plenario.

§ 2Q OS juizes federais substitutos poderao praticar todos os
atos reservados por lei aos juizes federais vitalicios.

§ 3Q A prornocao de juiz federal substituto dar-se-a de acordo
com 0 art. 93, II, da Constituicao Federal enos termos fixados em reso
lucao.

Capitulo II

Da Permuta e da Remocao a Pedido

Art. 131. Os juizes federais poderao solicitar permuta ou remocao de
uma para outra vara da mesma ou de outra Secao da Regiao mediante
requerimento dirigido ao presidente do Tribunal. 0 presidente, dentro
de dez dias uteis, a contar do recebimento do pedido, ap6s ouvida a
Corregedoria, que inforrnara conclusivamente acerca da regularidade
dos services afetos aos magistrados interessados, submetera 0 pedido a
decisao da Corte Especial Administrativa.

§ 1Q Os pedidos de remocao deverao ser formulados por
escrito, no prazo de dez dias, contados da publicacao do edital que
comunicar a vacancia do cargo, cujo provimento nao se fara enquanto
nao forem decididos. Havendo mais de urn pedido e estando os reque
rentes em igualdade de condicoes, tera preferencia 0 do juiz federal
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Art. 131

mais antigo, salvo se 0 interesse do service assim nao 0 recomendar, a
criterio do Tribunal.

§ 2Q 0 candidato a rernocao podera manifestar tambem
opcao por outra vara que vier a vagar na hip6tese de algum juiz com
preferencia da respectiva Secao manifestar interesse pela vaga ofer
tada.

§ 3Q OS juizes federais substitutes, observadas as normas
dos dispositivos precedentes, poderao solicitar permuta ou remocao de
urna para outra Secao da Regiao,

§ 4Q OSjuizes federais substitutes, enquanto nao adquirida a
vitaliciedade, nao poderao ser removidos, salvo no interesse do service
e a criterio da Corte Especial, observando-se, quanta aos pedidos de
rernocao;o disposto no § 1Q.

§ 5Q 0 juiz federal e 0 juiz federal substituto s6 poderao
obter nova remocao decorridos dois anos da ultima, a con tar da publi
cacao do ato, ressalvado 0 disposto nos paragrafos seguintes.

§ 6Q Suspende-se a contagem do prazo de que trata 0 para
grafo anterior no caso de superveniencia do gozo de licencas concedi
das sob qualquer titulo, bern como qualquer afastamento que implique
interrupcao das atividades judicantes, exceto no caso de ferias regula
mentares.

§ 7Q 0 prazo a que se refere 0 § 5Q podera ser reduzido, a cri
terio do Tribunal, se nao houver candidato a rernocao que preencha 0

requisito do intersticio.

§ 8Q A movimentacao de vara dentro da sede da mesma Secao
ou da mesma Subsecao precedera 0 procedimento previsto no § 1Q

§ 9Q A permuta ou rernocao para outra Regiao s6 poderao
ser concedidas se atenderem as seguintes condicoes concomitante
mente:

I - ocorrerem sem prejuizo da prestacao jurisdicional onde
estiver 0 juiz em exercicio;

II - ser 0 interessado magistrado vitalicio;
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Arts. 131 a 134

III - fazerem-se no absoluto interesse do service para onde for
solicitada a permuta ou a remocao.

§ 10. Os pedidos de permuta independerao de edital.

§ 11. Por conveniencia do service, tanto 0 juiz federal remo
vido como 0 juiz federal substituto promovido ou removido poderao
ter sua jurisdicao prorrogada, a criterio do presidents, ad referendum do
Conselho de Administracao.

Art. 132. A remocao ou permuta de juiz federal e de juiz federal subs
tituto de outra Regiao fica condicionada it aceitacao expressa pelo inte
ressado de sua insercao no final da respectiva lista de antiguidade.

Capitulo III

Da Perda do Cargo

Art. 133. Os juizes federais vitalicios e os que ainda nao adquiriram
vitaliciedade estao sujeitos it perda do cargo nas hipoteses previstas na
Constituicao e na Lei Organica da Magistratura.

Art. 134. 0 procedimento administrativo para decretacao da perda do
cargo de juiz federal nao vitalicio ten! inicio por determinacao da Corte
Especial Administrativa, de oficio ou mediante representacao funda
mentada do Poder Executivo ou Legislative, do Ministerio Publico
ou do Conselho ou Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, e
dar-se-a na forma disciplinada em resolucao especifica aprovada pelo
Tribunal.

§ 1Q Em qualquer hipotese, a instauracao do processo sera
precedida da defesa previa do magistrado no prazo de quinze dias,
contados da entrega das capias do teor da acusacao e das provas exis
tentes, que the remetera 0 presidente do Tribunal, mediante oficio, nas
quarenta e oito horas imediatamente seguintes it apresentacao da acu
sacao.

§ 2Q Findo 0 prazo da defesa previa, haja ou nao sido apre
sentada, 0 presidente, no dia uti! imediato, convocara a Corte Espe-
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Arts. 134 e 135

cial Administrativa para que decida sobre a instauracao do processo e,
determinada esta, no mesmo dia, distribuira 0 feito e encaminha-lo-a
ao relator.

§ 3Q A Corte Especial Administrativa, na sessao em que orde
nar a instauracao do processo, bern como no curso dele, podera afastar
o magistrado do exercicio de suas funcoes, sem prejuizo dos vencimen
tos e das vantagens, ate a decisao final.

§ 4Q As provas requeridas e deferidas, bern como as que 0

relator determinar de oficio, serao produzidas no prazo de vinte dias,
cientes 0 Ministerio Publico, 0 magistrado ou 0 procurador por ele
constituido, a fim de que possam delas participar.

§ 5Q Finda a instrucao, 0 Ministerio Publico e 0 magistrado
ou seu procurador terao, sucessivarnente, vista dos autos por dez dias
para raz6es finais.

§ 6Q 0 julgamento sera realizado em sessao da Corte Espe
cial Adrninistrativa, e a decisao no sentido da apenacao do magistrado
somente sera tomada pelo voto de dois tercos dos membros do cole
giado, em votacao a descoberto.

§ 7Q Se a decisao for nesse sentido, a perda do cargo sera for
malizada mediante ate do presidente do Tribunal.

Capitulo IV

Da Remocao e da Disponibilidade

Art. 135. Por motivo de interesse publico, 0 Tribunal podera determi
nar, em escrutinio secreta e pelo voto de dois tercos de seus membros
efetivos, a remocao ou a disponibilidade de juiz federal, com venci
mentos proporcionais ao tempo de servico, assegurando ao magistrado
ampla defesa.

Panigrafo unico. 0 Tribunal tambem pode proceder da mesma
forma em relacao a seus desembargadores federais, no que se refere it
disponibilidade.
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Arts. 136 a 140

Art. 136. 0 procedimento para a decretacao da remocao ou da disponi
bilidade obedecera ao prescrito no art. 134 deste Regimento.

§ 1Q Em caso de rernocao, 0 Tribunal fixara, desde logo, a Secao
e a vara em que 0 juiz federal passara a servir.

§ 2Q Determinada a remocao, se 0 juiz nao a aceitar ou deixar
de assumir 0 cargo ap6s trinta dias do prazo fixado, sera, desde logo,
considerado em disponibilidade, suspendendo-se 0 pagamento de seus
vencimentos ate a expedicao do ato necessario.

§ 3Q 0 Tribunal, conforme a natureza da causa determinante
da remocao ou da disponibilidade e se houver indicios de ilicito penal,
enviara c6pias das pe~as pertinentes ao Ministerio Publico para os fins
de direito.

Capitulo V

Das Penas de Advertencia e Censura

Art. 137. A pena de advertencia aplicar-se-a reservadamente, par
escrito, no caso de negligencia no cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 138. A pena de censura sera aplicada reservadamente, par escrito,
no caso de reiterada negligencla no cumprimento dos deveres do cargo
ou no procedimento incorreto, se a infracao nao justificar punicao mais
grave.

Art. 139. 0 procedimento para apuracao de faltas puniveis com adver
tencia ou censura tera inicio por deterrninacao do Tribunal, mediante
proposta de qualquer de seus membros ou representacao do correge
dor-geral,

Art. 140. Acolhida a proposta ou a representacao, 0 Tribunal determi
nara a instauracao de sindicancia, com garantia de defesa, que correra
em segredo de justica.

Partigrafo unico. 0 corregedor-geral procedera a sindicancia.
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Arts. 141 a 146

Art. 141. Instaurada a sindicancia, sera notificado 0 magistrado para
que apresente defesa previa no prazo de dez dias.

Art. 142. Findo 0 prazo, com ou sem defesa, serao os autos conclusos
ao corregedor-geral, que podera proceder as diligencias que entender
necessarias no prazo de quinze dias.

Art. 143. Atendidas as diligencias, 0 magistrado tera 0 prazo de dez
dias para alegacoes finais.

Art. 144. Encerrado 0 prazo, com ou sem alegacoes finais, os autos
serao conclusos ao corregedor-geral, que os pora em mesa para julga
mento na primeira sessao seguinte do Tribunal.

§ 1Q A decisao no sentido de se apenar 0 magistrado sera
tomada pelo voto da maioria absoluta do Tribunal.

§ 2Q Nao sera publicada a decisao, e 0 magistrado dela sera
notificado mediante oficio reservado, anotando-se, em seus assenta
mentos funcionais, a pena imposta.

Art. 145. Se da sindicancia resultar a noticia da ocorrencia de falta
punida com pena mais grave, dar-se-a ciencia ao Tribunal para os fins
de direito.

Capitulo VI

Da Verificacao de Invalidez

Art. 146. 0 processo de verificacao de invalidez do magistrado para 0

fim de aposentadoria tera inicio a partir de requerimento do interes
sado ou por ordem do presidente, de oficio ou em cumprimento de
deliberacao do Tribunal.

§ 1Q Instaurado 0 processo de verificacao de invalidez, 0

paciente sera afastado, desde logo, do exercicio do cargo ate final deci
sao, devendo ser concluido 0 processo no prazo de sessenta dias.
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Arts. 146 a 153

§ 2Q Tratando-se de incapacidade mental, 0 presidente
nomeara curador ao paciente sem prejuizo da defesa que ele queira
oferecer pessoalmente ou por procurador que constituir.

Art. 147. Como preparador do processo funcionara 0 presidente do
Tribunal ate as raz6es finais, inclusive, efetuando-se, depois delas, a
distrlbuicao.

Art. 148. Mediante oficio do presidente, 0 paciente sera notificado para
alegar, ern dez dias, prorrogaveis por mais dez, 0 que bern entender ern
defesa de seus direitos, podendo juntar documentos. Corn 0 oficio ser
lhe-a remetida c6pia da ordem inicial.

Art. 149. Decorrido 0 prazo do artigo antecedente, corn ou sem res
posta,o presidente nomeara uma junta de tres medicos para proceder
ao exame do paciente, ordenando as demais diligencias necessarias it
averiguacao do caso.

Paragrafo unico. A recusa do paciente ern submeter-se a pericia
medica permitira 0 julgamento baseado ern quaisquer outras provas.

Art. 150. Concluidas as diligencias, podera 0 paciente ou seu curador
apresentar alegacoes no prazo de dez dias. Ouvido, a seguir, 0 Ministe
rio Publico Federal, serao os autos informados pela Secretaria, distribui
dos e julgados.

Art. 151. 0 julgamento sera feito pela Corte Especial e 0 presidente
participara da votacao.

Art. 152. A decisao do Tribunal pela incapacidade do magistrado sera
tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Art. 153. 0 magistrado que, por dois anos consecutivos, afastar-se, ao
todo, por seis meses ou mais, para tratamento da saude, devera subme
ter-se a exame para verificacao da invalidez ao requerer, dentro de dois
anos, nova licenca para igual fim.
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Arts. 154 a 156

Art. 154. Na hip6tese de a verificacao da invalidez haver sido requerida
pelo magistrado, 0 processo, ap6s parecer da junta medica designada
pelo presidente do Tribunal, sera informado pela Secretaria e distribu
ido, sendo ouvido 0 Ministerio Publico Federal. Devolvidos os autos,
observar-se-ao as normas inscritas nos arts. 151 e 152 deste Regimento.

PARTE III

DOPROCESSO

Titulo I

DISPOSI~6ES GERAIS

Capitulo I

Do Registro e da Classificacao dos Feitos

Art. 155. As peticoes e os autos serao registrados no protocolo da Secre
taria do Tribunal, no mesmo dia do recebimento.

Paragrafo unico. 0 presidente do Tribunal, mediante instrucao
normativa, disciplinara 0 sistema de registro e protocolo por meio ele
tronico.

Art. 156. 0 registro far-se-a ern numeracao unica, continua e anual,
observando-se, para distribuicao, as classes seguintes:

I - Acao Originaria por Improbidade Administrativa (AlA);

II - Acao Penal (APn);

III - Acao Rescis6ria (AR);

IV - Agravo (Ag);

V - Agravo ern Execucao Penal (AgExPn);

VI - Apelacao Civel (AC);

VII - Apelacao Criminal (ACr);
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Art. 156

(lICE);

Art. 156
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XXIX- Remessa Ex Officio (REO);

XXX - Representacao (Rp);

XXXI- Restauracao de Autos (RA);

XXXII- Revisao Criminal (RvCr);

XXXIII- Suspensao de Seguranca (SS).

§ l Q 0 presidente resolvera, mediante instrucao normativa,
as duvidas que se suscitarem na classificacao dos feitos e papers.

§ 2Q Na classe Agravo (Ag), incluir-se-ao os agravos de modo
gera!, exeeto os agravos de instrumento em materia trabalhista.

§ 3Q As remessas ex officio em acoes civeis seguem a numera
cao das apelacoes civeis.

§ 4Q Na classe Cornunicacao (Com), incluem-se as eomunica
coes de prisao administrativa.

§ 5Q Todos os eonflitos que ao Tribunal eabe julgar incluem
se na classe Conflito de Competencia (CC).

§ 6Q Na classe Inquerito (Inq), serao incluidos os proeessos
policiais e os administrativos de que possa resultar responsabilidade
penal e que s6 passarao it classe Acao Penal ap6s 0 reeebimento da
denuncia ou da queixa. 0 mesmo ocorrera com quaisquer papeis, sin
dicancias, administrativas ou policiais, de que possa resultar responsa
bilidade penal.

§ 7Q Aos autos que subirem em razao do deferimento do
pedido de avocacao (CPC, art. 475, panigrafo (mica) sera anexado 0 res
peetivo pedido.

§ 8Q OS expedientes que nao tenham classificacao especifiea
nem sejam aeess6rios ou incidentes serao incluidos na classe Peticao
(Pet), se contiverem requerimento, ou na classe Comunicacao (Com),
em qualquer outro easo.

§ 9Q Nao se altera a classe do proeesso:

1- pela interposicao de embargos de declaracao,

XII - Embargos Infringentes (EI);

XIII - Excecao da Verdade (ExVerd);

XIV - Excecao de Impedimento (ExImp) ou de Suspeicao
(ExSusp) e Excecao de Incompetencia (ExIne);

XV - Habeas Data (HD) e Reeurso de Habeas Data (RHD);

XVI - Habeas Corpus (HC) e Reeurso de Habeas Corpus (RHC);

XVII - Incidente de Falsidade (IF);

XVIII - Incidente de Ineonstitueionalidade na Corte Especial

VIII - Carta Preeat6ria (CPree);

IX - Comunicacao (Com);

X - Conflito de Competencia (CC);

XI - Embargos de Divergencia em Reeurso Ordinario
(EDRO);
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XIX- Inquerito (Inq);

XX- Mandado de Injuncao (MI) e Apelacao em Mandado de
Injuncao (AMI);

XXI - Mandado de Seguranca (MS) e Apelacao em Mandado
de Seguranca (AMS);

XXII - Medida Cautelar (MC);

XXIII - Peticao (Pet) e Pedido de Avocacao (Av);

XXIV- Preeat6rio (Pre);

XXV- Proeesso Administrativo (PA);

XXVI- Queixa-Crime (QCr);

XXVII- Reeurso Criminal (ReCr) e Carta Testemunhavel (CT);

XXVIII - Reeurso Ordinario Trabalhista (RO), Agravo de Peti-
<;ao Trabalhista (AgPt) e Agravo de Instrumento Trabalhista (AgTb);



Arts. 156 a 159

II - pelos pedidos de incidentes ou acess6rios.

§ 10. Far-se-a, na autuacao, nota distintiva do recurso ou inci
dente quando inalterada a classe e 0 numero do processo.

Art. 157. Far-se-a anotacao, na autuacao dos autos:

I - de recurso adesivo;

II - de agravo retido;

III - de reu preso;

IV - dos impedimentos dos desembargadores federais e da
prevencao:

V - do nome do juiz a quo que proferiu a decisao recorrida;

VI - do segredo de justica:

VII - da [ustica gratuita;

VIII- do dia de recebimento no Tribunal.

Capitulo II

Das Custas

Art. 158. No Tribunal, serao devidas custas nos processos de sua com
petencia originaria ou recursal, na forma da lei.

§ 1Q Nao sao custas os pre<;os cobrados pelo fornecimento de
copias, autenticadas ou nao.

§ 2Q 0 pagamento dos pre<;os sera antecipado ou garantido
corn deposito, consoante tabela aprovada pelo presidente.

Art. 159. Na interposicao de recurso, 0 preparo, quando exigido pela
legislacao pertinente, inclusive porte de remessa e de retorno, sera feito
ern conformidade corn a legislacao de custas da [ustica Federal.
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Arts.159 a 161 .

Paragrafo unico. 0 preparo de recursos da cornpetencia do
Superior Tribunal de justica e do Supremo Tribunal Federal sera feito
no prazo e na forma do disposto ern seus Regimentos internos e tabe
las de custas.

Capitulo III

Da Distribuicao

Art. 160. Os processos da competencia do Tribunal serao distribufdos
por classe, tendo numeracao unica e continua, segundo a apresentacao
dos feitos, observando-se 0 disposto no art. 156 deste Regimento.

§ 1Q Fazendo-se a distribuicao por meio eletronico, alem da
numeracao par classe, adotar-se-a numeracao geral e continua, que
podera ser a que tomou 0 feito na instancia inferior, desde que inte
grada no sistema de cornputacao eletronica,

§ 2Q Para tornar efetiva a adocao do sistema de cornputacao
eletronica dos feitos na Secretaria do Tribunal, 0 presidente baixara os
atos necessaries e que digam respeito it rotina dos trabalhos mediante
instrucao normativa.

Art. 161. A distribuicao, de responsabilidade do presidente, far-se-a
publicamente, na forma estabelecida ern instrucao normativa que bai
xara.

§ 1Q Far-se-a a distribuicao entre todos os desembargado
res federais, inclusive os ausentes, licenciados ou afastados a qualquer
outro titulo.

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

§ 3Q Ern caso de impedimento do relator, sera feito novo sor
teio, compensando-se a distribuicao.

§ 4Q Havera tambern compensacao quando 0 processo tiver de
ser distribuido por prevencao a deterrninado desembargadar federal.
~
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Art. 166. As pe<;as que devam integrar atos ordinatorios, instrutorios
ou executorios poderao ser a eles anexadas em copia autenticada.

Capitulo IV

Dos Atos e Formalidades

Arts. 165 a 168

Secao I

Disposicoes Gerais

§ 3Q OS livros necessaries ao expediente serao rubricados
pelo presidente ou pOl' servidor que designar.

§ 4Q As rubricas e assinaturas usuais dos servidores serao
registradas em livro proprio para identificacao do signatario.

§ 5Q OS atos meramente ordinatorios, como a juntada e a
vista obrigatoria, independem de despacho, devendo ser praticados
de offcio pelo servidor e revistos pelo desembargador federal quando
necessario (CPC, art. 162, § 4Q

) .

§ 1Q Eexigida a assinatura usual nos acordaos, na correspon
dencia oficial, no fecho das cartas de sentence e nas certid6es.

§ 2Q Efacultado 0 usa da chancela mecanica nas pe<;as inter
mediarias dos acordaos.

Art. 165. Os atos processuais serao autenticados, conforme 0 caso,
mediante a assinatura ou rubrica dos desembargadores federais ou dos
servidores para tal fim qualificados.

Art. 168. A criterio do presidente do Tribunal, dos presidentes das
Secoes e das Turmas ou do relator, conforme 0 caso, a notificacao de
ordens ou decis6es sera feita:
•

Art. 167. 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. 162. Terao preferencia na distribuicao os feitos que, por disposicao
legal, devam ter curso nas ferias.

§ 2Q Se forem interpostos embargos de divergencia contra
decisao de Turma, a serem julgados pela Secao competente, a escolha
do relator far-se-a por sorteio entre os desembargadores federais de
outra Turma da mesma Se~ao.

§ 3Q Na distribuicao de acao rescisoria e de revisao criminal,
sera observado 0 criterio estabelecido no § 1Q.
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Art. 163. A distribuicao de mandado de seguranca, de medida cautelar,
de habeas corpus e de recurso civel ou criminal torna preventa a compe
tencia do relator e do orgao julgador para todos os recursos posteriores,
tanto na acao quanta na execucao, referentes ao mesmo processo.

§ 1Q No caso de embargos infringentes, far-se-a, sempre que
possivel, 0 sorteio do relator entre os desembargadores federais inte
grantes da Secao que nao hajam, na Turrna, proferido 0 voto no julga
mento; se da Corte Especial, serao exclufdos da distribuicao 0 relator e
o revisor.

§ 1Q Se 0 relator deixar 0 Tribunal ou transferir-se de Secao,
a prevencao sera do orgao julgador.

§ 2Q Vencido 0 relator, a prevencao referir-se-a ao desembar
gador federal designado para Iavrar 0 acordao.

§ 3Q A prevencao, se nao for reconhecida de oficio, pcdera
ser argiiida pOl' qualquer das partes ou pelo orgao do Ministerio
Publico ate 0 inicio do julgamento.

§ 4Q No encerramento dos trabalhos da Turma Especial de
Ferias, os processos serao distribuidos as Turmas especializadas sem
vinculacao aos integrantes da Turma Especial de Ferias,

Art. 164. Em mandado de seguran~a, habeas corpus e conflito de com
petencia, proceder-se-a a redistribuicao, se 0 requerer 0 interessado,
quando 0 relator estiver Iicenciado, afastado ou ausente pOl'menos de
trinta dias, compensando-se a distribuicao,

Arts. 162 a 164
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§ 29 0 relator indeferira 0 pedido, se houver justo motive,
fundamentando suas decis6es.

Secao II

Do Ano judiciario

Arts. 171 a 174

Art. 174. Ressalvada a atividade da Turma Especial de Ferias, suspen
dem-se as atividades judicantes do Tribunal durante 0 recesso e as
ferias coletivas, bem como nos dias em que 0 Tribunal 0 determinar.

Art. 172. 0 ana judiciario no Tribunal divide-se em dois perfodos.
Salvo os desembargadores federais integrantes da Turma Especial de
Ferias, os demais gozarao ferias nos perfodos de 2 a 31 de janeiro e de 2
a 31 de julho.

§ 19 Os juizes integrantes da Turma Especial de Ferias goza
rao trinta dias de ferias individuais no curso dos doze meses seguin
tes ao de sua participacao, quando poderao ser substitufdos por jufzes
federais convocados.

§ 29 0 Tribunal iniciara e encerrara seus trabalhos, respecti
vamente, no primeiro e no ultimo dia de cada periodo, com a realizacao
de sessao plenaria.

§ 39 0 perfodo de recesso do Tribunal compreende os dias
20 de dezembro a 6 de janeiro.

§ 49 Alem dos fixados em lei, serao feriados no Tribunal:

I - os dias da Semana Santa compreendidos entre a quarta
feira e 0 Domingo de Pascoa:

II - segunda e terca-feira de carnaval;

III - os dias 11 de agosto, 19 e 2 de novembro e 8 de dezembro.

Art. 173. Se a necessidade do service judiciario lhes exigir a continua
presen,a no Tribunal, gozarao de trinta dias consecutivos de ferias
individuais, por semestre, 0 presidente, 0 vice-presidente e 0 correge
dor-geral.
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§ 19 Quando 0 advogado, constitufdo perante 0 Tribunal,
requerer que figure tambem seu nome, a Secretaria adotara as medidas
necessarias ao atendimento do pedido.

§ 29 Esuficiente a indicacao do nome de um dos advogados
quando a parte houver constitufdo mais de um ou 0 constitufdo subes
tabelecer a outro com reserva de poderes.

§ 39 A retificacao de publicacao no Didrio da [usiica, com
efeito de intimacao, decorrente de incorrecoes ou omissoes, sera provi
denciada pela secretaria exofficio ou mediante despacho do presidente
ou do relator, conforme dispuser ato normativo da Presidencia do Tri
bunal.

Art. 169. Da publicacao do expediente de cada processo constara, alem
do nome das partes, 0 de seu advogado. Nos recursos, figurarao os
nomes dos advogados constantes da autuacao anterior.

Partigrafo unico. Pcder-se-a admitir a resposta pela forma indi
cada no inciso II deste artigo.

1- por servidor credenciado da respectiva secretaria;

II - por via postal ou por qualquer modo eficaz de telecomu
nicacao, com as cautelas necessarias a autenticacao da mensagem e de
seu recebimento.

Art. 170. Os editais destinados a divulgacao do ato poderao center,
apenas, 0 essencial ao preparo da defesa ou resposta.

Partigrafo unico. A publicacao do edital sera feita uma s6 vez no
Didrio da [usiica, pelo prazo que for marcado, nao inferior a vinte dias,
se de outra forma nao dispuser a lei.

Art. 171. A vista as partes transcorre na Secretaria, podendo 0 advogado
retirar os autos nos casos previstos em lei, mediante recibo.

§ 19 Os advogados constitufdos ap6s a remessa do processo
ao Tribunal poderao, a requerimento, ter vista dos autos na oportuni
dade e pelo prazo que 0 relator estabelecer.

Arts. 168 a 171 I[[======E!~~~~~~~~~~~



"Arts, 174 a 177

§ 1Q Cabe aos desembargadores federais integrantes da
Turma Especial de Ferias, no periodo de ferias coletivas, decidir pedi
dos de liminar em mandado de seguranca e habeas corpus, determinar
liberdade provis6ria au sustacao de ordem de prisao e examinar outras
medidas que reclamem urgencia,

§ 2Q OS desembargadores federais indicarao seu endereco
para eventual convocacao durante as ferias.

§ 3Q Compete, ainda, it Turma Especial de Ferias processar e
julgar as pedidos de habeas corpus quando as pacientes estiverem pre
50S au com prisao decretada, bem como outros feitos que reclamem
urgencia,

Secao III

Dos Prazos

Art. 175. Os prazos, no Tribunal, correrao da publicacao do ato au do
aviso no Didrio da[usiica, mas as decis6es au as despachos designativos
de prazos poderao determinar que corram da intimacao pessoal au da
ciencia par outro meio eficaz.

§ 1Q A contagem dos prazos obedecera ao que dispuser a lei
processual.

§ 2Q As citacoes obedecerao ao disposto na lei processual.

Art. 176. Nao correm as prazos nos periodos de recesso e durante as
ferias (art. 172, capute § 3Q

) , salvo as hip6teses previstas na lei au neste
Regimento.

§ 1Q Nos casas deste artigo, as prazos comecam au conti
nuam a fluir no dia de reabertura do expediente.

§ 2Q Tambern nao carre prazo havendo obstaculo judicial au
motivo de forca maior comprovado, reconhecido pelo Tribunal.

§ 3Q As informacoes oficiais apresentadas fora do prazo, par
justa motivo, poderao ser admitidas se ainda oportuna sua apreciacao,

Art. 177. Mediante pedido conjunto das partes, a relator podera admi-
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Arts. 177 a 183

tir prorrogacao de prazo par tempo razoavel, salvo as hip6teses de
prazo perempt6rio.

Art. 178. Os prazos para diligencias serao fixados nos atos que as orde
narern, salvo disposicao em contrario deste Regimento.

Art. 179. Os prazos para editais sao as fixados nas leis aplicaveis.

Art. 180. Os prazos nao especificados na lei processual au neste Regi
menta serao fixados pelo Plenario, pelo presidente, pela Corte Especial,
pelas Secoes, pelas Turmas au por seus presidentes au pelo relator,
conforme a caso.

Paragrafo unico. Computar-se-a em quadruple a prazo para
contestar e em dobra para recorrer, quando a parte for a Fazenda
Publica au a Ministerio Publico.

Art. 181. Os prazos para as desembargadores federais, salvo acumulo
de service e se de outra forma nao dispuser este Regimento, sao as
seguintes:

1- dez dias para atos administrativos e despachos em geral;

II - vinte dias para a "vista" do revisor;

III - trinta dias para a "vista" do relator.

Paragrafo unico. Excluidos as processos de natureza penal,
havendo motivo justificado, pode a desembargador federal exceder
par igual tempo as prazos acima fixados.

Art. 182. Salvo disposicao em contrario, as servidores do Tribunal
terao a prazo de quarenta e alto horas para as atos do processo.

Secao IV

Das Pautas de Julgamento

Art. 183. As pautas do Plenario, da Corte Especial, das Secoes e das
Turmas serao organizadas pelos secretaries com aprovacao dos respec
tivos presidentes.
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Art. 184. Na organiza~aodas pautas, observar-se-a, tanto quanta possi
vel, a proporcao numerica entre as processos em que a desembargador
federal funcione como relator e aqueles em que funcione como revisor.

Art. 185",A publicacao da pauta de julgamento antecedera em qua
renta e oito horas, pelo menos, a sessao em que as processos possam
ser chamados e sera certificada nos autos.

§ 1Q Em lugar acessivel do Tribunal, sera afixada a pauta de
julgamentos.

§ 2Q Sempre que, encerrada a sessao, restarem em pauta au
em mesa mais de vinte feitos sem julgamento, a presidente fara realizar
uma au mais sess6es extraordinarias destinadas ao julgamento daque
les processos.

Art. 186. Independem de pauta:

I - a ju!gamento de h~bea~ corpus, recurso em habeas corpus,
hab:as data, conflit~s de c.ompet.encra, embargos declaratorios, agravo
regimental e excecoes de Impedimenta e de suspeicao:

II - as quest6es de ordem sabre a processamento de feitos.

§ 1Q A apresentacao dos feitos em mesa, relativamente aos
j~lgados que i.nde~endem.de pauta, sera precedida, sempre que pos
sivel, de distribuicao de copla dos respectivos relat6rios aos demais
desembargadores federais que integram a orgao do Tribunal compe
tente para a julgamento.

. § 2Q Havendo expressa concordancia das partes, podera ser
dispensada a pauta.

Art. 187. As atas serao submetidas a aprovacao na sessao seguinte.

Secao V

Das Audiencias

Art. 188. Serao publicas as audiencias:

I - do presidente para distribuicao dos feitos;
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Arts. 188 a 193

II - do relator para mstrucao do processo, salvo motivo rele-
vante.

Art. 189. 0 desembargador federal que presidir a audiencia deliberara
sabre a que the for requerido, ressalvada a competencia do Plenario,
da Corte Especial, da Secao, da Turma e dos demais desembargadores
federais.

§ 1Q Respeitada a prerrogativa dos advogados e dos membros
do Ministerio Publico, nenhum dos presentes se dirigira ao presidente
da audiencia sem sua licenca.

§ 2Q 0 secretario da audiencia fara constar em ata a que nela
ocorrer.

Secao VI

Da Assistencia Judiciaria

Art. 190. 0 requerimento dos beneficios da assistencia judiciaria no
Tribunal sera apresentado ao presidente au ao relator, conforme a
estado da causa, na forma da lei.

Art. 191. 0 pedido de assistencia judiciaria sera decidido de acordo
com a legislacao em vigor, sem prejuizo da nomeacao, quando couber,
de curador au defensor dativo.

Paragrafo unico. Prevalecera, no Tribunal, a assistencia judicia
ria ja concedida em outra instancia,

Art. 192. Nos crimes de acao privada, a presidente au a relator, a
requerimento do necessitado, nomeara advogado para promover a
acao penal, quando de competencia originaria do Tribunal, au para
prosseguir no processo, quando em grau de recurso.

Secao VII

Das Decis6es e Notas Taquigraficas

Art. 193. As conclus6es do Plenario, da Corte Especial, da Secao e
da Turma, em suas decisoes, constarao de acordao, no qual a relator
$
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oral.
IV - os nomes dos advogados que tiverem feito sustentacao

Arts. 197 e 198 !

I - a decisao proclamada pelo presidente;

II - os nomes do presidente do orgao julgador, do relator
ou, quando vencido, do que for designado, dos demais desembarga
dores federais que tiverem participado do julgamento e do Ministerio
Publico Federal, quando presente;

III - os nomes dos desembargadores federais impedidos e
ausentes;

as perguntas feitas aos advogados e suas respostas. Tais notas serao
juntadas aos autos, com 0 acordao, depois de revistas e rubricadas.

§ 1Q Prevalecerao as notas taquigraficas se seu teor nao coin
cidir com 0 do acordao,

§ 2Q As inexatidoes materiais e os erros de escrita ou calculo
contidos na decisao poderao ser corrigidos por despacho do relator ou
por meio de embargos de declaracao, quando cabiveis.

§ 3Q Encaminhadas as notas taquigraficas ao gabinete do
desembargador federal, este as devolvera no prazo de vinte dias, devi
damente revisadas e rubricadas.

§ 4Q Decorridos vinte dias do recebimento das notas taqui
graficas, contados da data da entrada no gabinete do desembargador
federal, os autos serao conclusos ao relator para que lavre 0 acordao.

§ 5Q Se a nota taquigrafica nao devolvida disser respeito ao
relator, ser-Ihe-a 0 processo concluso, com copia da nota taquigrafica
nao revista, para lavratura do acordao.

§ 6Q Para realizacao de trabalhos urgentes, os desembarga
dores federais poderao requisitar 0 auxilio do service taquigrafico,

Art. 198. Tambern se [untara aos autos, como parte integrante do acor
dao, a certidao do julgamento, que contera:
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Art. 194. Subscreve 0 acordao 0 relator que 0 lavrou. Se 0 relator for
vencido, ficara designado 0 revisor para redigir 0 acordao, Se nao
houver revisor ou se este tambem tiver sido vencido, sera designado
para redigir 0 acordao 0 desembargador federal que, por primeiro, foi
ovencedor.

podera se reportar as notas taquigrMicas do julgamento, de que farao
parte.

II - a remessa do feito a Corte Especial ou a Secao respectiva,
para 0 fim de ser compendiada em sumula a jurisprudencia do Tribu
nal ou para sua revisao:

§ 1Q Dispensam acordao as decis6es sobre:

I - a remessa do feito a Corte Especial ou a Secao em razao da
relevancia da questao juridica ou da necessidade de prevenir divergen
cia entre as Turmas;

III - a conversao do julgamento em diligencia.

§ 2Q Tarnbem sera dispensado 0 acordao quando 0 orgao jul
gador 0 determinar.

Paragrajo unico. Se 0 relator, por ausencia ou outro motivo
relevante, nao puder lavrar 0 acordao, fa-lo-a 0 revisor ou 0 desembar
gador federal que se Ihe seguir na ordem de antiguidade.

Art. 195. Os votos vencidos fundamentados deverao ser juntados aos
autos.

Art. 196. A publicacao do acordao, por suas conclus6es e sua emerita,
far-se-a, para efeito de intimacao as partes, no Didrio cia [ustica.

Paragrajo unico. As partes serao intimadas das decis6es em que
se tiver dispensado 0 acordao pela publicacao da ata da sessao de [ul
gamento.

Art. 197. Em cada julgamento, as notas taquigraficas, se for 0 caso (art.
48, § 2Q

) , registrarao a discussao, os votos fundamentados, bern como

; Arts. 193 a 197
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ciais;
I - para comprovacao de textos legais ou de precedentes judi-

Arts . 202 a 206

' . TRF 1a Regiao
Brbhoteca Min . Adhemar Maciel

Regimento Interno do TRF_la Regiao
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Capitulo III

Da Apresentacao de Pessoas e Outras Diligencias

Art. 204. A parte sera intimada por publicacao no Diario da lusiica ou,
se 0 relator 0 determinar, pela forma indicada no art. 168 deste Regi
mente, para manifestar-se sobre documento juntado pela parte contra
ria ap6s sua ultima intervencao no processo.

II - para prova de fatos supervenientes, inclusive decisoes em
processos conexos que afetem ou prejudiquem os direitos postulados;

III - em cumprimento do despacho fundamentado do relator,
de determinacao do Plenario, da Corte Especial, da Secao ou da Turma.

§ l Q A regra e as excecoes deste artigo aplicam-se tambern
aos recursos interpostos perante 0 TribunaL

§ 2Q Ap6s 0 julgamento, serao devolvidos as partes os docu
mentos que estiverem juntos "por linha", salvo deliberacao de serem
anexados aos autos.

Art. 203. Em caso de impugnacao, as partes deverao provar a fideli
dade de transcricao de textos de leis e demais atos do Poder Publico,
bern como a vigencia e 0 teor de normas pertinentes a causa, quando
emanarem de Estado estrangeiro, de organismo internacional ou, no
Brasil, de Estados e Municipios.

Art. 205. as desembargadores federais poderao solicitar esclarecimen
tos ao advogado, durante julgamento, sobre pe,as dos autos e sobre as
citacoes que tiver feito de textos legais , de precedentes judiciais e de
trabalhos doutrinarios.

Art. 206. Quando, em qualquer processo, for necessaria a apresentacao
da parte ou de terceiro que nao tiver atendido a notificacao, 0 Plenario,
a Corte Especial, a Secao, a Turma ou 0 relator poderao expedir ordem
de conducao do recalcitrante.
•
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Secao VIII

Dos Dados Estatisticos

Capitulo II

Dos Documentos e das Informacoes

Capitulo I

Disposicao Geral

Titulo II

D AS PROVAS

Art. 199. Serao publicados, mensalmente, no Didrio da [ustica, dados
estatisticos sobre os trabalhos do Tribunal relativos ao mes anterior,
entre os quais: 0 numero de votos que cada urn de seus membros,
nominalmente indicado, proferiu como relator ou revisor, 0 dos feitos
que the foram distribuidos no mesmo periodo e 0 dos processos que
recebeu em consequencia de pedido de vista ou como revisor.

Art. 200. A proposicao, a admissao e a producao de provas no Tribunal
obedecerao as leis processuais, observados os preceitos especiais deste
Titulo.

Art. 201. Se a parte nao puder instruir, desde logo, suas alegacoes, por
impedimento ou demora em obter certidoes ou c6pias autenticadas
de notas ou registros em estabelecimentos publicos, 0 relator conce
der-lhe-a prazo para esse fim ou fara a requisicao diretamente aquelas
reparticoes.

Art. 202. Nos recursos interpostos na instancia inferior, nao se admi
tira juntada de documentos desde que recebidos os autos no Tribunal,
exceto:

Arts. 199 a 202



Arts. 207 a 210

Art. 207. Observar-se-ao as formalidades da lei na realizacao de exames
periciais, arbitramentos, buscas e apreens6es, na exibicao e conferencia
de documentos e em quaisquer outras diligencias determinadas ou
deferidas pelo Plenario, pela Corte Especial, pela Secao, pela Turma ou
pelo relator.

Capitulo IV

Dos Depoimentos

Art. 208. Os depoimentos poderao ser taquigrafados ou gravados e,
depois de traduzidos ou copiados, serao assinados pelo relator, pelo
depoente, pelo orgao do Ministerio Publico e pelos advogados.

Paragrafo unico. Aplica-se 0 disposto neste artigo ao interroga-
torio,

Titulo III

DA COMPETENClA ORiGINARlA

Capitulo I

Do Habeas Corpus

Art. 209. Os habeas corpus serao processados e julgados pelas Turmas
especializadas em materia penal.

Art. 210. 0 relator requisitara informacoes do apontado coator no
prazo que fixar, podendo, ainda:

I - sendo relevante a materia, nomear advogado para acom
panhar e defender oralmente 0 pedido, se 0 impetrante nao for bacha
rei em Direito;

II - ordenar diligencias necessarias a instrucao do pedido;

III - se convier ouvir 0 paciente, determinar sua apresentacao
a sessao de julgamento;
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Arts. 210 a 214

IV - no habeas corpus preventive, expedir salvo-conduto em
favor do paciente ate a decisao do feito, se houver grave risco de consu
mar-se a violencia,

Art. 211. Instruido 0 processo e ouvido 0 Ministerio Publico Federal em
dois dias, 0 relator colocara 0 feito em mesa para julgamento com priori
dade.

Paragrafo unico. Opondo-se 0 paciente, nao se conhecera do
pedido.

Art. 212. A Turma podera, de offcio:

I - se convier ouvir 0 paciente, determinar sua apresentacao a
sessao de julgamento;

II - expedir ordem de habeas corpus, quando, no curso de qual
quer processo, verificar que alguem sofre ou esta na iminencia de sofrer
coacao ilegal.

Art. 213. A decisao concessiva de habeas corpus sera imediatamente
comunicada as autoridades a quem couber cumpri-la, sem prejuizo da
remessa de copia do acordao.

§ 1Q A comunicacao, mediante oficio, telegrama ou outro
meio mais expedite, bern como 0 salvo-conduto, em caso de ameaca de
violencia ou coacao, serao firmados pelo presidente do orgao julgador
que tiver concedido a ordem.

§ 2Q Na hipotese de anulacao do processo, deve 0 juiz aguar
dar 0 recebimento da copia do acordao para 0 efeito de renovacao dos
atos processuais.

Art.214. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, a
autoridade que, por ma-fe ou evidente abuso de poder, tiver deterrni
nado a coacao sera condenada nas custas, remetendo-se ao Ministerio
Publico traslado das pe~as necessarias a propositura da acao penal.

$
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, Arts, 215 a 219

Art. 215. 0 carcereiro ou 0 diretor da prisao, 0 escrivao, 0 oficial de
justica ou a autoridade judiciaria, policial ou militar que embaracar ou
procrastinar 0 encarninhamento do pedido de habeas corpus ou as infor
macoes sobre a causa da violencia, coacao ou ameaca sera multado na
forma da legislacao processual vigente, sem prejuizo de outras sancoes
penais ou adrninistrativas.

Art. 216. Havendo desobediencia ou retardamento abusivo no cum
primento da ordem de habeas corpus pelo detentor ou carcereiro, 0 pre
sidente da Turma expedira mandado contra 0 desobediente e oficiara
ao Ministerio Publico para que promova a acao penal.

Paragrafo (mica. Na hip6tese deste artigo, a Turma ou seu pre
sidente tornara as providencias necessarias ao cumprimento da decisao
corn emprego dos meios legais cabiveis e determinara, se necessaria, a
apresentacao do paciente ao relator ou a juiz federal no local por ele
designado.

Art. 217. As fiancas que se tiverem de prestar perante 0 Tribunal ern
virtude de habeas corpus serao processadas e julgadas pelo relator, salvo
se este delegar essa atribuicao a outro magistrado.

Art. 218. Se, pendente 0 processo de habeas corpus, cessar a violencia ou
a coacao, podera 0 relator julgar prejudicado 0 pedido ou apresenta-lo
aTurma para declaracao da ilegalidade do ato e tomada das providen
cias cabiveis para punicao do responsavel.

Art. 219. Quando 0 peclido for manifestamente incabivel, constituir
reiteracao de outro corn os mesmos fundamentos ou for manifesta a
incompetencia do Tribunal para dele tomar conhecimento originaria
mente, 0 relator indeferi-lo-a liminarmente ou encaminha-lo-a ao juizo
competente.

Paragrafo unico. Da decisao de indeferimento cabera agravo
regimental na forma deste Regirnento.
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Arts. 220 a 222

Capitulo II

Do Mandado de Seguranca

Art. 220. Os mandados de seguran.;a de competencia originaria do Tri
bunal serao processados e julgados pela Corte Especial ou pelas Secoes
de acordo corn 0 disposto nos arts. 10 e 12 deste Regimento.

Art. 221. 0 mandado de seguran.;a de competencia originaria do Tri
bunal tera seu processo iniciado por peticao, acompanhada de tantas
vias quantas forem as autoridades apontadas como coatoras, indicadas
corn precisao, devendo, ainda, preencher os demais requisitos legais.

§ l Q A segunda e, se for 0 caso, as demais vias da inicial deve
rao estar instruidas corn c6pias de todos os documentos, autenticadas
pelo requerente e conferidas pela Secretaria do Tribunal.

§ 2Q Havendo litisconsortes passives, a peticao inicial e os
documentos serao apresentados corn as vias necessarias para a respec
tiva citacao,

§ 3Q Se 0 requerente comprovar que 0 documento necessa
rio aprova de suas alegacoes se acha ern reparticao ou estabelecimento
publico, ern poder de autoridade que the recuse certidao, 0 relator
requisitara, preliminarmente, a exibicao do documento, ern original ou
c6pia autenticada, no prazo de dez dias. Se a autoridade indicada pelo
requerente for a coatora, a requisicao far-se-a no pr6prio instrumento
da notificacao.

§ 4Q Nos casos do paragrafo anterior, a Secretaria do Tribu
nal mandara extrair tantas c6pias do documento quantas se tornarem
necessarias ainstrucao do processo.

Art. 222. 0 relator podera indeferir, desde logo, 0 pedido se for evidente
a incompetencia do Tribunal, manifestamente incabivel a seguran.;a, se
a peticao inicial nao atender aos requisitos legais ou se for excedido 0

prazo estabelecido no art. 18 da Lei 1.533/51.

Paragrafo unico. A parte que se considerar prejudicada pela
decisao do relator podera interpor agravo regimental.
•
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Arts. 223 a 227

Art. 223. Ao despachar a inicial, 0 relator mandara ouvir a autoridade
apontada como coatora, remetendo-Ihe via da peticao, instruida com
as capias dos documentos, requisitando inforrnacoes, no prazo de dez
dias.

§ 1Q 0 relator podera liminarmente ordenar que se suspenda
o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante seu fundamento
e dele puder resultar ineficacia da medida caso seja deferida.

§ 2Q Se a inicial indicar litisconsorte, a citacao desse far-se-a
por oficial de justica ou mediante oficio, que Ihe sera remetido pelo cor
reio, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, para ser
juntado aos autos.

§ 3Q A Secretaria do Tribunal juntara aos autos copia autenti
cada do oficio e prova do recebimento pelo destinatario, como tarnbem
copia do mandado, quando a citacao for feita por oficial de justica.

§ 4Q 0 prazo para manifestacao do litisconsorte e de dez dias.

Art. 224. Transcorrido 0 prazo do pedido de inforrnacoes ou, se for 0

caso, de manifestacao do Iitisconsorte, os autos serao encaminhados ao
Ministerio Publico Federal, que emitira parecer no prazo de cinco dias.

Panfgrajo unico. Devolvidos os autos, 0 relator pedira dia para
o julgamento.

Art, 225. Os processos de mandado de seguran~aterao prioridade sobre
os demais, salvo os de habeas corpus.

Capitulo III

Do HabeasData e do Mandado de Injuncao

Art. 226. 0 habeas data e 0 mandado de injuncao de competencia ori
ginaria do Tribunal serao .processados e julgados pela Corte Especial e
pelas Secoes.

Art. 227. 0 habeas data e 0 mandado de injuncao serao processados
segundo as normas estabelecidas para 0 mandado de seguran~a.
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Arts. 228 a 233

Art. 228. 0 habeas data e 0 mandado de injuncao terao prioridade sobre
os demais processos, salvo os de habeas corpus e mandado de seguranca.

Capitulo IV

Da A~ao Rescis6ria

Art. 229. A acao rescisoria tera inicio por peticao escrita, acompanhada
de tantas capias quantos forem os reus.

Art. 230. Distribuida a inicial, preenchendo essa os requisitos legais,
o relator mandara citar 0 reu, assinando-Ihe prazo nunca inferior a
quinze dias nem superior a trinta, para responder aos termos da acao,

§ 1Q 0 relator podera indeferir a peticao inicial quando nao
atendidos os requisitos legais, nao for efetuado 0 deposito exigido pela
lei ou quando consumado 0 prazo decadencial.

§ 2Q A parte que se considerar prejudicada pela decisao do
relator podera interpor agravo regimental.

Art. 231. Contestada a acao ou transcorrido 0 prazo, 0 relator fara 0

saneamento do processo, deliberando sobre as provas requeridas.

Art. 232. 0 relator podera delegar competencia a juiz de primeiro grau
do local onde deva ser produzida a prova, fixando prazo para devolu
~ao dos autos ou, se for 0 caso, da carta de ordem.

Art. 233. Concluida a instrucao, 0 relator abrira vista, sucessivamente,
ao autor e ao reu pelo prazo de dez dias, para raz6es finais. 0 Ministe
rio Publico Federal emitira parecer apos 0 prazo para as raz6es finais.
Em seguida, 0 relator Iancara relatorio nos autos, passando-os ao revi
sor, se for 0 caso, que pedira dia para julgamento.

Paragrajo unico. A Secretaria do Tribunal, ao ser incluido 0 feito
em pauta, expedira capias autenticadas do relatorio e distribui-las-a
entre os desembargadores federais que compuserem 0 orgao compe
tente do Tribunal para 0 julgamento.
~
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Arts. 234 a 239

Art. 234. Na distribuicao da acao rescis6ria, nao concorrera 0 desembar
gador federal que haja servido como relator do acordao rescindendo.

Capitulo V

Dos Conflitos de Competencia

Art. 235. Ocorrera conflito nos casos previstos em lei.

Art. 236. 0 conflito de competencia que for remetido ao Tribunal sera
autuado, distribuido e concluso ao relator, que ordenara as medidas
processuais cabiveis,

§ 1Q Tomado 0 parecer do Ministerio Publico Federal no prazo
de dez dias, 0 relator apresentara 0 feito em mesa para julgamento.

§ 2Q Da decisao sera dada ciencia, antes mesmo da lavratura
do acordao, por telegrama, telex ou outro meio mais expedite, aos magis
trados envolvidos no conflito.

Art. 237. Havendo jurisprudencia dominante do Tribunal sobre a ques
tao suscitada, 0 relator podera decidir de plano 0 conflito de compe
tencia, cabendo agravo regimental, no prazo de cinco dias, contados da
intimacao da decisao as partes, para 0 orgao recursal competente.

Art. 238. Tratando-se de conflito entre as Secoes, feita a distribuicao,
conclusos os autos, proceder-se-a, no que couber, na forma estabele
cida no presente capitulo.

Capitulo VI

Da A~ao Penal Originaria

Art. 239. A demincia, nos crimes de acao publica e nos crimes de res
ponsabilidade, a queixa, nos de acao privada, bem como a representa
\;ao, quando esta for indispensavel ao exerdcio da denuncia, obedece
rao ao disposto na lei processual.
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Arts. 240 a 244

Art. 240. 0 prazo para oferecimento da deruincia sera de cinco dias,
estando 0 reu preso, e de quinze dias, se 0 reu estiver solto, contados da
data em que 0 orgao do Ministerio Publico receber os autos do inque
rito, as pe\;as de informacoes ou a representacao.

Panigrafo unico. Diligencias complementares poderao ser defe
ridas pelo relator, a pedido do Ministerio Publico, com interrupcao do
prazo, se 0 indiciado estiver solto, e sem interrupcao, em caso contrario,
salvo se 0 relator, ao deferi-las, determinar 0 relaxamento da prisao.

Art. 241. Nos crimes em que nao cauber acao publica, ao receber os autos
do inquerito, 0 relator determinara que seja aguardada a iniciativa do
ofendido ou de seu representante legal.

Art. 242. 0 relator sera 0 juiz da instrucao, que se realizara segundo 0

disposto neste capitulo e na legislacao processual penal.

Paragrafo unico. 0 relator tera as atribuicoes que a legislacao
processual confere aos [uizes singulares.

Art. 243. Compete ao relator:

I - determinar 0 arquivamento do inquerito ou de pe\;as infor
mativas quando 0 requerer 0 Ministerio Publico ou submeter 0 reque
rimento a decisao da Corte Especial ou a da Secao:

II - decretar a extincao da punibilidade nos casos previstos
em lei;

III - conceder, arbitrar ou denegar fianca:

IV - decretar a prisao temporaria ou preventiva;

V - conceder liberdade provis6ria.

Art. 244. Cabera agravo regimental para a Corte Especial ou para a
Secao (art. 12, paragrafo unico, I), sem efeito suspensivo e na forma do
Regimento, da decisao do relator que:

I - conceder, arbitrar ou denegar fianca:
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Arts. 244 a 247

II - decretal' a prisao temporaria ou preventiva;

III - recusar producao de prova ou realizacao de diligencia.

Art. 245. Apresentada a denuncia ou a queixa, instruida com inquerito,
pe<;as informativas ou representacao, 0 relator mandara notificar 0 acu
sado para oferecer resposta, no prazo de quinze dias.

§ 12 Corn a notificacao, serao entregues ao acusado copias da
denuncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos pOl'
este indicados.

§ 22 Desconhecido 0 paradeiro do acusado ou se esse criar
dificuldades ao cumprimento da diligencia, proceder-se-a a sua noti
ficacao pOl' edital com prazo de quinze dias para que compare<;a ao
Tribunal ern cinco dias, onde tera vista dos autos pelo prazo de quinze
dias para apresentar a resposta prevista neste artigo.

§ 32 Findo 0 prazo supra-estabelecido e nao apresentada a
defesa, 0 relator nomeara urn defensor para 0 acusado, que, em seu
nome, apresentara resposta escrita.

Art. 246. Se, corn a resposta, forem apresentados novos documentos,
sera intimada a acusacao para sobre eles se manifestar, no prazo de
cinco dias.

ParagrafD unico. Tratando-se de acao penal privada, sera ouvido,
em igual prazo, 0 Ministerio Publica.

Art. 247. A seguir, 0 relator, lancando relatorio nos autos, cujas copias
serao distribuidas aos demais desembargadores federais, pedira dia
para que a Corte Especial ou a Secao, conforme 0 caso, em sessao mar
cada com antecedencia minima de quinze dias, delibere sobre 0 recebi
mento ou a rejeicao da denuncia ou da queixa ou a improcedencia da
acusacao, se a decisao nao depender de outras provas.

§ 12 Sera facultada sustentacao oral, pelo prazo de quinze
minutos, primeiro a acusacao, depois a defesa, no julgamento de que
trata este artigo.
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Arts. 247 a 252

§ 22 Encerrados os debates, a Corte Especial ou a Secao pas
sara a deliberar, podendo 0 presidente limitar a presen<;a no recinto as
partes e a seus advogados ou somente a estes, se 0 interesse publico 0

exigir.

§ 32 Dessa decisao nao sera lavrado acordao, salvo nas hipo
teses de rejeicao da denuncia ou da queixa ou de improcedencia da
acusacao.

Art. 248. Recebida a denuncia ou a queixa, 0 relator designara dia e
hora para 0 interrogatorio, mandando citar 0 acusado ou querelado
e intimal' 0 orgao do Ministerio Publico, bem como 0 querelante ou 0

assistente, se for 0 caso.

ParagrafD unico. Se 0 acusado ou querelado citado pOl' edital
nao comparecer nem constituir advogado, ficarao suspensos 0 pro
cesso e 0 CUl'SO do prazo prescricional nos termos da legislacao proces
sual penal (CPP, art. 366).

Art. 249. 0 prazo para defesa previa sera de cinco dias, contados do
interrogatorio ou da intimacao do defensor dativo.

Art. 250. Apresentada ou nao a defesa previa, prcceder-se-a a inquiri
<;ao das testemunhas, cujo numero nao excedera a oito para cada parte,
devendo as de acusacao ser ouvidas em primeiro lugar,

Art. 251. A instrucao obedecera, no que couber, ao procedimento
comum do Codigo de Processo Penal.

§ 12 0 relator pcdera delegar a realizacao do interrogatorio
ou de outro ato da instrucao ao juiz ou membro de tribunal corn com
petencia territorial no local de cumprimento da carta de ordem ou da
carta precatoria.

§ 22 POl' expressa deterrninacao do relator, as intimacoes
poderao ser feitas por carta registrada corn aviso de recebimento.

Art. 252. Concluida a inquiricao das testernunhas, a acusacao e a
defesa poderao requerer diligencias no prazo de cinco dias, contados
da intimacao.

111



Arts. 253 e 254

Art. 253. Realizadas as diligencias ou nao sendo essas requeridas nem
determinadas pelo relator, serao intimadas a acusacao e a defesa para,
sucessivamente, apresentar, no prazo de quinze dias, alegacoes escri
tas.

§ 1Q Sera comum 0 prazo do acusador e do assistente, bern
como 0 dos co-reus.

§ 2Q Na acao penal privada, 0 Ministerio Publico tera vista,
por igual prazo, ap6s as alegacoes das partes.

§ 3Q 0 relator, ap6s as alegacoes:

1- podera determinar de oficio a realizacao de provas reputa
das imprescindiveis para 0 julgamento da causa;

II - concedera vista, em seguida, as partes, primeiramente a
acusacao e, depois, a defesa, pelo prazo de cinco dias, para se manifes
tarem sobre as provas produzidas.

§ 4Q 0 relator, a seguir, lancara relat6rio nos autos e enca
minha-los-a ao revisor que, ap6s exarne, os apresentara ao presidente,
a fim de ser marcada sessao do julgamento, com trinta dias de antece
dencia, pelo menos, a contar da publicacao.

§ 5Q Ao designar a sessao de julgamento, 0 presidente deter
minara a intimacao pessoal das partes.

§ 6Q A Secretaria expedira c6pias do relat6rio e distribui-Ias-a
entre os desembargadores federais.

Art. 254. Na sessao de julgamento, observar-se-a 0 seguinte:

I - a Corte Especial ou a Secao reunir-se-a com a presen,a de,
pelo menos, dois tercos de seus membros, excluido 0 presidente;

II - aberta a sessao, serao apregoadas as partes. 0 relator
apresentara 0 relat6rio e, se houver, 0 aditamento ou a retificacao do
revisor;
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Arts. 254 a 259

III - a seguir, sera concedida a palavra, sucessivarnente, a acu
sa,ao e a defesa, pelo prazo de uma hora para cada uma, para sustenta
,ao oral, assegurado ao assistente 0 prazo de quinze minutos;

IV - concluidos os debates, a Corte Especial ou a Secao pas
sara a proferir 0 julgamento, podendo 0 presidente limitar a presen,a
no recinto as partes e a seus advogados ou somente a estes, se 0 inte
resse publico 0 exigir.

Art. 255. 0 julgamento efetuar-se-a, sempre que possivel, em uma s6
sessao,

Art. 256. Nos casos em que somente se procede mediante queixa,
considerar-se-a perempta a acao penal quando 0 querelante deixar de
comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato a que deva estar
presente ou deixar de formular 0 pedido de condenacao nas alegacoes
finais, na conformidade da lei processual.

Capitulo VII

Da Revisao Criminal

Art. 257. A Corte Especial procedera a revisao de suas decisoes crimi
nais; a Secao, de suas pr6prias, das de Turma e dos julgados de pri
meiro grau.

Art. 258. A revisao tera inicio por peticao instruida com a certidao
de haver passado em julgado a decisao condenat6ria e com as pe,as
necessarias a comprovacao dos fatos argiiidos, sendo processada e jul
gada na forma da lei processual.

Art. 259. Dirigida ao presidents, sera a peticao distribuida a urn relator,
que devera ser urn desembargador federal que nao tenha pronunciado
decisao em nenhuma fase do processo.
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Arts. 259 a 264

§ 1Q 0 relator podera determinar que se apensem as autos

originals, se dai nao advier dificuldade a execucao normal da sentenca,

§ 2Q Nao estando suficientemente instruida e julgando a
relator inconveniente ao interesse da [ustica que se apensem as autos
originals, indeferira liminarmente a peticao.

§ 3Q Da decisao de indeferimento cabera agravo regimental.

Art. 260. Se a peticao nao for indeferida liminarmente, sera ouvido a

Ministerio Publico Federal, que dara parecer no prazo de dez dias. Em
seguida, a relator, lancando relat6rio nos autos, passa-los-a ao revisor,
que pedira dia para a julgamento.

Capitulo VIII

Da Carta Precat6ria Recebida de Outros Tribunais

Art. 261. Recebida a carta precat6ria e preenchendo essa as requisitos
legais (CPC, arts. 202 a 212), sera autuada e distribuida a Corte Especial,
as Secoes au as Turmas.

Art. 262. A distribuicao devera ser feita de acordo com a area de espe
cializacao do Tribunal, em razao da materia, aplicando-se as criterios
adotados para as processos de sua competencia originaria, salvo se de
competencia da Corte Especial.

Art. 263. Conclusos as autos da carta precat6ria ao relator, esse exa
mina-la-a quanta as formalidades e, se for a caso, determinara seu
cumprimento.

Art. 264. Realizado a ato requisitado au certificada sua impossibi
lidade, a relator determinara sua devolucao ao tribunal de origem,
observando-se, no que couber, a disposto no art. 204 do C6digo de
Processo Civil.
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Arts. 265 e 266

Capitulo IX

Da Correicao Parcial

Art. 265. Cabera correicao parcial contra ato au despacho de juiz de
que nao caiba recurso, bem camo de omissao que importe erro de oficio
au abuso de poder.

§ 1Q 0 pedido de correicao parcial, apresentado em duas
vias e dirigido ao corregedor-geral, sera requerido pela parte au pelo
Ministerio Publico sem prejuizo do andamento do processo.

§ 2Q Sera de cinco dias a prazo para requerimento de correi
~ao parcial, contados da data em que a parte au a Ministerio Publico
houver tido ciencia do ato au despacho que Ihe der causa.

§ 3Q A peticao devera ser instruida com documentos e certi
does, inclusive as que comprovem a tempestividade do pedido.

Art. 266. Ao receber a pedido de correicao parcial, a carregedor-geral
ordenara sua autuacao e a notificacao do magistrado requerido para
que preste inforrnacoes no prazo de dez dias.

§ 1Q 0 corregedor-geral podera ordenar a suspensao do ato
au despacho impugnado ate a final do julgamento, se relevantes as
fundamentos do pedido au se de sua execucao puder decorrer dana
irreparavel,

§ 2Q 0 corregedor-geral podera rejeitar de plano a pedido se
inepto, intempestivo au insuficientemente instruido.

§ 3Q Decorrido a prazo das informacoes, a corregedor-geral,
caso julgue necessaria, pcdera solicitar a parecer do Ministerio Publico
Federal no prazo de cinco dias.

§ 4Q Com au sem a parecer do Ministerio Publico Federal, a
processo sera levado a julgamento da Corte Especial Administrativa na
primeira sessao que se seguir.

*
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, Arts, 267 a 271

Art. 267. 0 julgamento da correicao sera imediatamente comunicado
ao juiz, rernetendo-se-lhe, posteriormente, copia da decisao,

Art. 268. Quando, deferido a pedido, houver implicacao de natureza
disciplinar, a Corte Especial adotara as providencias cabiveis,

Titulo IV

DA COMPETENCIA RECURSAL

Capitulo I

Dos Recursos em Materia Civel

Secao I

Da Apelacao Civel

Art. 269. Distribuida a apelacao, se nao for caso de negativa de segui
menta ou de se the dar provimento (CPC, art. 557, caput e § 1Q - A), a
relator dara vista ao Ministerio Publico Federal, se cabivel, pelo prazo
de trinta dias. Em seguida, as autos serao conclusos ao relator, que, Ian
cando relatorio, passa-los-a ao revisor, havendo, que pedira dia para a
julgamento.

Art. 270. Se houver agravo, proceder-se-a na forma do art. 279 deste
Regimento.

Secao II

Da Apelacao em Mandado de Seguranca, Habeas Data
e Mandado de Injuncao

Art. 271. Distribuida a apelacao, se nao for casa de negativa de segui
menta au de se the dar provimento (CPC, art. 557, caput e § 1Q - A), a
relator dara vista ao Ministerio Publico Federal, pelo prazo de vinte
dias, para emitir parecer. Apos, as autos serao conclusos ao relator, que
pedira dia para a julgamento.
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Arts. 272 a 276

Art. 272. No processamento e julgamento da apelacao em mandado de
seguran~a, observar-se-ao, no que couber, as normas atinentes 11 apela
~ao civel,

Art. 273. As apelacoes em habeas data e mandado de injuncao serao
processadas e julgadas segundo as normas estabelecidas para a apela
~ao em mandado de seguran~a.

Secao III

Da Remessa Ex Officio

Art. 274. Serao autuados sob a titulo remessa exofficio as processos que
sobem ao Tribunal em cumprimento da exigencia do duplo grau de
jurisdicao, na forma da lei processual, e neles serao indicados a [uizo
remetente e as partes interessadas.

§ 1Q Quando houver, simultaneamente, remessa ex officio e
apelacao voluntaria, a processo sera autuado como apelacao civel au
apelacao em mandado de seguran~a,conforme a caso, constando tam
bern da autuacao referencia ao juizo remetente.

§ 2Q Distribuida a remessa exofficio, sera aberta vista ao Minis
terio Publico Federal, se for a caso, para seu parecer, no prazo de vinte
dias. Apos, as autos serao conclusos ao relator, que pedira dia para a
julgamento.

Art. 275. Quando as autos subirem em razao de deferimento de pedido
de avocacao (CPC, art. 475, panigrafo unico), far-se-a a autuacao e distri
buicao como remessa ex officio, apensando-se a eles a expediente que a
motivou.

Secao IV

Do Agravo de Instrumento da Primeira Instancia para 0 Tribunal

Art. 276. 0 agravo de instrumento sera processado e julgado na forma
estabelecida na legislacao processual e neste Regimento.

e
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: Arts. 277 a 279

Art. 277. Distribuido, incontinenti, 0 agravo de instrumento e nao sendo
caso de, liminarmente, negar seguimento ou dar provimento ao recurso
(incisos XXV e XXVI do art. 30), 0 relator:

I - podera converter 0 agravo de instrumento em agravo
retido, salvo quando se tratar de provisao jurisdicional de urgencia ou
houver perigo de lesao grave ou de dificil ou incerta reparacao, reme
tendo os respectivos autos ao juizo da causa, onde serao apensados aos
principais, cabendo agravo dessa decisao ao orgao colegiado compe
tente;

II - podera atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir,
em antecipacao de tutela, total ou parcialmente, a pretensao recursal,
comunicando ao juiz sua decisao;

III - podera requisitar informacoes ao juiz da causa, que as
prestara no prazo maximo de dez dias;

IV - mandara intimal' 0 advogado do agravado, na mesma
oportunidade, por carta sob registro e com aviso de recebimento, para
que responda no prazo de dez dias, facultando-lhe juntar c6pias das
pe~as que entender convenientes;

V - mandara ouvir 0 Ministerio Publico Federal, se for 0 caso,
no prazo de dez dias.

Paragrajo unico. No Distrito Federal e nas Secoes [udiciarias
cujo expediente forense for divulgado no diario oficial, a intimacao do
advogado do agravado far-se-a mediante publicacao no orgao oficial.

Art. 278. Retornando os autos, serao eles conclusos ao relator, que dis
pora de prazo nao superior a trinta dias para seu exame e sua inclusao
empauta.

Art. 279. 0 agravo retido sera apreciado como preliminar ao julga
mento da respectiva apelacao, nos termos da Iegislacao processual
civil.

§ 1Q A apelacao nao sera incluida em pauta antes do agravo
de instrumento interposto no mesmo processo.
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Arts. 279 a 283

§ 2Q Tera precedencia 0 agravo se ambos os recursos forern
julgados na mesma sessao.

§ 3Q Ap6s 0 transite em julgado do acordao, os autos do
agravo serao remetidos it instancia de origem para arquivamento.

Capitulo II

Dos Recursos em Materia Penal

Secao I

Do Recurso em Sentido Estrito

Art. 280. Os recursos em sentido estrito (CPP, art. 581) serao autuados
e distribuidos como recurso criminal, observando-se 0 que dispuser a
lei processual penal.

Art. 281. Feita a distribuicao, os autos irao imediatamente ao Ministe
rio Publico Federal, pelo prazo de cinco dias e, em seguida, passarao,
pOI' igual prazo, ao relator, que pedira dia para 0 julgamento.

Parag-rajo unico. Ao agravo na execucao penal, previsto no art.
197 da Lei 7.210/84, aplicam-se as disposicoes do caput.

Secao II

Do Recurso de Habeas Corpus

Art. 282. 0 recurso da decisao que denegar ou conceder habeas corpus
devera ser interposto nos pr6prios autos em que houver sido lancada a
decisao recorrida. 0 mesmo ocorrera com 0 recurso de offcio.

Paragrajo unico. 0 recurso interposto em processo de habeas
corpus sera autuado e distribuido como recurso de habeas corpus.

Art. 283. 0 recurso de habeas corpus sera apresentado ao Tribunal
dentro de cinco dias da publicacao da resposta do juiz a quo ou entre
gue a agencia de correio dentro do mesmo prazo (CPP, art. 591).

$
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Arts. 284 a 289

Art. 284. No processamento e julgamento do recurso de habeas corpus,
observar-se-a, no que couber, a disposto com relacao ao pedido origi
nario de habeas corpus.

Secao III

Da Apelacao Criminal

Art. 285. A apelacao criminal sera processada e julgada com observan
cia da lei processual penal.

Art. 286. Tratando-se de apelacao interposta de sentenca em processo
de contravencao au de crime a que a lei carnine pena de detencao, feita
a distribuicao, sera tornado a parecer do Ministerio Publico Federal em
cinco dias. Em seguida, as autos serao conclusos ao relator, que, em
igual prazo, pedira dia para a julgamento.

Art. 287. Tratando-se de apelacao interposta de sentence proferida em
processo par crime a que a lei carnine pena de reclusao, feita a distribui
~ao, sera tornado a parecer do Ministerio Publico Federal em dez dias,
Em seguida, serao as autos conclusos ao relator, que, em igual prazo,
Iancando a relatorio, passa-Ios-a ao revisor que, no mesmo prazo,
pedira dia para a julgamento.

Secao IV

Da Carta Testemunhavel

Art. 288. Na distribuicao, no processo e julgamento de carta testemu
nhavel, requerida na forma da lei processual penal, observer-se-a a
estabelecido para a recurso denegado.

Art. 289. A Corte Especial, a Secao au a Turma a que competir a jul
gamento da carta, se desta tamar conhecimento, mandata processar a
recurso ou, se estiver suficientemente instruido, decidira, desde logo,
a merito,
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Arts. 290 a 292

Capitulo III

Dos Recursos em Materia Trabalhista

Secao I

Do Recurso Ordinario, do Agravo de Peticao e
do Agravo de Instrumento

Art. 290. Os recursos interpostos em reclarnacao trabalhista, na forma
da lei processual e em consonancia com a disposto no § 10 do art. 27 do
ADCT, da Constituicao Federal, serao classificados, autuados e distri
buidos como recurso ordinaria, agravo de peticao e agravo de instru
mente, sob numeracao comum.

Art. 291. Distribuido 0 recurso, serao as autos encaminhados ao Minis
terio Publico Federal, que emitira parecer, em vinte dias. Em seguida,
serao os autos conc1usos ao relator, que pedira dia para a julgamento.

Titulo V

Dos RECURSOS DAS DECISOES DO TRIBUNAL

Capitulo I

Dos Recursos Admissfveis e da Competencia para seu Julgamento

Art. 292. Das decis6es da Corte Especial, das Secoes, das Turmas au de
seus presidentes e dos relatores sao admissiveis as 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 casas
previstos em lei au neste Regimento;

b) embargos de declaracao opostos a seus acordaos:

c) embargos infringentes nas acoes rescis6rias de seus pr6
prios julgados;
w
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Art. 292

II - para as Secoes:

a) agravo regimental de decisao do presidente da Secao e dos
relatores de processos de competencia da Secao, nos casas previstos ern
lei au neste Regimento;

b) embargos de declaracao opostos a seus acordaos:

c) embargos infringentes au de divergencia das decis6es das
Turmas da respectiva area de especializacao:

d) embargos infringentes nas acoes rescisorias de seus pro

prios julgados;

III - para as Turmas:

a) agravo regimental de decisao do presidente e dos relatores,
nos processos de competencia da Turrna, nos casas previstos ern lei au
neste Regimento;

b) embargos de declaracao opostos a seus acordaos:

IV - para a Superior Tribunal de [ustica:

a) recurso especial na forma estabelecida na Constituicao, na
lei e no Regimento Interno do Superior Tribunal de [ustica:

b) recurso ordinaria das decis6es denegatorias de habeas
corpus na forma prevista na Constituicao e no Regimento Interno do
Superior Tribunal de [ustica:

c) recurso ordinaria das decis6es denegatorias de mandado
de seguran~a julgados ern unica ins tancia;

d) agravo de instrumento das decisoes que nao admitam
recurso especial na forma estabelecida na lei e no Regimento Interne
do Superior Tribunal de [ustica:

V - para a Supremo Tribunal Federal:

a) recurso extraordinario, na forma estabelecida na Constitui
~ao, na lei e no Regirnento Interno do Supremo Tribunal Federal;
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Arts. 292 a 294

b) agravo de instrumento das decis6es que nao admitam
recurso extraordinaria na forma estabelecida na lei e no Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal.

Capitulo II

Dos Recursos para 0 proprio Tribunal

Secao I

Do Agravo Regimental

Art. 293. A parte que se considerar prejudicada par decisao do presi
dente do Tribunal, de Secao, de Turma au de relator pcdera requerer,
dentro de cinco dias, a apresentacao do feito em mesa para que a Corte
Especial, a Secao au a Turma sabre ela se pronuncie, confirmando-a au
reformando-a.

§ 1Q Da decisao que confere au nega efeito suspensivo em
agravo de instrumento au que defere au indefere liminar em mandado
de seguran~a nao cabe agravo regimental.

§ 2Q Do juizo negativo de admissibilidade dos recursos
extraordinario e especial tarnbern nao cabe agravo regimental.

§ 3Q 0 relator nao podera negar seguimento ao agravo regi
mental, ainda que intempestivo.

Art. 294. 0 agravo regimental sera submetido ao prolator do despacho,
que podera reconsidera-lo au submete-lo ao julgamento da Corte Espe
cial, da Secao au da Turma, conforme a caso, computando-se tambern
seu voto.

Paragraio tinico. Na hipotese de ser mantida a decisao agra
vada, a acordao sera lavrado pelo relator do recurso. No caso de
reforma, pelo desembargador federal que primeiramente houver
vatado dando provimento ao agravo.

•
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Secao II

Do Agravo de Instrumento

Art. 295. 0 agravo de instrumento de decisao que nao admite recurso
especial ou extraordinario sera interposto no prazo de dez dias, conta
dos da publicacao, por peticao que contera:

I - a exposicao do fato e do direito;

II - as razoes do pedido de reforma da decisao.

§ l Q 0 agravo de instrumento sera instruido com as pecas
apresentadas pelas partes, devendo constar, obrigatoriamente, sob pena
de nao conhecimento, copias do acordao recorrido, da certidao da res
pectiva intimacao, da peticao de interposicao do recurso denegado, das
contra-razoes, da decisao agravada, da certidao da respectiva intimacao
e das procuracoes outorgadas aos advogados do agravante e do agra
vado. As copias das pe~as do processo poderao ser declaradas autenticas
pelo proprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2Q Facultativamente, podera ser instruido tambem com
outras pe~as que 0 agravante entender uteis.

Art. 296. No prazo do recurso. a peticao de agravo, que nao dependera
do pagamento de custas e despesas postais, sera dirigida 11 presiden
cia do Tribunal mediante protocolo neste ou postada no correio sob
registro de aviso de recebimento ou, ainda, interposta por outra forma
prevista em lei.

Pardgrafo unico. 0 agravado sera intimado, de imediato, para,
no prazo de dez dias, oferecer resposta, podendo instrui-la com copias
das pe~as que entender convenientes. Em seguida, subira 0 agravo ao
tribunal superior.

Secao III

Dos Embargos Infringentes

Art. 297. Cabem embargos infringentes, no prazo de quinze dias,
quando 0 acordao nao unanime houver reforrnado, em grau de ape
lacao ou por forca de remessa oficial, a sentence de merito ou houver
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Arts. 297 a 301

julgado procedente acao rescisona. Se 0 desacordo for parcial, os
embargos serao restritos 11 materia objeto da divergencia.

Pardgrafo unico. Das decisoes proferidas em apelacao e remessa
oficial em mandado de seguran~a, mandado de injuncao e em habeas
data nao cabem embargos infringentes.

Art. 298. Interpostos os embargos, deduzidos por artigos e entregues
no protocolo do Tribunal, abrir-se-a vista ao recorrido para, no prazo
de quinze dias, oferecer contra-razoes: apes, 0 relator do acordao
embargado apreciara a admissibilidade do recurso, negando-lhe
seguimento, quando incabivel ou quando, nas questoes predominan
temente de direito, contrarie sumula do Tribunal, do Superior Tribu
nal de [ustica ou do Supremo Tribunal Federal.

Pardgrafo unico. Da decisao que nao admitir os embargos
cabera agravo regimental, em cinco dias, para 0 orgao competente para
o julgamento do recurso.

Art. 299. Admitido 0 recurso, far-se-a sorteio do relator, que recaira,
quando possivel, em desembargador federal que nao haja proferido voto
no julgamento da apelacao, da remessa oficial ou da acao rescisoria.

§ 1Q Sorteado 0 relator, ser-lhe-ao conclusos os autos e, apos
o relatorio, encaminhados ao revisor, se for 0 caso, 0 qual pedira dia
para julgamento.

§ 2Q A Secretaria do Tribunal, ao serem incluidos em pauta
os embargos, distribuira copias autenticadas do relatorio, bem como
dos votos divergentes entre os desembargadores federais que compu
serem 0 orgao competente para 0 julgamento.

Art. 300. Os embargos infringentes nao estao sujeitos a preparo.

Secao IV

Dos Embargos de Declaracao

Art. 301. Aos acordaos proferidos pela Corte Especial, pelas Secoes ou
pelas Turmas poderao ser opostos embargos de declaracao no prazo de
e
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Secao VI

Dos Embargos de Divergencia

§ 4Q Admitidos, ern despacho fundamentado, promover-se
a a publicacao no Diario da [usiica do termo de "vista ao embargado"
para apresentar impugnacao nos oito dias subseqiientes.
o

Arts. 305 e 306

§ 2Q OS embargos serao juntados aos autos independente
mente de despacho, sendo imediatamente distribuidos, excluindo-se
da distribuicao 0 relator que lavrou 0 acordao.

§ 3Q Distribuidos os ernbargos, 0 relator pcdera indeferi
los Iiminarmente, quando forem intempestivos, contrariarern sumula
do Tribunal, do Superior Tribunal de [ustica ou do Supremo Tribunal
Federal ou nao se comprovar nem se configurar a divergencia jurispru
dencial.

§ 1Q Do despacho que riao admitir os embargos cabera
agravo regimental para a Secao competente.

§ 2Q Se os embargos forem adrnitidos, far-se-a sorteio do
relator, sempre que possivel, entre os desembargadores federais que
nao tiverem tomado parte no julgamento anterior.

§ 3Q Independentemente de conclusao, a Secretaria dara vista
dos autos ao Ministerio Publico Federal pelo prazo de dez dias.

§ 4Q Oevolvidos os autos, 0 relator, em dez dias, apos 0 rela
torio, encaminha-los-a ao revisor, que, em igual prazo, pedira dia para
o julgamento.

Art. 306. Das decis6es das Turrnas, ern recurso ordinario, poderao, ern
oito dias, ser interpostos embargos de divergencia, que serao julgados
pela Secao competente, quando as Turmas divergirem entre si ou con
trariarem decisao da Secao,

§ 1Q A divergencia indicada devera ser comprovada por
certidao ou copia autenticada ou mediante citacao do repositorio de
jurisprudencia, oficial ou autorizado, corn a transcricao dos trechos que
configurem 0 dissidio, mencionadas as circunstancias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados.

Art. 305. Juntada a peticao de recurso, serao os autos conclusos ao rela
tor do acordao embargado, que 0 indeferira se intempestivo, incabivel
ou se contrariar, nas quest6es predominantemente de Direito, sumula
do Tribunal, do Superior Tribunal de [ustica ou do Supremo Tribunal
Federal.

Secao V

Dos Embargos Infringentes e de Nulidade ern Materia Penal

Art. 304. Quando nao for unanime a decisao desfavoravel ao reu pro
ferida ern apelacao criminal enos recursos criminais ern sentido estrito,
admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderao ser
interpostos no prazo de dez dias. Se 0 desacordo for parcial, os embar
gos serao restritos it materia objeto da divergencia,

Art. 302. 0 relator apresentara os embargos ern mesa, para julgamento,
na primeira sessao subsequente, proferindo voto.

Art. 303. Os embargos de declaracao interrompem 0 prazo para inter
posicao de outros recursos por qualquer das partes.

§ 1Q 0 prazo sera de dois dias quando a decisao embargada
for de natureza processual penal.

§ 2Q Ausente 0 relator do acordao embargado, 0 processo
sera encaminhado a seu substituto.
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Panigrafo unico. Quando forem manifestamente protelatorios,
o orgao julgador, declarando expressamente que 0 sao, condenara 0

embargante a pagar ao embargado multa nao excedente a urn por
cento sobre 0 valor da causa. Na reiteracao de embargos protelatorios,
a multa e elevada a ate dez por cento, ficando condicionada a interpo
sicao de qualquer outro recurso ao deposito do valor respectivo.

cinco dias, contados da publicacao do acordao, ern peticao dirigida ao
relator, na qual sera indicado 0 ponto obscuro, contraditorio ou omisso
cuja declaracao se imponha.

Arts. 301 a 305



: Arts. 306 a 308

§ 5Q Impugnados ou nao os embargos, serao os autos conclu
sos ao relator, que pedira a inclusao do feito em pauta de julgamento.

Art. 307. 0 dep6sito das condenacoes far-se-a de conformidade com as
disposicoes especificas da Iegislacao trabalhista.

Capitulo III

Do Recurso para 0 Supremo Tribunal Federal

Secao I

Do Recurso Extraordinario

Art. 308. 0 recurso extraordinario, nos casos previstos na Constituicao,
sera interposto perante 0 presidente do Tribunal, no prazo de quinze
dias, por peticao que contera:

I - a exposicao do fato e do direito;

II - a demonstracao do cabimento do recurso interposto;

III - as raz6es do pedido de reforma da decisao de que se
recorreu.

§ 1Q Recebida a peticao pela Subsecretaria da Turma, da Secao
ou da Corte Especial, conforme a hipotese, e ai protocolizada, sera inti
mado 0 recorrido, abrindo-se-lhe vista, pelo prazo de quinze elias, para
apresentar contra-razoes.

§ 2Q Admitido 0 recurso, os autos serao imediatamente
remetidos ao Supremo Tribunal Federal.

§ 3Q Se forem admitidos, ao mesmo tempo, recursos extra
ordinario e especial, os autos serao remetidos ao Superior Tribunal de
[ustica.

§ 4Q Se nao forem admitidos ambos os recursos e a parte
agravar das decis6es indeferit6rias, 0 agravo relativo ao recurso espe-
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Art. 308 .

cial sera encaminhado ao Superior Tribunal de [ustica, e 0 referente ao
recurso extraordinario aguardara oportuno envio ao Supremo Tribunal
Federal.

§ 5Q Devolvido 0 agravo no recurso especial, com a decisao
definitiva de seu provimento ou do recurso especial, 0 instrumento de
agravo ao recurso extraordinario sera remetido ao Supremo Tribunal
Federal com c6pia da decisao do Superior Tribunal de Iustica.

§ 6Q Se for admitido somente 0 recurso especial, os autos
principais aguardarao 0 transcurso de prazo para interposicao do
agravo de instrumento ao Supremo Tribunal Federal, encaminhando
se, apos, os autos principais ao Superior Tribunal de Iustica.

§ 7Q Se for admitido somente 0 recurso extraordinario, com
interposicao do agravo da decisao que indeferiu 0 recurso especial, 0

instrumento de agravo sera encaminhado ao Superior Tribunal de Jus
tica, aguardando 0 recurso extraordinario oportuno envio ao Supremo
Tribunal Federal.

§ 8Q Devolvido 0 agravo de instrumento no recurso especial,
com decisao definitiva de seu indeferimento ou ap6s ser definitiva
mente julgado 0 recurso especial, 0 recurso extraordinario sera reme
tido ao Supremo Tribunal Federal com c6pia da decisao do Superior
Tribunal de [ustica.

§ 9Q 0 agravo a que se refere 0 § 4Q devera ser instruido com
as pe~as apresentadas pelas partes, dele devendo constar, obrigatoria
mente, sob pena de nao-conhecimento, c6pia do acordao recorrido, da
peticao de interposicao do recurso denegado, das contra-razoes, da
decisao agravada, da certidao da respectiva intimacao e das procura
coes outorgadas aos advogados do agravante e do agravado (CrC, art.
544, § 1Q

) .

§ 10. 0 recurso extraordinario, quando interposto con
tra decisao interlocut6ria em processo de conhecimento, cautelar ou
embargos aexecucao, ficara retido nos autos e somente sera processado
se 0 reiterar a parte no prazo para a interposicao do recurso contra deci
sao final ou para contra-razoes,
w
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Arts. 309 e 310

Capitulo IV

Dos Recursos para 0 Superior Tribunal de justica

Secao I

Do Recurso Especial

Art. 309. 0 recurso especial, nos casos previstos na Constituicao, sera
interposto perante 0 presidente do Tribunal, no prazo de quinze dias,
em peticao que contera:

I - a exposicao do fato e do direito;

II - a demonstracao do cabimento do recurso interposto;

III - as raz6es do pedido de reforma da decisao de que se
recorreu.

§ 1Q Recebida e protocolizada a peticao pela Subsecretaria
da Corte Especial, da Secao ou da Turma, conforme a hip6tese, sera
intimado 0 recorrido, abrindo-se-Ihe vista, pelo prazo de quinze dias,
para apresentar contra-razoes.

§ 2Q Findo esse prazo, serao os autos conclusos para admis
sao ou nao do recurso no prazo de cinco dias.

§ 3Q Admitido 0 recurso, os autos serao imediatamente
remetidos ao Superior Tribunal de [ustica.

Art. 310. Fundando-se 0 recurso especial em dissidio entre a interpre
tacao da lei federal adotada pelo julgado recorrido e a que Ihe haja
dado outro tribunal, 0 recorrente fara a prova da divergencia mediante
certidao ou indicacao do numero e da pagina do jornal oficial ou do
reposit6rio autorizado de jurisprudencia que 0 houver publicado.

Pardgrajo unico. 0 recurso especial, quando interposto con
tra decisao interlocut6ria em processo de conhecimento, cautelar ou
embargos it execucao, ficara retido nos autos e somente sera processado
se 0 reiterar a parte no prazo para a interposicao do recurso contra deci
sao final ou para contra-raz6es.
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Arts. 311 a 315 .

Secao II

Do Recurso Ordinario em Habeas Corpus

Art. 311. Cabera recurso ordinario para 0 Superior Tribunal de [ustica
(CF, art. 105, II, "a") das decis6es do Tribunal denegat6rias de habeas
corpus em unica ou ultima instancia.

Paragrajo unico. 0 recurso sera interposto no prazo de cinco
dias, nos pr6prios autos em que se houver proferido a decisao recor
rida, com as raz6es do pedido de reforma.

Art. 312. Interposto 0 recurso, os autos serao conclusos ao presidente
do Tribunal ate 0 dia seguinte ao ultimo do prazo, que decidira a res
peito de seu recebimento.

Art. 313. Ordenada a rernessa, por despacho do presidente, 0 recurso
subira dentro de quarenta e oito horas.

Secao III

Do Recurso Ordinario em Mandado de Seguranca

Art. 314. Cabera recurso ordinario para 0 Superior Tribunal de [ustica
(CF, art. 105,II, "b") das decis6es do Tribunal denegat6rias de mandado
de seguran,a em unica instancia,

Paragrafo unico. 0 recurso sera interposto no prazo de quinze
dias, nos pr6prios autos em que se houver proferido a decisao de que
se recorreu, com as raz6es do pedido de reforma, assegurada it contra
parte prazo igual para resposta.

Art. 315. Interposto 0 recurso, os autos serao conclusos ao presidente
do Tribunal ate 0 dia seguinte ao ultimo do prazo, que decidira a res
peito de seu recebimento.
$
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"Arts. 316 a 318

Capitulo V

Do Agravo contra Decisao que Nega Seguimento
a Recursos para Outro Tribunal

Art. 316. 0 agravo de instrumento contra decisao que nega seguimento
a recurso para outra tribunal sera interposto e pracessado na forma
prevista nos arts. 295 e 296 deste Regimento.

Titulo VI

Dos PROCESSOS INcIDENTEs

Capitulo I

Da Suspensao de Seguranca

Art. 317. Podera 0 presidente do Tribunal, a requerimento do pracu
rador-geral, do procurador regional ou de pessoa juridica de direito
publico interessada e para evitar grave lesao aordem, asaude, asegu
ranca e aeconomia publicas, suspender, em despacho fundamentado,
a execucao de liminar ou da sentenca concessiva de mandado de segu
ranca proferidas por juiz federal (Lei 4.348/64, art. 4Q

) .

§ 1Q 0 presidente podera ouvir 0 impetrante em cinco dias
e, em igual prazo, 0 orgao do Ministerio Publico Federal na hip6tese de
nao ter sido requerente da medida.

§ 2Q Da decisao a que se refere este artigo, se concessiva da
suspensao, cabera agravo regimental no prazo de cinco dias (art. 22,
XII).

Art. 318. Na acao civil publica, 0 presidente do Tribunal podera sus
pender a execucao de medida liminar (Lei 7.347/85, art. 12, § 1Q) , 0

mesmo podendo ocorrer nas hip6teses de que trata 0 art. 4Q da Lei
8.437/92.

Paragrafo unico. Da decisao que suspender a medida liminar
cabera agravo para uma das Turmas, conforme resultar da distribuicao
do recurso, no prazo de cinco dias, a partir da publicacao do ato.
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Arts. 319 a 323

Capitulo II

Dos Impedimentos e da Suspeicao

Art. 319. Os desembargadores federais declarar-se-ao impedidos ou
suspeitos nos casos previstos em lei.

Art. 320. Se a suspeicao ou impedimento for do relator ou do revisor,
sera declarado por despacho nos autos. Se for do relator, ira 0 pracesso
ao presidente para nova distribuicao: sendo do revisor, 0 processo pas
sara ao desembargador federal que se the seguir na ordem de antigui
dade.

Paragrafo unico. Nos demais cases, 0 desembargador federal
declarara seu impedimento verbalmente, registrando-se na ata a decla
racao,

Art. 321. A argtncao de suspeicao do relator podera ser suscitada ate
quinze dias ap6s a distribuicao quando fundada em motivo preexis
tente; no caso de motivo superveniente, 0 prazo de quinze dias sera
contado do fato que ocasionou a suspeicao. A do revisor, em iguais
prazos, ap6s a conclusao: ados demais desembargadores federais, ate
o inicio do julgamento.

Art. 322. A suspeicao devera ser deduzida em peticac assinada pela
pr6pria parte ou por procurador com poderes especiais, com a indica
cao dos fatos que a motivaram, acompanhada de prava documental e
ral de testemunhas, se houver.

Art. 323. Se 0 relator averbado de suspeito acolher a arguicao, determi
nara 0 envio dos autos ao presidente para nova distribuicao: se se tratar
do revisor, os autos serao encaminhados ao desembargador federal que
se the seguir na ordem de antiguidade.

Paragraio unico. Nao aceitando a suspeicao, 0 desembargador
federal continuara vinculado ao feito. Nesse caso, sera suspenso 0 jul
gamento ate a solucao do incidente, que sera autuado em apartado,
com designacao do relator.

$
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Art. 333. Nao dependera de decisao do relator 0 pedido de habilitacao:

Arts. 329a 335

Art. 332. 0 relator, se contestado 0 pedido, facultara as partes surnaria
producao de provas, em cinco dias, e julgara em seguida a habilitacao,
cabendo agravo regimental da decisao.

Art. 334. Ja havendo pedido de dia para julgamento, nao se decidira 0

requerimento de habilitacao.

Art. 329. Nao se fornecera, salvo ao argiiente e ao arguido, certidao de
nenhuma pe,a do processo de suspeicao,

I - do conjuge, herdeiro neccssario ou legatario, que provem,
por documento, sua qualidade e 0 6bito do de eujus e promovam a cita
,ao dos interessados para renovacao da instancia;

II - fundado em sentence, com transite em julgado, que atribua
ao requerente a qualidade de meeiro, herdeiro necessario ou legatario:

III - quando confessado ou nao impugnado pela outra parte
o parentesco e nao houver oposicao de terceiro.

Paragrafo unico. Da certidao constarao, obrigatoriamente, 0

nome do requerente e a decisao que houver sido proferida.

Art. 330. As excecoes que, em processo separado, subirem ao Tribunal
serao julgadas pela Turma.

Art. 331. A habilitacao incidente sera processada na forma da lei pro
cessual.

Paragrafo unico. Distribuido 0 feito, 0 relator mandara ouvir
o Ministerio Publico Federal. Devolvidos os autos, serao apresentados
em mesa na primeira sessao,

Capitulo III

Da Habilitacao Incidente

Art. 335. A parte que nao se habilitar perante 0 Tribunal podera faze-lo
na instancia inferior.

$

§ 1Q Se a suspeicao for de manifesta improcedencia, 0 relator
rejeita-Ia-a liminarmente. Dessa decisao cabera agravo regimental para
o orgao a quem competir 0 julgamento da suspeicao.

§ 2Q A afirrnacao de suspeicao pelo arguido, ainda que por
outro fundamento, poe fim ao incidente.

Art. 325. Preenchidas as formalidades do artigo anterior, 0 relator
levara 0 incidente em mesa na primeira sessao, quando se procedera
ao julgamento em sessao reservada, sem a presen,a do desembargador
federal recusado.

§ 1Q Competira a Secao a que pertence 0 desembargador
federal recusado 0 julgamento do incidente, salvo se ele tiver sido sus
citado em processo da competencia da Corte Especial, caso em que a
esta competira 0 julgamento.

§ 2Q As excecoes de suspeicao de juizes federais e de juizes
federais substitutos serao processadas e julgadas pelas Turmas, obser
vando-se 0 disposto neste capitulo.

Art. 326. Reconhecida a procedencia da suspeicao, haver-se-a por nulo
o que tiver sido processado perante 0 desembargador federal recusado
ap6s 0 fato que ocasionou a suspeicao. No caso contrario, 0 argiiente
sera condenado ao pagamento das custas, que se elevarao ao triplo se
nao for legitima a causa da arguicao.

Art. 324. Autuada e distribuida a peticao, 0 relator mandara ouvir 0

desembargador federal recusado no prazo de dez dias. Em seguida,
com ou sem resposta, ordenara 0 processo, colhendo as provas.

Paragrafo unico. Sera ilegitima a suspeicao quando 0 arguente
a tiver provoeado ou, depois de manifestada a causa, praticar qualquer
ato que importe a aceitacao do desembargador federal reeusado.

Art. 327. Afirmado 0 impedimento ou a suspeicao pelo arguido, ter-se-ao
por nulos os atos por ele praticados.
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Art. 328. A argtncao sera sempre individual, nao ficando os demais
desembargadores federais impedidos de aprecia-Ia, ainda que tambem
recusados.
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Arts. 336 a 340

Capitulo IV

Do Incidente de Falsidade

Art. 336. 0 incidente de falsidade, processado perante a relator do
feito, sera julgado pela Corte Especial, pela Secao au pela Turrna, con
forme a caso.

Capitulo V

Das Medidas Cautelares

Art. 337. Nos casas urgentes, se a causa estiver no Tribunal, as medidas
cautelares serao requeridas ao relator do recurso nas hipoteses e na
forma da lei processual.

Art. 338. Despachada a peticao, feitas as citacoes necessanas e, no
prazo de cinco dias, contestado au nao a pedido. a relator procedera
a uma instrucao sumaria, facultando as partes a producao de provas,
dentro de urn triduo.

Panigrafo unico. Nos casas urgentes, a relator decidira a pedido
adreferendum do orgao julgador competente, hipotese ern que apresen
tara as autos ern mesa na primeira sessao seguinte.

Art. 339. 0 pedido sera autuado ern apartado au ern apenso e proces
sado sem interrupcao do processo principal, observando-se a que, a
respeito das medidas cautelares, estiver disposto na lei processual.

Capitulo VI

Da Restauracao de Autos Desaparecidos

Art. 340. 0 pedido de reconstituicao de autos no Tribunal sera apre
sentado ao presidente e distribuido, sempre que possfvel, ao relator
que neles tiver funcionado au a seu substitute, fazendo-se a processo
de restauracao na forma da legislacao processual.
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Arts. 341 a 346

Art. 341. 0 relator determinara as diligencias necessarias, solicitando
inforrnacoes e copias autenticas, se for a caso, a outros juizes e tribunais.

Art. 342. 0 julgamento da restauracao cabera a Corte Especial, a Secao
au a Turma competente para a processo extraviado.

Art. 343. Quem tiver dado causa a perda au extravio respondera pelas
despesas da reccnstituicao, sem prejuizo da responsabilidade civil au
penal ern que incorrer.

Art. 344. Julgada a restauracao, a processo seguira seus termos.

Paragrafo unico. Aparecendo as autos originals, nesses se pros
seguira, sendo a eles apensados as autos da restauracao.

Capitulo VII

Da Fianca

Art. 345. Havera, na Secretaria [udiciaria, urn livro especial para as
termos de fianca, devidamente aberto, rubricado e encerrado par seu
diretor.

Paragrafo unico. 0 termo sera lavrado pelo secretario da Corte
Especial, Secao au Turma e assinado pelo relator e par quem prestar
fianca, e dele extrair-se-a certidao para juntar nos autos.

Capitulo VIII

Da Verificacao da Cessacao da Periculosidade

Art. 346. Ern qualquer tempo, ainda que durante a prazo minima de
duracao da medida de seguran~a, podera a Tribunal, a requerimento
do procurador regional au do interessado, seu defensor au curador,
ordenar que se proceda ao exame para verificacao da cessacao da peri
culosidade.
&
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Arts. 346 a 350

§ 1Q Designado 0 relator e ouvido 0 Ministerio Publico Federal,
se a medida nao tiver sido por ele requerida, 0 peclido sera julgado na pri
meira sessao,

§ 2Q Deferido 0 pedido, a decisao sera imediatamente cornu
nicada ao juiz para os fins indicados nos arts. 777, § 2Q

, e 778 do Codigo
de Processo Penal.

Capitulo IX

Do Livramento Condicional

Art. 347. 0 livramento condicional podera ser cancedido mediante
requerimento do sentenciado, de seu conjuge ou parente em linha
reta, bern como por proposta do diretor do estabelecimento penal ou
por iniciativa do Conselho Penitenciario, incumbindo a decisao ao pre
sidente do Tribunal no caso de ter sido proferida por ele a decisao em
unica instancia.

Capitulo X

Da Craca, do Indulto e da Anistia

Art. 348. Concedida a gra~a, 0 indulto ou a anistia, proceder-se-a na
forma dos arts. 734 e seguintes do Codigo de Processo Penal, no que
couber, funcionando como juiz, se se tratar de condenacao com transite
em julgado proferida originariamente pelo Tribunal, seu presidente e,
antes da fase de execucao, nos processos de competencia originaria do
Tribunal, bern como na pendencia de recurso, 0 relator.

Art. 349. 0 condenado pcdera recusar a cornutacao da pena.

Capitulo XI

Da Reabilitacao

Art. 350. A reabilitacao sera requerida ao Tribunal nos processos de sua
competencia originaria, na forma da lei.
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Art. 351

Titulo VII

DA DECLARA<;AO DE mCONSTlTUCIONALIDADE DE LEI
OU ATO NORMATlVO DO PODER PUBLICO

Art. 351. Se, por ocasiao do julgamento de qualquer feito na Corte Espe
cial, for argilida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Publico, desde que sobre a questao nao se tenha pronunciado a Corte
Especial ou 0 Supremo Tribunal Federal, suspender-se-a 0 julgamento a
fim de que sejam adotadas as providencias a seguir enunciadas.

§ 1Q 0 relator mandara dar ciencia do incidente de inconsti
tucionalidade apessoa juridica responsavel pela edicao do ato questio
nado e publicara edital por prazo de dez dias para conhecimento dos
titulares do direito de propositura referidos no art. 103 da Constituicao
Federal, podendo aquela e estes, se 0 requererem, manifestar-se, por
escrito, nesse prazo, sobre a questao constitucional objeto de aprecia
~ao, sendo-lhes assegurado 0 direito de pedir a juntada de documentos
e apresentar memoriais.

§ 2Q 0 relator, considerando a relevancia da materia e a
representatividade dos postulantes, podera, por meio de despacho
irrecorrivel, adrnitir, observado 0 prazo fixado no paragrafo anterior, a
manifestacao de outros orgaos ou entidades;

§ 3Q Vencidos os prazos dos paragrafos anteriores, 0 relator
deterrninara a remessa dos autos ao Ministerio Publico Federal, para
parecer no prazo de quinze dias. Devolvidos os autos, se outras provi
dencias nao se fizerem necessarias, lancara relatorio nos autos e enca
minha-los-a ao presidente do Tribunal para designar a sessao de julga
mento. A Secretaria expedira copias autenticadas do relatorio e distri
bui-las-a entre os desembargadores federais.

§ 4Q Efetuado 0 julgamento com 0 quorum previsto no art. 58,
paYligrafo (mica, deste Regimento, incluido 0 presidente, que participa da
votacao, podera ser proclamada a inconstitucionalidade do preceito ou
ato impugnados, mediante manifestacao da maioria absoluta dos mem
bros da Corte Especial.
~
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Arts. 351 a 352 A

§ 5Q Se nao for alcancada a maioria necessaria a declaracao de
inconstitucionalidade, estando Iicenciados desembargadores federais
em numero que possa influir no julgamento, esse sera suspenso para que
se aguarde 0 comparecirnento dos ausentes, ate que se atinja 0 quorum.

§ 6Q Copia do acordao sera, dentro do prazo para sua publi
cacao, remetida a Comissao de [urisprudencia, que, ap6s registra-lo,
ordenara a publicacao no orgao oficial do Tribunal.

Art. 352. Feita a argtucao em processo de cornpetencia de Secao ou
de Turrna, desde que sobre a questao nao se tenha pronunciado a
Corte Especial ou 0 Supremo Tribunal Federal, se a maioria acolher a
inconstitucionalidade suscitada, sera suspenso 0 julgamento do feito,
remetendo-se os autos a Corte Especial ap6s a lavratura do respectivo
acordao, incumbindo-se a Secretaria da Secao ou Turma de publica-lo
no prazo de dez dias.

§ 1Q Remetidos os autos a Corte Especial, se 0 relator que
suscitou 0 incidente nao a integrar, sera 0 feito distribuido a um de
seus membros.

§ 2Q 0 processo e julgamento de incidente observara 0 dis
posto nos paragrafos do artigo anterior.

. § 3Q Publicado 0 acordao relativo a decisao da Corte Espe-
cial, acolhendo ou rejeitando a arguicao de inconstitucionalidade,
retornarao os autos a Secao ou Turma e ao respectivo relator, se for 0

caso, para que se prossiga no julgamento da causa, observado 0 quanto
aquela decidiu.

§ 4Q Na hip6tese deste artigo, suspender-se-ao, igual
mente, os demais processos cuja decisao, a criterio do relator, dependa
da declaracao de inconstitucionalidade do mesmo ate normativo,
devendo 0 presidente do orgao onde acolhida a argiii~ao comunicar 0

fato aos presidentes dos demais orgaos fracionarios e aos membros do
Tribunal.

Art. 352 - A. Ressalvados os casos de embargos de declaracao, e irre
corrivel a decisao da Corte Especial que acolher ou rejeitar a arguicao
de inconstitucionalidade.
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Arts. 353 a 357

Art. 353. As partes, 0 Ministerio Publico Federal ou, ex officio, 0 relator,
o revisor ou qualquer dos desembargadores federais componentes do
orgao julgador poderao argiiir a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Publico.

Art. 354. A declaracao de inconstitucionalidade de lei ou ato, afirmada
pela Corte Especial, como tambem a jurisprudencia compendiada em
sumula, sera aplicada aos feitos submetidos a Corte Especial, as Secoes
ou as Turmas, salvo quando aceita a proposta de revisao da sumula.

Pardgrafo unico. Cessara a vinculacao referida neste artigo caso
o Supremo Tribunal Federal, apreciando a mesma materia, decida em
sentido diverse, total ou parcialmente.

Art. 355. Se a lei ou ate normativo do Poder Publico de que se argtii
a inconstitucionalidade corresponder a norma nao recepcionada por
Constituicao superveniente, em razao de com ela nao se compatibiIi
zar, deixara 0 feito de ser submetido a Corte Especial como argiii~ao de
inconstitucionalidade.

Titulo VIII

DA Exscucxo

Capitulo I

Disposicoes Gerais

Art. 356. A execucao competira ao presidente:

I - quanta a seus despachos e ordens;

II - quanta as decis6es do Plenario, da Corte Especial e as
tomadas em sessao administrativa.

Art. 357. Compete ainda a execucao:

1- ao presidente da Secao, quanto as decis6es dessa e a seus
despachos individuais;

*
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Arts. 357 a 361

II - ao presidente da Turrna, quanta as decis6es dessa e a seus
despachos individuais;

III - ao relator, quanta a seus despachos acautelat6rios ou de
instrucao e direcao do processo.

Art. 358. Os atos de execucao que nao dependerem de carta de sen
tenca serao requisitados, determinados ou notificados a quem os deva
praticar.

Art. 359. Se necessario, os incidentes de execucao poderao ser levados
aapreciacao:

I - da Corte Especial pelo presidente, pelo relator, pela Secao
ou pela Turrna, ou seus presidentes;

II - da Secao par seu presidente ou pelo relator;

III - da Turma por seu presidente ou pelo relator.

Capitulo II

Da Carta de Sentenca

Art. 360. Sera extraida carta de sentence, a requerimento do interes
sado, para execucao de decis6es:

I - quando 0 interessado nao a houver providenciado na
instancia de origem e pender de julgamento do Tribunal recurso sem
efeito suspensivo;

II - quando 0 recurso interposto de decisao do Tribunal for
recebido unicamente no efeito devolutivo;

III - quando, interposto recurso, houver materia nao abran
gida por esse e, assim, passada em julgado.

Art. 361. 0 pedido sera dirigido ao presidente do Tribunal ou ao rela
tor no caso do inciso I do artigo antecedente.
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Arts. 361 a 363

Paragrafo unico. Do indeferimento do pedido cabera agravo
regimental.

Art. 362. A carta de sentence, que contera as pec;as especificadas na
lei processual e outras que 0 requerente indicar, sera autenticada pelo
servidor encarregado e pelo diretor-geral da Secretaria e assinada pelo
presidente ou pelo relator.

Capitulo III

Da Requisicao de Pagamento

Art. 363. Os precat6rios de requisicao de pagamento das somas a que
a Fazenda Publica for condenada serao dirigidos pelo juiz da execucao
ao presidente do Tribunal.

§ 1Q 0 precat6rio inicial contera, obrigatoriamente, as seguin
tes pec;as, alem de outras que 0 juiz julgar necessarias ou que as partes
indicarern:

I - offcio requisit6rio indicando 0 valor, a entidade de direito
publico devedora, a(s) pessoa(s) a quem deva ser paga a importancia
requisitada e a assinatura do juiz;

II - procuracao dots) requerente(s) e substabelecimento, se
houver;

III - a sentenca, inteiro teor do acordao do Tribunal, do Supe
rior Tribunal de [ustica e do Supremo Tribunal Federal, proferidos no
processo de conhecimento, com a respectiva certidao de transite em
julgado;

IV - a peticao inicial da execucao acompanhada da planiIha
discriminada dos calculos (CPC, art. 604) correspondentes ao valor
expresso no offcio requisit6rio;

V - mandado e certidao de citacao da Fazenda Publica ou do
representante legal da entidade nos termos do art. 730 do C6digo de
Processo Civil;

@
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Arts. 363 e 364

VI - sentenca dos embargos it execucao, inteiro tear do acor
dao do Tribunal, do Superior Tribunal de [ustica e do Supremo Tri
bunal Federal e respectiva certidao de transite em julgado au, nao
havendo embargos, certidao de que nao foram opostos;

VII - certidao de que as pe~as juntadas par copias sao auten-
ticas.

§ 2Q Do precatorio complementar deverao constar, alem das
exigencies dos incisos I e IV do paragrafo anterior, as seguintes pe~as:

I - a conta de atualizacao realizada pelo Tribunal referente ao
precatorio anterior;

II - alvarafs) de levantamento do valor do precatorio anterior;

III - mandado e certidao de intimacao pessoal da Fazenda
Publica au do representante legal da entidade para manifestacao sabre
a calculo:

IV - decisao acerca de qualquer impugnacao aos calculos com
a respectiva certidao de transite em julgado au, nao havendo, certidao
de que nao houve impugnacao:

V - inteiro tear do acordao do Tribunal, do Superior Tribu
nal de [ustica e do Supremo Tribunal Federal em recurso interposto
contra a impugnacao aos calculos e respectiva certidao de transite em
julgado.

§ 3Q 0 juiz da execucao podera solicitar a manifestacao do
representante do Ministerio Publico Federal.

§ 4Q 0 presidente do Tribunal podera requerer ao juizo da
execucao outras pe~as que entender necessarias it forrnalizacao do pre
catorio.

Art. 364. Protocolizado e autuado a precatorio, proceder-se-a a sua
atualizacao em 1Q de julho, remetendo-se as autos a seguir, sendo a pre
catorio de responsabilidade da Uniao, ao Ministerio Publico Federal.

§ 1Q Nos precatorlos em que a Uniao e suas autarquias nao
forem responsaveis pelo pagamento, a Ministerio Publico Federal podera
requerer vista dos autos.
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Arts. 364 a 368

§ 2Q Da decisao do presidente cabera recurso administrativo
it Corte Especial Administrativa no prazo de cinco dias.

Art. 365. Apos a atualizacao, a presidente do Tribunal requisitara it
autoridade competente, par intermedio do Conselho da [ustica Federal,
a inclusao dos valores dos precatorios atualizados no orcamento da
Uniao do exerdcio seguinte.

§ 1Q Tratando-se de Fazenda Publica estadual au municipal,
a requisicao sera dirigida diretamente it autoridade competente para a
inclusao do valor no respectivo orcamento.

§ 2Q As relacoes de precatorios, de usa interno do setor com
petente, nao serao fornecidas a advogados au a nenhuma outra pessoa.

Art. 366. As importancias respectivas serao depositadas em estabeleci
menta de credito oficial do Tribunal, cabendo ao presidente determi
nar, segundo as possibilidades de deposito e exclusivamente na ordem
cronologica de autuacao, a transferencia dos valores ao juizo de origem
do precatorio.

Paragrafo unico. A deducao de valores referentes ao Impasto
de Renda e it Contribuicao Social dar-se-a no momenta do Ievanta
menta da verba junto ao juizo da execucao.

Art. 367. Uma vez depositada a quantia it disposicao do [ufzo requisi
tante, havera atualizacao monetaria, em sendo a caso.

Titulo IX

DA JURISPRUDENCIA

Capitulo I

Da Uniformizacao da Jurisprudencia

Art. 368. No processo em que haja sido suscitado a incidente de unifor
mizacao de jurisprudencia, a julgamento tera par objeto:

I - a reconhecimento da divergencia acerca da interpretacao
do Direito, quando inexistir sumula:
~
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Arts. 368 a 370

II - a aceitacao de proposta de revisao da sumula.

§ 1Q Reconhecida a divergencia acerca da interpretacao do
Direito ou aceita a proposta de revisao da sumula, lavrar-se-a 0 acor
dao,

§ 2Q Publicado 0 acordao, 0 relator tomara 0 parecer do
Ministerio Publico Federal no prazo de quinze dias. Devolvidos os
autos, 0 relator, em igual prazo, lancando relat6rio nos autos, encami
nha-los-a ao presidente para designar a sessao de julgamento.

§ 3Q A Secretaria expedira copias do relat6rio e dos acor
daos divergentes, na hip6tese do inciso I, ou do acordao que originou
a sumula de que trata 0 inciso II e distribui-las-a entre os desembarga
dores federais que compuserem 0 orgao do Tribunal competente para
o julgamento.

Art. 369. No julgamento de uniforrnizacao de jurisprudencia, a Corte
Especial e as Secoes reunir-se-ao com 0 quorum minimo de dois tercos
de seus membros, excluido 0 presidente.

§ 1Q Na hip6tese de os votos se dividirem entre mais de duas
interpretacoes, nenhuma delas atingindo a maioria absoluta dos mem
bros que integram 0 orgao julgador, proceder-se-a, na primeira sessao
seguinte, a segunda votacao, restrita a escolha de uma entre as duas
interpretacoes anteriormente mais votadas.

§ 2Q 0 presidente, em qualquer caso, somente proferira voto
de desempate.

§ 3Q No julgamento, 0 pedido de vista nao impede que
votem os desembargadores federais que se tenham por habilitados a
faze-lo, e aquele que 0 formular apresentara 0 feito em mesa, na pri
meira sessao seguinte.

§ 4Q Proferido 0 julgamento em decisao tomada pela maioria
absoluta dos membros que integram 0 orgao julgador, 0 relator devera
redigir 0 projeto de sumula, a ser aprovado pelo Tribunal na mesma
sessao ou na primeira sessao ordinaria seguinte.

Art. 370. C6pia do acordao sera, dentro do prazo para sua publicacao,
remetida aComissao de [urisprudencia, que ordenara:
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Arts. 370 a 372'

1- sejam registrados a sumula e 0 acordao, em sua integra, em
livro especial, na ordem numerica da apresentacao:

II - seja lancado na c6pia 0 numero recebido em seu registro e
na ordem dessa numeracao, arquivando-a em pasta pr6pria;

III - seja a sumula lancada em ficha, que contera todas as indi
cacoes identificadoras do acordao e 0 numero do registro exigido no
inciso I, arquivando-se em ordem alfabetica, com base na palavra ou
expressao designativa do tema do julgamento;

IV - seja publicado 0 acordao na Revista do Tribunal, sob 0

titulo "Uniforrnizacao de jurisprudencia".

Panigrafo unico. Se 0 acordao contiver revisao de sumula, pro
ceder-se-a na forma determinada neste artigo, fazendo-se, em coluna
propria, sua averbacao no registro anterior, bem como referencia na
ficha do julgamento.

Art. 371. Se for interposto recurso especial ou extraordinario em qual
quer processo no Tribunal que tenha por objeto tese de Direito com
pendiada em sumula, a interposicao sera comunicada a Comissao de
[urisprudencia, que determinara a averbacao dessa comunicacao em
coluna pr6pria do registro no livro especial e anota-la-a na ficha da
sumula.

§ 1Q A decisao proferida no recurso especial ou extraordi
nario tambem sera averbada e anotada na forma exigida neste artigo,
arquivando-se, na mesma pasta, c6pia do acordao do Supremo Tribu
nal Federal ou do Superior Tribunal de [ustica.

§ 2Q Sempre que 0 Tribunal compendiar em sumula a juris
prudencia, proceder-se-a na forma estabelecida no eaput deste artigo e
no art. 372.

Capitulo II

Da Sumula

Art. 372. A jurisprudencia firmada pelo Tribunal sera compendiada
em sumula do Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao.
~
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Arts. 372 a 375

§ 1Q Sera objeto de sumula 0 julgamento tornado pelo voto
da maioria absoluta dos membros que integram a Corte Especial ou de
cada uma das Secoes em incidente de uniformizacao de jurisprudencia
(CPC, art. 479).

§ 2Q Tambem poderao ser inscritos em sumula os enuncia
dos correspondentes as decis6es firmadas pela unanimidade dos mem
bros componentes do Tribunal, num caso, ou, por maioria absoluta, em
dois julgamentos concordantes pelo menos.

§ 3Q A inclusao, em sumula, de enunciados de que trata 0 art.
63 da Lei 5.010/66 sera deliberada pela Corte Especial ou pela Secao, por
maioria absoluta de seus membros.

§ 4Q Se a Secao entender que a materia a ser sumulada e
comum a mais de uma Secao, remetera 0 feito a Corte Especial.

Art. 373. Os enunciados da sumula, seus adendos e emendas, datados
e numerados em series separadas e continuas, serao publicados tres
vezes no Diario da [ustica, em datas proximas, enos Boletins das Secoes
[udiciarias.

Paragrafo unico. As edicoes ulteriores da sumula incluirao os
adendos e as emendas.

Art. 374. A citacao da sumula pelo numero correspondente dispensara,
perante 0 Tribunal, a referencia a outros julgados no mesmo sentido.

Art. 375. Os enunciados da sumula prevalecem e serao revistos, no que
couber, segundo a forma estabelecida neste Regimento.

§ 1Q Qualquer dos desembargadores federais podera pro
por, em novos feitos, a revisao da jurisprudencia compendiada em
sumula, procedendo-se ao sobrestamento do processo, se necessario,

§ 2Q Se algum dos desembargadores federais propuser revi
sao da jurisprudencia compendiada na sumula, em julgamento perante
a Turma, esta, se acolher a proposta, remetera 0 feito ao julgamento da
Corte Especial ou da Secao, dispensada a lavratura de acordao, jun
tando-se, entretanto, as notas taquigraficas e tomando-se 0 parecer do
Ministerio Publico Federal.
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Arts. 375 a 377

§ 3Q A alteracao e 0 cancelamento do enunciado da sumula
serao deliberados na Corte Especial ou nas Secoes, conforme 0 caso,
por maioria absoluta de seus membros, com a presen~a, no minimo, de
dois tercos de seus cornponentes, excluido 0 presidente.

§ 4Q Ficarao vagos, com a nota correspondente, para efeito
de eventual restabelecimento, os numeros dos enunciados que 0 Tri
bunal cancelar ou alterar, tomando os que forem modificados novos
numeros de serie.

Art. 376. Qualquer desembargador federal podera propor, na Turma,
a remessa do feito a Corte Especial ou a Secao respectiva, para 0 fim
de ser compendiada em sumula a jurisprudencia do Tribunal, quando
verificar que as Turmas nao divergem na interpretacao do Direito.

§ lQ Na hip6tese referida neste artigo, dispensam-se a lavra
tura de acordao e a juntada de notas taquigraficas, certificada nos autos
a decisao da Turma (art. 193, § 1Q, II).

§ 2Q No julgamento de que cogita 0 caput, proceder-se-a, no
que couber, na forma do art. 369 deste Regimento.

§ 3Q A Comissao de [urisprudencia podera, tambem, pro
por a Corte Especial ou a Secao respectiva que seja compendiada em
sumula a jurisprudencia do Tribunal, quando verificar que as Turmas
nao divergem na interpretacao do Direito.

Art. 377. Quando convier pronunciamento da Corte Especial ou da
Secao em razao da relevancia da questao juridica ou da necessidade
de prevenir ou compor divergencia entre as Turmas, 0 relator ou outro
desembargador federal, no julgamento de qualquer recurso, salvo no
de apelacao criminal e recursos criminais, podera propor a remessa do
feito a apreciacao da Secao respectiva ou da Corte Especial, se a materia
for comum as Secoes,

§ 1Q 0 processamento, na hip6tese de relevancia da questao
juridica, sera, no que couber, 0 aplicavel as arguicces de inconstitucio
nalidade de lei ou ato normativo do Poder Publico.
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Art. 378. A jurisprudencia do Tribunal sera divulgada pelas seguintes
publicacoes:

Capitulo 1II

Da Divulgacao da jurisprudencia do Tribunal

1II - Revista do Tribunal Regional Federal- 1B Regido,

IV - repositories autorizados.

Arts. 381 a 383

. . TRF 1a Regiao
Blbhoteca Min Adnernar Maciel

Regimento Interno do T - eglao

Art. 381. Na Revista do Tribunal Regional Fcdcral v-L" Regiao, serao publi
cados, em seu in teiro teor:

tor;

II - as sumulas editadas pela Corte Especia l e pelas Secoes:

1II - trabalhos doutrinarios, a criterio do desembargador federal
diretor da Revista.

I - os acordaos selecionados pelo desembargado r federal dire-

Art . 382. A direcao da Revista e exercida por um desembargador federal,
escolhido pela Corte Especial Administrativa para um periodo de dois
anos, veda da a reconducao.

§ 12 As dec isoes sobre materia constitucional e as que enseja
rem a edicao de sumula serao, tambem, publicadas em volumes seria 
dos, dis tintos da publicacao normal da Reoisia.

§ 22 A Comissao de [urisprudencia colaborara na selecao
dos acordaos a publicar, dando-se preferencia aos que forem indicados
pelos respectivos relatores,

§ 32 A Revista do Tribunal Regional Federal- l B Reguio podera
ser editada em numeros cspec iais, para memoria de eve ntos releva ntes
do Tribunal.

Regimento Interno do TRF - 1~ Regiao

1- Ditirio da [ustica;

II - Emenidrio da iurisprudencia do Tribu nal Regional Federal- l B

Regiao e Boletim de lurisprudencia doTRF-l B Regiao, veiculados por meio
conve ncional ou eletr6nico;

§ 2Q Acolhida a proposta, a Turma rerne tera 0 feito ao julga
men to da Corte Especia l ou da Secao, se for 0 caso, dispensad a a lavra
tura de acordao. Com as notas taquigraficas, os autos irao ao presidente
do orgao julgador para designar a sessao de julgamento. A Secre taria
expedira copias autenticadas do relatorio e das notas taqu igrMicas e
distribul-las-a entre os desembargadores federais que compuserem 0

orgao competente para 0 julgamento.

§ 32 Proferido 0 julgamento, a copia do acordao sera , dentro
do prazo para sua publicacao, remetida aComissao de [urisprudencia
para elaboracao do projeto de sumula.

I Arts. 377 a 380

Art. 379. Serao publicad as no Diario da [ustica as ementas de todos os
acordaos.

Partigrafo unico. as acordaos para publicacao serao remetidos
por meio eletr6nico.

Art . 380. No Ementtirio da[urisprudencia do Tribunal Regional Federal s- L"
Regiao, serao pub licadas ementas de acordaos ordenadas por materia,
evitando-se repe ticoes. No Boletim de lurisprudencia do TRF - l B Reguio,
de circulacao in terna, pa ra conhecime nto an tes da publicacao dos acor
daos, serao divulgadas as ques toes de maior interesse decididas pelas
Turmas , Secoes e pela Corte Especial.

§ 12 A escolha nao pode ra recair no presidente, vice-presi
dente, corregedo r-geral ou no desembargador federal que tiver assento
no Tribu na l Regional Eleitora l do Distrito Federal.

§ 2Q No caso de vaca ncia, 0 Tribunal escolhe ra outro desem 
bargador federal para comp letar 0 periodo.

Art . 383. Sao reposi tories autorizados as publicacoes de entidades ofi
ciais ou particulares habilitadas na forma deste Regime nto.

Partigrafo unico. Aos orgaos de divulgacao em materia juridica
que forern autorizados como repositories da [urisprudencia do Tribu 

•
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, Arts. 383 a 387

nal serao fornecidas c6pias dos acordaos da Corte pela Comissao de
[urisprudencia ou outro orgao designado.

Art. 384. Para a habilitacao prevista no artigo anterior, 0 representante
ou 0 editor responsavel pela publicacao solicitara inscricao por escrito
ao desembargador federal diretor da Revista, com os seguintes ele
mentos:

1- denominacao, sede e endereco da pessoa juridica que edita
a Revista do Tribunal Regional Federal-l g Regido;

II - nome de seu diretor ou responsavel:

III - urn exemplar dos tres numeros antecedentes ao mes do
pedido de inscricao, dispensavels no caso de a Biblioteca do Tribunal
ja os possuir:

IV - compromisso de os acordaos selecionados para publica
<;ao corresponderem, na integra, as c6pias fornecidas, gratuitamente,
pelo Tribunal, autorizada a supressao do nome das partes e de seus
advogados.

Art. 385. 0 deferimento da inscricao implicara a obrigacao de forne
cer, gratuitamente, dois exemplares de cada publicacao subseqiiente a
Biblioteca do Tribunal.

Paragrafo (mica. A inscricao podera ser cancelada a qualquer
tempo, por conveniencia do Tribunal.

Art. 386. As publicacoes inscritas poderao mencionar seu registro
como repositories autorizados de divulgacao dos julgados do Tribu
nal.

Art. 387. A direcao da Revista mantera em dia 0 registro das inscricoes
e dos cancelarnentos, articulando-se com a Biblioteca para efeito de
acompanhar 0 atendimento da obrigacao prevista no art. 385 deste
Regimento.
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Arts. 388 a 390'

PARTE IV

DISPOSI<;:OES FINAlS

Titulo I

DAS FUN<;6Es ESSENCIAIS AJUSTI<;A

Capitulo I

Da Procuradoria Regional da Republica

Art. 388. 0 procurador regional da Republica funciona como represen
tante do Ministerio Publico Federal junto ao Tribunal.

Art. 389. Perante cada orgao julgador do Tribunal, funcionara urn pro
curador regional, que, nas sessoes, tomara assento a mesa, a direita do
presidente.

Art. 390. 0 procurador regional oficiara em todos os feitos em que
deva funcionar 0 Ministerio Publico, cabendo-lhe vista dos autos:

I - nas arguicoes de inconstitucionalidade de lei ou ato nor
mativo do Poder Publico;

II - nos incidentes de uniformizacao da jurisprudencia:

III - nos mandados de seguran<;a e habeas corpus, originarios
ou em grau de recurso:

IV - nos recursos de nacionalidade;

V - nas acoes penais originarias;

VI - nas revis6es criminais e nas acoes rescis6rias;

VII - nas apelacoes criminais, nos recursos criminais e demais
procedimentos criminais:

VIII- nos recursos trabalhistas;

IX - nos conflitos de competencia;
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Art. 398. As emendas aprovadas serao numeradas ordinalmente.

Arts. 395 a 400

Capitulo I

Das Disposicoes Gerais

Titulo III

DAS DISPOSH;OES GERAIS E TRANSITORIAS

Art. 397. As emendas serao consideradas aprovadas se obtiverem 0 voto
favoravel da maioria absoluta do Tribunal, entrando em vigor na data de
sua publicacao no Diario da [usiica, salvo disposicao em contrario.

§ 2Q Dispensa-se parecer escrito da Comissao de Regimento:

I - nas emendas subscritas por seus membros;

II - nas emendas subscritas pela maioria absoluta dos desem
bargadores federais;

III - em caso de urgencia.

Art. 396. Quando ocorrer mudanca na legislacao que determine altera
~ao do Regimento Interne, esta sera proposta ao Tribunal pela Comis
sao de Regimento no prazo de dez dias, contados da vigencia da lei.

Art. 399. Os casos omissos serao resolvidos pelo presidente, ouvida a
Comissao de Regimento.

Paragrafo unico. Os Regimentos Internos do Superior Tribu
nal de [ustica e do Supremo Tribunal Federal serao fontes subsidiarias
deste Regimento.

Art. 400. Proceder-se-a a distribuicao e a redistribuicao de feitos
mediante sorteio pelo sistema eletr6nico de processamento de dados.

§ 1Q No capeamento dos autos, devera constar sempre 0

nome completo do juiz que proferiu a decisao recorrida, a fim de que,
no momento da distribuicao ou redistribuicao, seu nome seja automa
ticamente excluido no caso de figurar entre os membros do Tribunal
(CPC, art. 134, III).

'"

Capitulo III

Da Defensoria Publica
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DAS EMENDAS AO REGIMENTO

Panigrafo unico. Nos casos em que oficiar como fiscal da lei, 0

orgao do Ministerio Publico Federal manifestar-se-a ap6s as partes.

Titulo II

Art. 393. 0 advogado-geral da Uniao representa judicialmente a Uniao
perante 0 Tribunal, diretamente ou por meio de seus procuradores.

Art. 391. 0 procurador regional podera pedir preferencia para julga
mento de processo em pauta.

XI- nos demais feitos em que a lei impuser a intervencao do
Ministerio Publico.

federal;

Capitulo II

Da Advocacia-Geral da Uniao

Art. 392. Na sessao de julgamento, 0 procurador regional podera usar
da palavra sempre que for facultada as partes sustentacao oral, bern
como para esclarecer materia de fato.

x - nas excecoes de impedimento ou suspeicao de juiz

Art. 395. Ao presidente, aos desembargadores federais e as comiss6es e
facultada a apresentacao de emendas ao Regimento Interno.

§ 1Q A proposta de emenda que nao for da Comissao de
Regimento sera encaminhada a ela, que dara seu parecer dentro de
dez dias. Nos casos urgentes, esse prazo podera ser reduzido.

Art. 394. 0 defensor publico atua no Tribunal prestando assistencia
juridica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de
recursos.

Arts. 390 a 395



157

Art. 2" Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicacao.

Arts. 405 a 408

Art. 407 - A. A Presidencia adotara as medidas necessarias para a rees
truturacao do Tribunal em quatro Secoes, que devera ser implantada
no dia 1Q de outubro de 2003.

Sala de Sess6es do Tribunal Regional Federal da Primeira
Regiao, em Brasilia, Distrito Federal, em 21 de agosto de 2003.

Paragrafo unieo. Alterada a competencia, os embargos de
declaracao e os agravos regimentais serao julgados pelos orgaos da
nova Secao competente.

§ 1Q Enquanto nao implantada a nova reestruturacao, man
tem-se a competencia das Secoes e da Corte Especial como estabelecido
na redacao anteriormente vigente do Regimento Interno.

§ 2Q lniciado 0 julgamento antes da implantacao da nova
reestruturacao referida neste artigo, aquele prosseguira no mesmo
orgao, ainda que alterada a sua competencia, mantidas as vinculacoes
dos desembargadores federais que dele participaram.

Art. 408. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 407. Para fins da redistribuicao prevista nos artigos anteriores, os
processos incluidos em pauta serao dela automaticamente retirados.

Art. 406. A redistribuicao do acervo de processos nos gabinetes dos
desembargadores federais removidos para a Quarta Secao far-se-a de
forma equanime entre os seis desembargadores federais remanescentes
na Secao de origem, salvo os feitos criminais, que serao redistribuidos
entre os remanescentes da respectiva Turma.

CAPITULO II

Das Disposicoes Transit6rias

Art. 403. Permanecerao em vigor, ate ulterior deliberacao do Tribunal,
no que nao contrariarem este Regimento, os provimentos, as resolucoes
e os atos do antigo Conselho da [ustica Federal e da antiga Corregedoria
Geral da [ustica Federal do Tribunal Federal de Recursos.

Art. 404. A primeira composicao das Turmas da Quarta Secao sera feita
mediante remocao de urn desembargador federal de cada uma das seis
Turmas atualmente existentes, respeitada a antiguidade na respectiva
Turma.

§ 2Q OS processos administrativos tambem estarao sujeitos
a distribuicao mediante sorteio pelo sistema eletr6nico de processa
mento de dados.

Art. 401. As pautas de julgamento dos processos de competencia do
Plenario e da Corte Especial Administrativa deverao ser divulgadas
entre seus membros, com antecedencia minima de cinco dias uteis, res
salvada a possibilidade de ser dispensado esse prazo, desde que sub
metida e aprovada questao de ordem na sessao de julgamento em que
todos os seus membros se considerem habilitados a decidir 0 processo
que se caracterize como urgente.

Art. 402. As designacoes para as funcoes comissionadas nao poderao
beneficiar servidor cuja categoria basica seja incompativel ou de nivel
inferior as atribuicoes inerentes a essas funcoes,
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Paragrafo unico. A colocacao na Setima ou na Oitava Turma
sera feita por opcao entre os desembargadores federais referidos no
caput, observada a antiguidade no Tribunal.

Art. 405. A redistribuicao, em virtude da alteracao de competencia
da Corte Especial e das Secoes, dos processos existentes no Tribunal
far-se-a de forma equanime entre os seis desembargadores federais de
cada Secao competente.

Arts. 400 a 405



Artigos do Regimento Interno do TRF- I" Regiao alterados em decorrencia da

edicao da Emenda Regimental 3, publieada no DJ 2 de 4 de setembro de 2003,

p. 1, com retificacoes publieadas no DJ 2 de 23 de setembro de 2003, p. 2.

Art. 3°, caput e §§ 10, 2° e 30

Art. 40, § 10

Art. 6°, caput; I, II, III e IV (inseridos)
Art. 80

Art. 90, IV e XII (inserido)

Art. 10, I

Art. 11, II e IX
Art. 12

Art. 13, II
Art. 17, II, "b"

Art. 20, § 20

Art. 21, caput
Art. 22

Art. 23, IV (inserido) e V (antigo IV)
Art. 24, XIV (inserido)

Art. 28, I, II e VII
Art. 29, VI

Art. 30, XXVI (inserido); renumeracao dos pariigrafos pela supressao do antigo

§ 1°

Art. 63
Art. 66

Art. 68

Art. 74

Art. 75, III, "c" (antiga alinea "d"), e IX
Art. 94, § 2°

Art. 108
Art. 112, II

Art. 115, § 2°



LDNSTlTUI~i\D FEDERAL

35, de 14/03/1979, art. 90, §§ 1Q e 2Q
- Lei Organica da Magistratura

(d. art. 30, XXI, do RI do TRF - I" Regiao)

LEIS

Art. 93, I (d. art. 128 do RI do TRF - Ii! Regiao)

Art. 93, II (d. art. 130, § 3Q
, do RI do TRF - Ii! Regiao)

Arts. 93 e 94 (d. art. 9Q, III, do RI do TRF - 1" Regiao)

Arts. 94 e 107, I (d. art. 103 do RI do TRF - 1i! Regiao)

Art. 95, I, primeira parte (d. art. 9Q
, IV, do RI do TRF - Ii! Regiao)

Art. 97 (d. art. 10, V, do RI do TRF - 1" Regiao)

Art. 99 (d. arts. 22, XLI, e 75, IV, do RI do TRF - 1" Regiao)

Art. 100 (d. art. 22, XXX, "i", do RI do TRF -Ii! Regiao)

Art. 102, II, "b" (d. art. 13, II, do RI do TRF - 1" Regiao)

Art. 103 (d. art. 351, § 1Q, do RI do TRF - 1i! Regiao)

Art. 105, II, "a" (d. art. 311 do RI do TRF _1" Regiao)

Art. 105, II, "b" (d. art. 314 do RI do TRF -1" Regiao)

Art. 105, II, "c" (d. art. 13, II, do RI do TRF _Ii! Regiao)

Art. 107 (d. arts. 1Q e 101 do RI do TRF - 1" Regiao)

Art. 107, II (d. art. 22, XXIII, do RI do TRF - 1" Regiao)

ADCT, art. 27, § 10 (d. art. 290 do RI do TRF -Ii! Regiao)

LEI LDMPLEMENTAR

1.533, de 31/12/1951, art. 18 (d. art. 222 do RI do TRF - 1"

Regiao)

3.071, de 1Q/Ol /1916 (C6digo Civil)

• Arts. 330 a 336 (d. art. 98, partigrafo unico, do RI do TRF - l' Regiao)

4.348, de 24/06/1964, art. 4 Q (d. art. 317 do RI do TRF - 1i! Reglao)

~

J

A Emenda Regimental 4, publicada no OJ 2 de 3 de outubro de 2003, p. 1, repu

blicada no OJ 2 de 23 de outubro de 2003, p. 1, alterou 0 art. 37, caput.
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Art. 119, § l Q (antigo paragrafo unico) e § 2Q (inserido)
Art. 120, § l Q (antigo paragrafo unico) e § 2Q (inserido)

Art. 120 - A (inserido)

Art. 134, caput e §§ 2Q
, 3Q e 6Q

Art. 156

Art. 158, § l Q

Art. 243, I

Art. 244, caput
Art. 247, caput e § 2Q

Art. 254, I e IV

Art. 277
Art. 295, § 1Q

Art. 296

Art. 297, caput
Art. 298, caput
Art. 299

Art. 351

Art. 352
Art. 352 - A (antigo § 5Q do art. 352)

Art. 364, § 2Q

Art. 377, caput
Art. 390, XI (antigo XII)

Art. 401

Art. 402

Art. 403

Art. 404

Art. 405, caput
Art. 405

Art. 407

Art. 407 - A (inserido)

Art. 408



5.010, de 30/05/1966, art. 63 (d. art. 372, § 3Q
, do RJ do TRF - 1.

Regiao)

5.869, de 10/01/1973 (C6digo de Proeesso Civil)

• Art. 134, III (d. art. 400, § l Q
, do RJ do TRF -I' Regiao)

• Art. 162, § 49 (d. art. 165, § 5Q
, do RI do TRF - I' Regiao)

• Arts. 202 a 212 (d. art. 261 do RI do TRF - I' Regiao)

• Art. 204 (d. art. 264 do RI do TRF - I' Regiao)

• Art. 475, panigrafo (mica (d. arts. 22, XXX, "d", 156, § 7Q
, e 275 do RJ do

TRF - I' Regiao)

• Art. 479 (d. art. 372, § l Q
, do RI do TRF -1" Regiao)

• Art. 488, II (d. arts. 22, XXX, e 28, VII, do RI do TRF - I' Regiao)

• Art. 544, § 19 (d. art. 308, § 9Q
, do RI do TRF - 1" Regiao)

• Art. 557, § 100A (d. art. 30, XXVI, do RI do TRF -I' Regiao)

• Art. 557, caput e § 19 - A (d. arts. 269 e 271 do RJ do TRF - I' Regiao)

• Art. 604 (d. art. 363, IV, do RI do TRF -1" Regiao)

• Art. 730 (d. art. 363, V, do RI do TRF _1. Regiao)

• Art. 731 (d. art. 22, XXX, "j", do RI do TRF - 1. Regiao)

6.830, de 22/09/1980, art. 35 - Lei de Execuc;6es Fiseais LEF (d.
art. 30, XXI, do RI do TRF - 1. Regiao)

7.210, de 11/07/1984, art. 197 - Lei de Exeeuc;6es Penais - LEP
(d. art. 281, paragrafo unico, do RI do TRF - 1. Regiao)

7.347, de 24/07/1985, art. 12, § 1Q (d. art. 318 do RI do TRF -1.
Regiao)

8.437, de 30/06/1992, art. 4Q (d. art. 318 do RJ do TRF - 1.
Regiao)

DEl:RETo-LEI

3.689, de 03/10/1941 (C6digo de Proeesso Penal)

• Art. 366 (d. art. 248, panigrafo unico, do RI do TRF - 1. Regiao)
• Art. 581 (d. art. 280 do RI do TRF - I' Regiao)

• Art. 591 (d. art. 283 do RI do TRF - I' Regiao)

• Arts. 777, § 29 , e 778 (cf. art. 346, § 29 , do RI do TRF - 1. Regiao)

• Arts. 734 e seguintes (d. art. 348 do RI do TRF - I' Regiao)
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j J

A

A<;:AO PENAL

- Suatentacao oral- cabimento, ordem e
duraceo (arts. 46 e 47)

A<;:Ao PENAL ORIGINARIA (arts. 239

a 256)

- Agravo regimental (art. 244)
Alegacoes escritas- prazo (art. 253,§§1Q

e2Q)

Defesa previa - prazo (art. 249)
Denuncia ou queixa
o Documentos novos - Intimacao do

acusado (art. 246)

o Observancia alei processual (art. 239)

o Prazo para denuncia (art. 240)
o Prazo para resposta (art. 245)

o Recebimento au rejeicao (art. 247)

Dibgendas complementares (arts. 240,
paragrafo tmicc, e 252)
Documentos novos - intimacao do acu
sado para manifestacao (art. 246,caPl/t)
Bxtincao da punibilidade (art. 243,II)
Bence (arts. 243,III, e 345)
Inquiricao de testemunhas (art. 250)
Interrogat6rio - citacao, intimacao, dia
etc. (arts. 248,250 e 251)
Julgamento

o Intimacao pessoal das partes ap6s desig

nacao da sessao (art. 253,§ 5Q)

o Relatorio - expedicao de c6pias e distri

buicao (art. 253, § 60)

o Sessao - procedimentos (arts.254 e 255)

Liberdade provis6ria (art. 243,V)

- Ministerio Publico

o Atribuicdes (arts.240 e 243, I)

o Intimacac (arts. 246,panigrafo cntco. e 248)

- Nomeaceo de advogado - assistencia
judiciaria (art. 192)

- Notificacso do acusado (art. 245)
Prisao preventiva ou temporaria (art.
243,IV)

- Provas
o Realizacao - faculdade do relator (art

253, § 30, I)

o Vistaas partes para manifestacao (art.253,

II)

- Queixa - perempcao da a<;ao (art. 256)
- Quorum para julgamento no Plenario e

na Corte Especial (arts. 58, pal'tigmfo unico,
e 254, I)

- Relator - atnbuicoes e competencia

(arts. 243e 253,§ 4Q
)

- Reu preso e TeU solto - prazo para
denuncia (art. 240)

- Revisao (arts. 31,II,e 253,§ 4Q)

- Sustentacao oral - ordem e duraceo

(arts. 46,47,247,§ 19, e 254, III)

A<;:Ao PENAL PRIVADA

Iniciativa do ofendido ou de seu repre
sentante legal (art. 241)

- Nomeacao de advogado - assistencia

judiciaria (art. 192)
- Sustentacao oral - ordem e duracao

(arts. 46,47,247,§ l Q, e 254, III)

A<;:Ao RESCISORIA

- Agravo regimental (art. 230, § 2Q
)

- Citacao do reu (art. 230, caput)



, Ac6RDAO

- Competenda da Corte Especial-julgados

do pr6prio 1i:ibunal (art. 10, II)
Competence da Secao - julgados de

primeiro grau(art. 12,I,"f")
- Contestacao - prazo (art. 230, caput)
- Delegacao de competenda a juiz de pri-

meiro grau (art. 232)

- Dep6sito exigido pelo CPC - competen

cia para determinacao (arts. 22, XXXll, e
28,VII)

- Distnbuicao (arts. 164, § 3Q, e 234)

Indeferimento da peticao inicial (art. 230,

§ 19)

- Julgamento - prazo para raz6es finals,
procedimentos e pedido de dia (art. 233)

- Ministerio Publico - parecer (art. 233,

caPllt)
- Petidio inicial (art. 229)

- Provas (arts. 231 e 232)

- Raz6es finals - prazo e parecer do
Ministerio Publico (art. 233, caPllt)

- Relator (art. 164, § 39)

- Relat6rio - distribulcao (art. 233, pard-
grajo"nico)
Resposta it dtacao - prazo (art. 230,

caPllt)
- Revisao (art. 31, I)
- Saneamento do processo (art. 231)

- Vista (art. 233, caPllt)

ACORDAo

- Certidao de julgarnento - conteudo e

juntada (art. 198)

- Dispensa (arts. 193, §§ 19 e 29, 196, pard
grajo unico, 375, § 29, e 377, § 29)

- Lavralura (arts. 50,§§ 29 e 39, e 197, §§ 49

e59)

- Nota taqulgrafica
o Decisoesdos orgecs do Tribunal (art. 193,

caput)
o Prevalenda (art. 197,§ 1Q)
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o Revisao pelo desembargadorfederal (art.

197,§ 32)

- Publicacao

o Diaricda]lIstiqa (art.196)

o Revista do Tribunal Regional Federal - 1i)

Regina (art. 381, I e III e § 22 )

- Relator

o Assinatura (art. 194,caput)

o Inexatidaoeerro-corre¢o(art.197,§2Q)

o Redacao (art. 30, XU)

o Substituicao (art. 194,paragrafo unieo)

Votos vencidos - juntada (art. 195)

ADVERTENCIA E CENSURA A JUIZ
FEDERAL E JUIZ FEDERAL SUBST!

TUTO

- Cornpetencia (art. 11, X)

- Impossibilidade de convocacao para 0

1i:ibunal (art. 118, § 2Q
)

- Procedlruentos e julgamentos (arts. 137 a

145)

ADVOGADO

Composicao da comissao examinadora
de concurso (art. 126)

Composicao do TRF -19 Regiao (arts. 19,

103 e 104)

Esc1aredmentos a pedido do desembar

gador federal (art. 205)

Indlcacao para 0 cargo de desembarga
dor federal (arts. 103 e 104)

- Lista triplice (art. 104)

- Sustentacao orale vestimenta - ocupa-
,ao da tribuna (art. 38, §§19 e 29)

ADVOGADO-GERAL DA UNIAo (art.

393)

AFASTAMENTO DE JUIZ FEDERAL E

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

- Por mais de trinta dias (art. 11, XVII)

- Por menos de trinta dias (art.24,XN)

] AGRAVO

AGRAVO

- Contra decisao de presidenteou de rela
tor- competenda para julgarnento (art.

17, I, "a")

Contra decisao que nega seguimento a
recurso para outro tribunal (art. 316)

- Em apelacao dvel (art. 270)

Em embargos infringentes e de nulidade

em materia penal-c-inadmisseo (art. 305,
§ 19)

Sustentaceo oral vedada (art. 46)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CON

TRA DESPACHO DE RECURSO ESPE

CIAL OU EXTRAORDINARIO

- Cablruento (art. 292, IY, "d". e V,"b")

Custas (art. 296, caput)
o Instrucao (art.295,§§ 19 e 29)

o Peticao - conteudo (art. 295, I e II)

- Prazo
o Para interposicao (art.295,caput)
o Para resposta do agravado (art. 296, para

grafo 11nico)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE

DECISAo DE PRIMEIRA INSTANCIA

- Deferimento da pretensao recursal (art.
277,ll)

- Efeito suspensivoao recurso (art. 277,ll)
- Intimacao do advogado ou do agravado

(art. 277, IV e pardgrajo lil1ico)
- Julgamento precedente ao da apelaceo

(art. 279)

- Ministerio Publico - prazo para pro
nundamento (art. 277, V)

Processamento e julgarnento (arts. 276a
279)

Relator - prazo para exarne e inclusao

dos autos em pauta (art. 278)

Requisicao de informacoes - prazo(art.
277, III)

, .•.. , ..•.••••0> ••.•.•.•••••..••.••••.••••.••..•.•.••.• , ••·•• ·.w•• ·••••

AGRAVO REGIMENTAL}

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM

MATERIA TRABALHISTA (v. RECUR·

SO EM MATERIA TRABALHISTA)

AGRAVO DE PETIy\O (v. RECURSO

EM MATERIA TRABALHISTA)

AGRAVO REGIMENTAL

Cabimento e competencia (arts. 292,
alinea "a" dos incisos I, IIe In, 244, 317,
§ 29 , 324, § 19 , e 361, pardgrajo "nieo)
Em arguicao de suspeicao (art. 324,§ 19)

Em carta de sentenca (art. 361, pardgmjo
11nico)

- Em embargos infringentes (art. 298, pard
gmjo"nieo)
Em habeas COlpUs (art. 219,panigrajo unieo)
Em habilitacao inddente (art. 332)

- Em mandado de seguran,a

o Competencia originaria (art. 222, paragrafo

Ill/ieo)
o Medidaliminar - nao-cabimento de agravo

regimental (art.293,§ 12)

- Em revisao criminal (art. 259, § 39)

- Empate no julgamento

o EmPlenario e CorteEspecial(art. 62,§ 29)

o Em Secao - contra despacho ou declsao

do presidente (art. 65)
- Intempestivo - recebirnento obrigat6rio

pelo relator (art. 293, § 39)

- Interposiceo. competencia e processa
mento (arts. 293 e 294)

- Nao-cabimento (art. 293, §§ 19 e 29)

- Pauta - nao-dependencia e dispensa
(art. 186, I e § 29 )

Prazo (arts. 293, caput, e 317, § 29)

- Prevalencia da decisao agravada em caso
de empate (arts. 62, § 29, e 65)

- Processamento (arts. 293 e 294)

Reconsideracao (art. 294, caput)

- Suspensao de seguran,a (art. 317, § 29)
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- Voto do presidente do 'Iribunal (art. 62,

III)

AGRAVO RETIDO

- Julgamento (art. 279)

ANISTIA (v.GRAQ\, INDULTO E ANIS
TIA)

ANO JUDICIARIO

Escala de feriasde juizesfederais e juizes
federais substitutes - aprovacao (art. 22,
XLIV)

- Feriados (art.172, § 40)

- Penes dos desembargadores federais
(arts. 172, caput e § 10, e 173)

- Periodos (art. 172, caput e § 20)

Prazos (art. 176,caput e § 10)

- Suspenseo das atividadesjuciicantes (art.
174, caput)

ANOTA<;:Ao NOS AUTOS

- Obrigatoriedade (art. 157)

ANTECIPA<;:Ao DE EFEITOS DE

TUTELA EM A<;:Ao DE COMPETEN

CIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL

- Competende do relator (art. 30, XIX)

ANTIGUIDADE

- Corregedor-geral- eleiceo (art. 9Q, 11)
- Lista anual

o Finalidade (art.107, caput)
o Competencia para a elaboracao (art.11,

XV)
o Criterios paraa elaboracao (art. 107)

- Na composicao
o Da Corte Especial (art. 2Q

, § 21'1, II)
o Da Turma Especial de Ferias(art. 41'1, § 42)

000 Conselho de Administracao (art. 72,
caput)

- Na remocao (art.131, § 10)

- Na sessao-c--assento (arts. 36,capute§2Q,

e 107)
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- Presldencia

o Da Turma Especial de Ferias(art. 4\1, caput)
ODe Sec;ao au Turma(art.3Q, § 21'1)

- Presidente do 'llibunal- eleicao(art. 9",
11)

- Revisor (art. 32)

- Vice-presidente - eleicao(art. 90,11)

ANTIGUIDADE DOS FEITOS

- Ordem de julgarnento (art. 42)

APELA<;:Ao CiVEL

- Agravo - precedenda no julgamento
(arts. 270 e 279, § 20)

- Denominacao em caso de existencia de

remessa ex officio e apelacao voluntaria

ao mesmo tempo (art. 274, § 1Q)

- Julgamento - pedido de dia (art. 269)

Ministerio Publico - prazo para vista
(art. 269)

- Revisao(art. 31, IV)

APELA<;:Ao CRIMINAL

- Em processo de contravencao ou de

crime cuja pena se]a de detencao 

parecer do Ministerio Publico (art. 286)

Em processo por crime cuja pena seja de
reclusao - parecer do Ministerio Publico
(art. 287)

- Julgamento - pedido de dia (art. 286)

- Processamento e julgamento (art. 285)

- Revisao(art. 31, IV)

APELA<;:Ao EM HABEAS DATA E MAN

DADO DE INJUN<;:Ao

- Processamento e julgamento (art. 273)

APELA<;:AO EM MANDADO DE SEGU

RAN<;:A

- Denorrunacao em caso de existencia de
remessa ex officio e apelacao voluntaria

ao mesmo tempo (art. 274, § 1Q)

Iulgamento - pedido de dia (art. 269)

- Ministerio Publico - prazo para vista

(art. 269)
Processamento e julgamento (arts.271 e

272)

APOSENTADORIA DE DESEMBAR

GADOR FEDERAL, JUIZ FEDERAL E

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

- Interesse publico (art. 11, VIll)
- Invalidez - processo

o Abertura - deliberacao pela Corte Bspe

cial (art. 11, XVIII)

o Abertura - determinacao peIopresidente
do Tribunal (art. 22,XXVI e XXVII)

o Procedirnentos (arts. 146 e 154)

AREA DE ESPECIALIZA<;:Ao

- Em razao da materia (arts. 6° a 8Q
)

- Corte Especial e Plenario - competen-

cia nao sujeita a especializaceo (art.~)

- Primeira Secao (art. 8Q
, § 10)

- Quarta Secao (art. 80, § 40)

Segunda Se,ao (art. 80,§ 20)

- Terceira Se,ao (art. 80, § 3Q)

ARGln<;:Ao DE FALSIDADE (v. INCI

DENTE DE FALSIDADE)

ARGUI<;:AO DE IMPEDIMENTO E DE

SUSPEI<;:Ao (v. IMPEDIMENTO E SUS

PEI<;:AO)

ARGUI<;:Ao DE INCONSTITUCIO

NALIDADE (v. DECLARA<;:Ao DE

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI

au ATO NORMATIVO DO PODER

PUBLICO)

ASSENTO AMESA DE JULGAMENTO

(arts. 36, caput,e 107)

ASSISTENCIA JUDICIARIA

*

r
- Apresentacaodo requerimento (art. 190)

- Cornpetencia para dedsao (art. 22, XXX,
"a")

- Concessao - criterio (art. 191)

- Concessao em outra instande - pre-
valencia no 'Iribunal (art. 191, pardgrafo
llHieo)

- Nos crimes de ac;ao privada - procedi

mentos (art. 192)

ASSISTENTE

- Sustentacao oral (art. 47, § 4Q
)

ATA

- Aprovaceo (art. 187)

ATO PROCESSUAL

Autenticacao(art. 165)
- Pecas integrantes dos atos ordinat6rios,

instrut6rios ou execut6rios (art. 166)

AUDIENCIA

- Forma e procedimentos (arts. 188 e 189)

AUTOS DESAPARECIDOS (v. RESTAU

RA<;:AO DE AUTOS DESAPARECIDOS)

AUTOS SUPLEMENTARES DE PROCES

SOS ADMINISTRATIVOS (art. 49, § 5Q
)

AVOCA<;:Ao DE PROCESSO

- Dedsao - competenda (art. 22, XXX,

"d')

8

BECA (v. INDUMENTARIA)

BOLETIM DE JURISPRUDENCIA (arts.
378, II, e 380)

BUSCA E APREENSAo

- formalidade (art. 207)
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CONDUr;AO DE PARTE OU TERCEIRO
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COMPETENCIA ORlGINARlA

A,ao penal originaria (arts. 239 a 256)
A,ao rescisoria (arts. 229 a 234)
Antedpacao dos efeitos da tutela (art. 30,

XIX)
Carta precatoria (arts. 261a 264)

- Conflitos de competencia (arts. 235 a
238)

- Correicao parcial (arts. 265a 268)
- Custas (art. 158)
- Habeas eOlpus (arts. 209e 219)
- Habeas data e mandado de injuncao (arts.

226a 228)
- Mandado de seguranca (arts. 220a 225)

Revisao criminal (arts. 257a 260)

COMPETENCIA RECURSAL

- Custas (art. 158)
- Materia civel (arts. 269a 279)
- Materia penal (arts. 280a 289)

Materia trabalhista (arts. 290e 291)

CONCURSO PlJBLICO - ]VIZ FEDERAL

SUBSTITUTO

- Comissao exarninadora (arts. 125 e 126)
Examespsicotecnicos e de vida pregressa
(arts. 24, Xlll,e 124)

- Inscricao definitive - admissao e dene-
ga,ao (art. 124)

- Nomeacao (arts. 121e 122)
- Organizacao (arts. 11, l\T,e 121)
- Orgenlzeceo dos pontos (art. 125)
- Posse (art. 129)
- Prazo de validade e prorrogacao (art.

127)
PreferenciaporSecao[udiciaria (art. 122,
parligrafa zl/liea)

- Regulamento (arts. 123e 125)
- Requisitos (art. 121)

CONDU<;:Ao DE PARTE OU TERCEIRO

(art. 206)

Competencia para criacao (arts. 22,
XXVlII, e 79)
Finalidade (arts. 80 e 82)

- Membros - deslgnacao (arts.22,XXVIII,
e81)

- Presidencia (art. 81, parligrafa Il1liea)
- Relacao das existentes (art. 78)

Substituicao do presidente e de mem
bros (art. 112,IV e V)

COMPETENCIA

- Corregedor-geral (arts. 24 a 27)
Corte Especial (arts. 7', 10 e 11)

- Plenerio (art. 90)
- Presidente (art. 22)
- Secoes(art. 12)

Turmas (arts. 13 a 16)
Vice-presidente (art. 23)

- Composicao (art. 78,§ 20)
- Presidencia (art. 81, parligrafa ll/liea)
- Substituicao (art. 112,IV e V)
- Vitaliciedade - procedimento (art. 130,

§ 10)

COMISsAo DE REGIMENTO

- Competencia (arts. 80, 82 e 83)
- Composicao (arts. 78,§ 1°, e 81)

Membros- deslgnaceo (arts. 22,XXVIII,
e 81,caput)

Mudanca na Iegislacao - proposta de
emenda ao Regimento (art. 396)

- Parecer em propostade emenda ao Regi
mento (art. 395,§§ 10e 20)
Presidencia (art. 81, parligrajo zl11iea)
Substituicao do presidente e de mem
bros (art. 112,IV e V)

COMISsAo EXAMINADORA DE CON
CURSO (arts. 125 e 126)

COMISSOES PERMANENTES E TEM
POAARlAS

CASOS OMISSOS NO REGIMENTO
INTERNO

- Competencia para resolucao (art. 399,
caput)

CENSURA E ADVERTENCIA A JUIZ
FEDERAL E JUlZ FEDERAL SUBSTI
TUTO

Aplicacao (art. 138)
Competencia (art. 11,X)

- Impossibilidade de convocacao para 0

Tribunal (art. 118,§ 20)

- Proceclimentos e julgamento (arts. 137 a
145)

CERTIDAo DE JULGAMENTO (art. 198)

ClTA<;:Ao

- Prazos (art.175, §20)

CLASSIFICA<;:Ao DOS FEITOS (art. 156)

COMISsAo DE JURlSPRUDENCIA

Acordao para publtcacao na Revista
do Tribunal Regional Federal - l' Regiaa
- colaboracaona selecao(art. 381,§ 20)

- Competencia (arts. 80, 82,84,370e 371)
- Cornposlcao(arts. 78,§ 10,e 81)

- Incidente de uniformizacao de juris-
prudencia - proceclimentos (arts. 370 e
371)
Membros - designacao (arts.22,XXVIII,
e 81,caput)

Presidencia (art. 81, parligrajo Ilniea)
- Substitujcao do presidente e de mem

bros (art. 112,IV e V)

Sumula

o Elaboracaode projeto (art. 377,§ 32)

o Propostade criacao (art. 376,§ 32)

COMIssAo DE PROMO<;:AO

- Competencra (arts. 78,III,80 e 82)
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CARGO

c

- Criacao,extincao e fixacao de vencirnen
tos- aprovacao e alteracao de proposta
(art. 75,IV)

De desembargador federal

o Indicacao e nomeacao (arts.101 a 104)

o Posse(art.105)

De juiz federal e juiz federal substituto
o Admissao(art.128)

o Perda(arts.9Q, IV, 11, VII,e 130,caput)

o Provimento (art.11,V)

- De [uiz federal nee vitalicio - perda (art.
134)

CARGOS NECESSARloS A ADMINIS

TRA<;:Ao DAJUSTI<;:A (art.n, V)

CARTA DE SENTEN<;:A

- Agravo regimental (art. 361, parligrafa
unico)

- Assinatura e autenticacao - compe
tencia (arts. 22, XIII, 30, X, e 362)

Decisaosabre0 pedido (arts. 22,XXX, "e",
e 30,X)

- Bxtrecao (arts. 360e 361)

CARTA PRECATORIA

Autuacao e distribuicao (arts. 261e 262)

- Devolucao ao tribunal de origem (art.
264)

Relator - atribuicao (arts. 263e 264)

CARTA ROGATORIA

- Assinatura - competenda (art. 22,XIII)

CARTA TESTEMUNHAVEL

Juigamento (art. 289)
- Processamento (art. 288)
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o Gabinete - expedicao de ato relativo a

horario de pessoal (art. 27)

o Instrucces e orientacoes normativas (art.

24,VIIIe XI)
o Irregularidades ou omissoes - comunica

~ao do fate it autoridade competente (art.

26)
o Provimento - funcionamento dos servi

cos forenses (art. 24, VII)
o Relatorio dos services afetos it Corregedo-

ria (art. 24,XII)
o Sindicancla (arts. 24, III, V, X e XIII,e 124)

Eleicao - competencie, mandato e
posse (arts. 99, II, e 19, partigrafo 1{nico)

- Regimento Interno cia Corregedoria
- competencia para aprovacao (art. 92,

XI)
Retorno aTurma (art. 32, § 42)

- vacancia do cargo (arts. 20, § 25', e 21)

CORREI<;:Ao

- Competencla para conhecimento (art.
11,XU)

- Competenda para instauracao(art. 24, I e

ID)
- Cornunicacao dasirregularidades ou omis

s6es (art.26)
- Designacao de juiz para acompanhar 0

corregedor-geraI ou delegacao de compo

tenda (art.25)
- Extraordinana (art. 25)
- Pareial

o Autuacaoe notificacao (art. 266, caput)
o Cabimento (art. 265, caPl/t)
o Exame e relatorio - competenda (art. 24,

IV)

o [ulgamento - competencla (arts. 266, § 4Q,

a 268)

o Ministerio Publico - parecer e prazo (art.

266,§ 30)
o Pettcao - Instrucao e pedido (arts. 265,

§§ 19 a 3', e 266, § 2")

CONVOCA<;:Ao DE JUIZ FEDERAL

Aprovaceo pela Corte Espeeial Adminis

trativa (art. 11, XVI)
- Assentonas sessoes (art. 36,§ 22)

Competenda (arts. 22, XXIIl e xxrv, e

118,§ 12)

Impossibilidade (art. 118,§ 20)
Para completar quorum como vogal (art.
118,caput)

- Para lntegrar Turma Especial de Perias
(art. 42,§ 52)

- Para substiluir
o Desembargador federal em afastamento

(arts.115e 172,§ 10)

o Relator (art. 113, III)
o Revisor (art. 114)

- Requisitos - idade e tempo de exercicio
(arts. 22,XXIIle xxrv, e 118,§ 12)

CORREGEDORlA (v. CORREGEDORIA
E CORREGEDOR-GERAL)

CORREGEDORIA E CORREGEDOR
GERAL

- Assessor da Corregedoria (art. 27, pard
grafo "nico)

- Comissaode Promocao
o Composicao (art. 78,§ 2Q)

o Presidencia (art. 81, panigrajo IIl/irO)

- Competencia
o Advertencia, censura e suspensao (art. 24,

VI)

o Concurso publico - vida pregressa e

exame psicotecnico (arts. 24, XIII, e 124)

o Correlcao (arts. 11,XII, 24, I, IIIe IV, 25, 26

e 265a 268)
o Crime ou contravencao - encaminha

mento ao MPF dos documentos neces

sarios a apuracao de responsabilidade

criminal (art. 26)

o Piscalizaceo e superintendencia de ati

vidade de aperfeicoamento, disciplina e

estatistica forense (art. 24, II)

CONVOCA\AO DE DESEMBARGAOOR FEDERAL

o Atribuicoes administrativas nao previstas

na competenda do Plenario, cia Corte

Especial ou do presidente(art. 75,IX)
o Cargos - aprovacao e alteracao de pro

postas de cnacao ou extincao(art. 75, IV)
o Diretores de foro - elelcao (art. 75, III,

"c")

o Diretrizes, pIanos e programas - elabora

~ao e propostceo (art. 75,I)
o Pedidos administrativos indeferidos- deci

sao em grau de recurso (art.75,VII)
o Polfticaadministrativa do Tribunal (arts. 5Q

e 75,II)

o Promocao de servidores - analise e apro

vacao (art. 75, V)

o Prorrogacao de jurisdicao de juiz federal

au juiz federal substituto - decisao do

presidente do Tribunal (art. 75, VIII)

o Services administrativos da Iustica Federal

de primeira lnstancia - deliberacao sobre

a organizacao(art. 75, III)

o Vencimentos - fixacao (art. 75,IV)

- Composicao (art. 72)

Decisoes- recurso (art. 77)
Finalidade (art. 52)

Mandato dos integrantes (art. 72, § 10)

- Pauta - prazoparadenda aosmembros
(art. 74)

Penalidade a servidor (art. 75,VI)
- Presidencia (art. 72)

Quorum (art. 76)

Sessao (art. 73)

Substituicao dos membros (art. 72, § 22)

CONVOCA<;:Ao DE DESEMBARGA
DORFEDERAL

- Indicaceo de enderecos - convocacao

eventual (art. 174,§ 22)

Para completar quorum em outra Sec;ao
ou Turma (art. 117)

- Para integrar 'Iurma Especial de Ferias
(artA2, §§32 e 42)

CONFLITO DE COMPETENCIA

- Agravo regirnental- cabirnento e praza
(art. 237)

- Cornpetencta do relator (arts. 30, XXII, e

237)
- Competencia originaria do Tribunal (arts.

235a 238)
- Comunicacao da decisao aos magistra

dos envolvidos (art. 236,§ 20)
- Dedsao de plano

o Agravo regimental - cabimento e prazo

(art.237)

o Competencia do relator (arts. 30, XXII, e
237)

- Entre juizes federais - cornpetencia das
Secoes(art. 12, I, "b")

- Entre relatores, Turmas e Secoes - com
petencia da Corte Espeeial (arts. 10, IV e

VTI, e 238)
- Entre Secoes (arts. 10, Iv, e 238)

Julgamento prioritario (arts. 50, VI, e 64,
ID)
Ministerio Publico - parecer e praza
(art. 236,§ 12)

Pauta - nao-dependenda (art. 186,I)
Procedimentos (art. 236)
Redistrtbulcao no caso de relator Iicen
eiado (art. 164,mput)

CONJUGE E PARENTE DE MEMBRO

DOTRlBUNAL

- Atuacao nos orgaos de julgamento (art.

108)

- Puncao comissionada- impossibilidade
de nomeacao (art. 98, partigrafo 1{/lico)
Servidores de gabinete de desembar
gador federal - impossibilidade de

indicacao (art. 93, § 22)

CONSELHO DE ADMINlSTRA<;:Ao

- Cornpetencia (art. 75)
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o Rejeicaoliminar (art. 266,§ 2Q)

o Suspensao do ate ou despacho impug
nado (art. 266,§ 1')

CORTE ESPECIAL

- Competencia (art. 10)
o Acoesrescisorias (art. la, II)
o Advertenda a juiz federal e a juiz federal

substituto (art. 11, X)
o Afastamento de juiz federal e juiz federal

substituto por mais de 30 dias (art. 11,
XVlI)

o Antiguidade - elaboracao da Iista (art. 11,
XV)

o Aposentadoria de juizfederal e juizfederal
substitute (art.11,V1II e XVIlI)

o Argiii<;iio de inconstitudonalidade (art. la,V)
o Censura a juiz federal e a juiz federal

substituto (art. 11, X)
o Comumao Plenario, asSeccese asTurmas

(art. 17)
o Concurso publico -organiza<;iio (art.Ll, IV)
o Conducao de parteou de terceiro - deter

minacao (art. 206)
o Conflito de competencia (art. 10,IVe VII)
o Conversao do julgamento em diligencia

(art. 55)
o Convocacac de juiz federal - aprovacao

(art.11,XVI)
o Correlcao parcial - conhecimento (art.

11,XIl)
o Crimes comuns e de responsabilidade

(art.10, I)
o Decretacao da perda de cargo de juiz

federal e juiz federal substitute - ins
tauracao de procedimento administra
tivo especial (art. 11, VII)

o Deseforamento - pedido (art. 10,VIII)
o Disponibilidade de desembargador federal,

juiz federal e juiz fed'eral substituto (arts.
11,V1II, e 135)

o Especializacacde varas (art. 11,XIV)
o Espedalizacaoem razao damateria - nao

sujeicao (art. ]Q)
o Excecao de impedimento ou suspelcao

(art. 325, § 12 )
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o Habeas data (art. 10,III)
o Inddente de execucao (art. 359,I)
o Incidente de suspeicao (art. 325,§ 12)

o Inddente de uniformizacao de jurisprudgn,
da (art. 10, Vl)

o Invalidezcle desembargador federal

beracaosobre abertura de procedimento de
verificacao (art.11,IX e XVIII)

o Invalidez de juiz federal - deliberacao

sobre abertura de procedimento de veri

ficacao (art. 11,IX)
o Desembargadores federais diretores da

Revista e da Escola de Magistratura
Federal- escolha(art. 11, ill)

o [urisprudencia - sumulacao (art. 372,
§§1'e2')

o justificative de conduta conhecimento
(art.11,XlI)

o Licence ao presidentee aos desembarga

doresfederais (art. 11,II)
o Mandado de seguranca (art. 10,ill)
o Norma regimental e ordem do processo

- resolucao de duvidas (art. II, I)
o Pedido de reconsideracao mediante fato

novo ou omissao do julgado- conheci
menta (art. 11,XIlI)

o Permuta de juiz federal e juiz federal
substitute - decisao (art. 11, VI)

o Proposta orcamentaria - aprovagao e
encaminhamento (art. 11, XI)

o Provimentos - referendo(art. 11,XIX)
o Questao incidente em processo de com

petenda das Secces ou Turmas (art. la,
VIl)

o Recursos admissfveis das decis6es (art.
292, I)

o Recursos contra dedsao do presidente ou
do corregedor (art. 11, XIII)

o Regimento Interno - resolucao de duvi

das (art. 11,I)
o Remocao de [uiz federal e juiz federal

substitute (arts.11, Vl e VIlI,e 135)
o Representacao - conhecimento (art. 11,

XIl)
o Restauracao de autos desaparecidos (arts.

l7,I,"e",e342)

o Revisao criminal (arts. 10, II, 31, V; 257 e
258)

o Revisaode jurisprudencia sumulada(arts.
18,II, 372, § 4', e 375, § 2')

o Surnula - inclusao, alteracao e cancela
mento de enunciados (arts. 372,§§ 11.1 a 31.1,
e 375,§ 32)

o Suspeicao (art. 325,§ 12)

o Tribunal do juri - pedido de desafora
mento (art. 10,VIII)

o Uniformizacao de jurisprudenda - diver-
gencla entreasSer;6es (arL10, VI)

o Varas - especializacao (art. 11, XIV)

Composicao (art. 2', § 22)

Julgarnentos prioritarios (art. 60)
Pauta de julgarnento - prazo para
divulgacao (art. 401)

- Prazos nee especificados em lei proces~

sual - Hxaceo (art. 180)
Presidencia (arts. 2Q, § 22,22,rv 58 e 59)

- Revisao de atos e decis6es do Conse
lho de Admintstracao (art. 77, para
grafo ,111ico)

- Sessao (art. 35)
o Ordemdos trabalhos (art. 39)
o Presidencia (arts. 2Q, § 21.1, 22,IV; 58,caput, e

59, caput)
o Quorumminimo(arts. 58,61 e 369)
o Quorumparajulgamentosespecificos(art.

58, partigrafo l/llico)
o Reservada (arts. 38,caput, e 69,I)
o Votode desempate(arts. 62,IVe §§ 12 e 22,

e 369,§ 2')

o Voto de qualidade(art. 22,XI)
o Voto do presidente (arts. 22, XI,59, parti

grafo cnico. 62 e 369,§ 2Q
)

CURADOR

- Dativo - assistencia [udidaria (art. 191)
- Incapaddade mental de magistrado (art.

146, § 2Q)

CUSTAS

Inodenda (arts. 158 e 159)

DESACATO AOTRIBUNAL au A••• j

D

DECLARAC;Ao DE INCONSTlTUCIO·
NALIDADE DE LEI OU ATO NORMA
TIVO DO PODER P(JBLICO

- Arguicao -legitirnidade (art. 353)
Competencia para processar e julgar
(arts. 10, V, e 18, I)
Embargos de declaracao (art. 352 - A)
Irrecorribilidade da decisao da Corte
Espedal (art. 352 - A)
Nao-apreciacao pela Corte Espedal (arts.
18, I, e 355)
Parecer do Ministerio Publico - prazo
(arts. 351,§ 3Q)

Publicacao do acordao (arts. 351, § 6', e
352, capt/t)
Quorum e julgarnento de processo de
competenda da Corte Espedal (arts. 58,
paragrafo ,ll1ico, e 351,§§4"e 52)
Remessa cia copia do acordao aComis
sao de Iurisprudencia (art. 351,§ 6')
Remessa do feitoaCorte Especial(art. 18,
I)

Suspensac do julgamento em Sec;ao ou
Tirrma (art. 352)
Suspensao do julgamento na Corte
Especial(art. 351, capt/t)
Voto do presidente (arts. 62, I, e 351,§ 4")

DEFENSOR

- Dativo - assistencia[udicieria (art. 191)

DEFENSOR PUBLICO (art. 394)

DEPOIMENTO (art. 208)

DEPOSITO

- Efetivacao do deposito - cornpetenda
(art. 22,XXXII)

DESACATO AO TRIBUNAL OU A SEUS
DESEMBARGADORES FEDERAlS

- Propositura da a~ao penal (art. 89)
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- Carta de sentenca - autenticacao (art.

362)

- Competencia (art. 99)

- Escolha - competencia (arts. 11, Ill, e

382, caput)

- Mandato (art. 382,caput)

DIRETOR DE FORO

- Eleicao (art. 75, ill, "c")

DIRETOR-GERAL DA SECRETARlA

DIRETOR DA REVISTA

- Escolha - competencia (art. 11, Ill)

Conducao de parteou terceiro - deter
minacao (art. 206)
Conversao do julgamento em diligencia

(art. 55)
- Formalidades da lei - observiinda (art.

207)
- Prazos - fixacao (art. 178)

DIRETOR DA ESCOLA DE MAGISTRA

TURAFEDERAL

DESER<;Ao

- Recursos - competencia para decisao

(art. 22, XXX, "g')

DES1GNA<;Ao E NOMEA<;Ao (v. lb.

FUNy\O COMISSIONADA)

De desembargador federal ou juiz federal

paracompor a Turma Especial de Penes
- competencia (art. 22, XXIX)

De juiz federal para funcao de auxilio a
Corregedoria nas inspecoes, sindicancias
ou corretcoes(art. 25)

DILIGENCIA

DESEMBARGADOR FEDERAL CONVO
CADO (v.DESEMBARGADOR FEDERAL
- Convocacao)

DESEMBARGAOOR FEDERAL

o Exclusao por nao assistir ao relat6rio ou aos
debates (art.49,§ 20)

o Uso da palavra (art. 48, caput)
Pedido de vista
o Nao-impedimento de votar (arts. 49,

caput, e 369, § 39)

o Prazo para restituicao dos autos (art. 49,
caput)

- Posse (art. 105)
o Cornpetencia (arts. 9Q, I,e 22, XX)
o Compromisso (art. IDS, §§ 1Q e 29)

o Durante Recesso do Tribunal e ferias (arts.
22, XX,e 105,caput)

o Sessao solene (arts.56, I, e 105,caput)
o Turma que 0 desembargador federal

empossado passa a integrar (art.39, § 59)

Prazos (art. 181)
Prerrogativas (art. 106)

- Representacao por desobediencia ou
desacato (art. 89)

- Servidor de gabinete de desembargador
federal, da Presidenda, da Vlce-Presiden
ciae da Corregedoria
o Designacao - competencia (art. 22,XXXIV)

o Impossibilidadede deslgnacao parafuncao

comissionada (art. 402)
o Impossibilidade de indicacao e nomeacao

de conjuge ou parente (arts. 93, § 29, e 98,
paragrafo l{llico)

Substituicao
000 presidente, do vice-presidente e do

corregedor-geral (art. 112)
o Do relator(art.113)
o Do revisor (art. 114)

- Sumula -elaboraJ;ao e revisao (arts. 375,
§§1Q a 32, e 376, caput)

- 'Irabalhostaquigreficos - requisicaopara
trabalhos urgentes (art. 197,§ 62)

- 'Iransferencia de Secao (arts. 22, XXI, e
109)
Turma Especial de Perias
o Inscricao (art.4Q, § 39)

o Periodo de ferias (arts.49, § 82, e 172,caput
e§ 12)

o Paracompor 0 TRE (arts. 99, VII, e 119)
o Para presidente, vice-presidente e corre

gedor-geral - nao-participacao (art. 19,
§ 50)

- Emendaao RegimentoInterno - facul
dade de proposicao (art. 395,caput)
Esclarecimento sobre fatos - sollcita
<;ao a advogado em sessao (art. 205)

- Excecao de impedimentaOll suspeicao
o Competenda paraprocessare julgar(arts.

12,I,"h", e 325,§ 12)

o Declaracao pelo desembargador federal
(arts.319,324,§ 22, e 327)

o Procedimentos (arts. 319a 330)

- Ferias
o Dos integrantes da Turma Especial de

Perias (arts. 49, § 8Q, e 172, § 1Q)

o Periodos (art. 172)

Gabinete
o Estrutura (arts.93 a 9S)
o Destgnacao de servidor - competence

(art. 22,XXXIV)
o Proibicao de designacao e nomeacao de

conjuge ou parente (art 93, § 2Q)

o Proibicao de designacao para funcao
comissionada (art. 402)

- lncapaddade mental (art. 22, XXVI e
XXVll)

- lnvalidez
o Verificacao - processo e julgamento (arts.

11,IXe XVlI1, e 22,XXVl)

- [urisdicao (art. 110)

- Licence
o Competencia paraconcessao(art. 11, IT)
o Dedsoes de desembargador federal licen

ciado (art Ill, § 19)

o Nao-partlclpacao em eleicao para pre
sidente, vice-presidente e corregedor
geral (art. 19, §§ 5° a 82)

o Requerimento - prazo (art Ill, caput)
o Retorno ao cargo (art. Ill, §§ 22 e 3Q)

- Lista triplice (art. 104)

Nomeacao para 0 1iibunal (arts. 12 e 101
a 110)

Partidpacao no julgamento

DESEMBARGADOR FEDERAL

DESAFORAMENTO

- Competenda da Corte Espedal-1iibu
nal do JUri (art. 10, VJll)

DESEMBARGADORFEDERAL

174

- Afastamento - prosseguimentodo feito
(arts. 115 e 116)

- Antiguidade -lista
o Criterios para a elaboracao (art. 107)
o Finalidade (art. 107,caput)

Aposentadoria (arts. 11,Vlll e XVlll, e 22,
XXVIe XXVll)

- Area de jurisdicao (arts. 10e 110)

- Assento em sessao (arts. 36 e 107)

- Atos processuais - autenticacao (art.
165)

- Comissao de Regimento - deslgnaceo
dos integrantes (art. 81, caput)

- Composicao
o Comissao de concurso de juiz (art. 126)
o Comissao de Promocao (art. 78, § 29)

o Conselho de Administracao (art. 72,caPl/t)
o CorteEspecial (art. 2Q, § 2Q)

o Tribunal (art. 19)

o Turma (art. 3Q, § 19)

o Turma Especial de Perias (arts. 4Q, §§ 39 e
42)

C6njugeau parente
o Atuacao nos orgaos de julgamento (art.

108)
o Indicacao de servidor para a gabinete au

a Secretaria - vedacao (arts. 93, § 2Q, e 98,
panigrajo li/liea)

- Convocacao
o De juiz federal auxiliar(art. 22, XXIV)
ODe juiz federal substituto (arts.11, XVI, e

22,XXm)
o Para completarquorum em Se~ao ou 'Iurma

(art.117)
o Para integrar Turma Especial de Perias(arts.

4', §§3' e 4', e 174,§ 22)

- Disponibilidade (arts. 11, Vlll, e 135)
Eleicao
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EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE EM MATERIA PENAL

Cabirnento (arts.304e 305,caput)
- [uizo de adrnissibilidade (art. 305,caPllt)

Sustentaceo oral - vedacao (art. 46,
caput';

EMBARGOS DE DIVERGENCIA

- Cabirnento (art. 306, caput)
- Competenda para julgarnento (arts.12,I,

"a", e 306,capul)
- Comprovaceo da divergencia (art. 306,

§ 10)
- Deposito das condenacoes (art. 307)
- Distribuicao(art. 306,§ 2°)
- Impugnacao - prazo (art. 306,§ 40)
- Jufzo de admissibilidade (art. 306,§ 30)
- Prazo

o Para impugnacao (art. 306,§ 4Q)

o Para interposicao (art.306,caput)
- Relator - autos conc1usos e pedido de

dia para julgarnento (art. 306,§ 50)

EMBARGOS INFRINGENTES

- Cabirnento (art.297)
- Competencla de Seceo- materia traba-

Ihista (art.12,I,"a")
- Inadmissao (art.298,caPllt)

[uizo de admissibilidade (art. 298,caput)
o Agravo regimental- cabimento (art. 298,

paragrafo t/llico)

o Competenda (art. 298)

- Julgamento - pedido de dia (art. 299,
§ 10)

- Prazo (art. 297,caput)
- Preparo (art. 300)
- Procedimentos (art.299)
- Relator - sorteio (arts. 164, § 1Q

, e 299,
caput)

- Revisiio (arts.31,III,e 299,§ 10)

Diretor da Escola de Magistrature Federal
- competenda (art.11,III)

- Diretorda Revista- competenda (art.
11,III)
Membros dos IREs (arts. 9°, Vll, 119 e
120)
o Vacanda do cargo (art.120- A)

- Presidente
o Competencia e mandato (arts. 9Q, II, e 19,

caput e § 12)

o Desembargadorfederallicenciado - nfio
pertidpacao na eleicao (art. 19,§ 5Q)

o Obrigatoriedade da aceltacao(art. 19,§ 72)
o Vacancia - substituicao pelo vice-presi

dente e prazo para convocacao de elei
,ao(art. 20)

- Vice-presidente
o Competencla e mandato (arts. 9Q, II, e 19,

caput e § l Q)

o Desembargador federallicenciado - nao-
participacaona eleicao(art. 19,§ 52)

o Obrlgatoriedade da aceitacao(art. 19,§ 72)
o Vacancia (art. 20, § 2Q)

o Vacencia - prazo para convocacao de
eleicao (art. 21)

EMBARGOSDE DECLARA<;:Ao

- Em argufceo de inconstilucionalidade
- dedsao da Corte Especial irrecorrivel
(art. 352-A)
Cabirnento (arts. 301,caput, e 352- A)
Competencia - julgarnento (art. 17, I,
"b")
Inexatidao e erro - correcao (art. 197,
§ 20)
Interrupceo de prazo (art. 303)

- Julgarnento - oportunidade (art. 302,
caPllt)

- Pauta - nao-dependencia (art.186,I)
- Peticao-requisitos (art. 301)
- Prazo (arts.301,caput e § 1°,e 303)
- Processamento (art. 301)

Protelatorios - efeitos (art. 302,paragraja
u/lieo)

ElEI\AO

- Irabalhos de desembargador federal
definitivamente afastado do IRF (art.
84, III)

DOCUMENTOS

Certidao publica - concessao de prazo
ou requlsicao direta (art. 201)

- Devolucao apos julgarnento (art. 202,III
e§20)

- Emanados de Estado estrangeiro, de
organismo internacional ou, no Brasil,
de Estados e Municfpios - fidelidade
(art. 203)
Formalidades da lei - observiinda (art.
207)

- Intimacao da parte para manifestacao
sobre docurnento juntado pela parte
contrarla (art. 204)
Juntada - vedacao e excecao (art. 202)

- 'Iranscricao de textos - fidelidade (art.
203)

DUPLO GRAU DE JURISDI<;:Ao (v.
REEXAME NECESSARIO)

E

EDITAL

- Conteudo (art. 170,caput)
- Prazo (arts.170,paragrajo unico, e 179)
- Publicacao(art. 170,paragrajo ullieo)

ELEI<;:Ao

Corregedor-geral
o Competencia e mandate (arts. 99, II,e 19,

caput e § 1Q)

o Desembargadorfederallicenciado - nao-

partlcipacaona eleicao(art. 19,§ 5Q
)

o Obrigatoriedade da aceitacao (art. 19,§?Q)

o Vacancia (art. 20, § 2Q)

o Vacancia - prazo para convocacso de

eleicao (art. 21)

- Substituiceo(art. 99,§ 20)

DISPONIBILIDADE
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- De desembargadorfederal,juiz federal
e juiz federal substituto - interesse
publico (arts. 11, VIII, e 135, paragraja
unieo)

- Procedimento (art. 136,caput, e § 30)

DISPOSI<;:OES GERAIS! DISPOSI<;:OES
TRANSrrORIAS

Casosornissos (art. 399)
Distribuicao e redistributceo de feitos
(arts.400e 405)

- Fontes subsidiarias - regimentos do SIJ
e do SIF (art. 399,paragraja llnica)
Funceo comissionada - profbtcao de
designacao de servidor (art. 402)

- Pautas de julgamento dos processos
- praza para divulgacao entre as
membros do Plenario e cia Corte
Especial Administrativa (art. 401)
Provimentos, resolucoes e atos dos anti
gos eJF e TFR- permanencia em vigor
(art.403)

DISIRIBUI<;:Ao

- A~iio rescisoria (art. 164,§ 30)
- Cornpensacao (art.161,§§20a 40)

Competende (arts.22, XV; e 161,caput)
Embargos infringentes (arts. 164, § 1°,
299, caput, e 305,§ 20)
Pormeio eletronico (arts.160,§§10e 20,e
400, caput)
Preferencia (art. 162)
Prevencao (art.163)

- Procedirnento (arts.160a 164e 405)
Redistribuicao- afastarnento de desem
bargador federal (art. 164,caput)

DIVULGA<;:Ao

- [urisprudencia do Tribunal(arts.378,379,
380e 381)
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HABEAS CORPUS

H

- Chefe de gablnete - atribuicoes (art. 95)

- C6njuges e parentes - impossibilidade
de indicacac e nomeecao (art. 93, § 2Q)

- Horatio do pessoal (art. 96, caput)

- Requisicao de service taqulgrafico (art.
96,paragrafo lhlico)

- Servidor - indicacao e deslgneceo (art.
93, § 10)

GRA<;:A,INDULTO E ANISTIA

- Cornutacao da pena - reensa (art. 349)

- Incidente processual - competencia
para decidlr (arts. 22, XXX, "f", e 348)

- Competencia das Turmas paraprocessar
e julgar
oAutoridade coatora sujeita ajurisdicao do

Tribunal(art. 13, I)

OJuiz federal apontado como autoridade

coatora (art. 13, I)

- Julgamento no periodo de ferias coleti
vas - competenda (art. 174, §§ 1Q e 3Q

)

Iulgamento prioritario (arts. 60, I, 67, I,
211 e 225)
Pauta - nao-dependencia e dispensa
(art. 186, I e § 2Q)

- Prevenceo (art.163)

- Redistribuicao (arts. 116 e 164)

HABEAS CORPUS - COMPETENCIA
ORIGINARIA

- A¢o penalcontra 0 responsavel pelo ato
ilegal - proposilura
o Encaminhamento ao Ministerio Publico

das pecas necessaries (art. 214)

o MuIta por procrastinacao au embaraco

no encaminhamento do pedido de habeas
corpus au fornecimento de informacao
(art. 215)

Ei

- Assessor- nomeacao e exercicio (art. 94,
caput)
Atribuicoes (art. 93, caput)

- Chefeda assessoria de gabinete
o Atribuicoes (art.94, § 1Q)

o Permanencia no cargo no caso de afas
tamento definitivo do desembargador
federal (art. 94, § 2')

GABINETE DA PRESIDENCIA

- Atribuicoes e funcces (arts. 90 a 92)
- Organizacao administrativa e dos orgaos

de assessoramento, planejamento e audi
toria do gabinete (art. 91)
Requistcao de service taqulgrafico (art. 92)

GABINETE DE DESEMBARGADOR
FEDERAL

, FERtAS DOS DESEM.DARGADORES FEDERAlS...

FERIAS DOS DESEMBARGADORES
FEDERAlS, JUIZES FEDERAlS E juf
ZES FEDERAlS SUBSTlTUTOS (v.ANa
JUDICIARIO)

FIAN<;:A

- Ac;ao penal originaria - competencia
para conceder, arbitrar ou denegar (art.
243, III)

- Lavralura e certidao (art. 345)

FONTES SUBSIDIARIAS DO REGI
MENTO (arl399, paragrafo ,illico)

FUN<;:Ao COMISSIONADA

- Gabinete do desembargador federai
-nomeaJ;ao
o De assessor (art.94, caput)
o De parente au ccnjuge de desembargador

federal- vedacao (art.93, § lQ)

- Proibicao de designacao de servidor (art.
402)

- Secretaria do Tribunal (art. 98, paragrafo
unico)

FERIADOS

FAZENDA PUBLICA

F

EXCE<;:Ao DE IMPEDIMENTa E DE
SUSPEI<;:Ao (v. IMPEDIMENTO E SUS
PEI<;:AO)

EXECU<;:AO

- Carta de sentence (v. CARTA DE SEN

TEN<;:A)

Cornpetencia

o Do presidente da Seceo (art.357, I)

o Do presidente da Turma(art.357, Il)

o Do presidente do Tribunal (art.356)

o Do relator (art.357, ill)

Incidentes - apredacao pelaCorte Espe
cial,por Secao ou Turma (art. 359, III)

Requisiceo de pagamento (v. PRECA

TORIO)

Prazo para contestar e recorrer (art. 180,
paragrafo ullira)
Precat6rio - ordem de pagamento (art.
22,XXX, "i")

FEITOS

- Classes (art. 156)

- Classificacso - resolucao de duvidas
(arts. 22, XVI, e 156,§ l Q

)

- Distribuicao - competende para presi
clir e supervisionar (arts. 22, xv, 23, II, e
75, III, "b'')

- Ordem de julgamento (arts. 42, 45, para
grafo unico. e 53)

- Publicacao mensal de relacao dos feitos
encaminhados a Procuradoria Regional
da Republica e ainda nao devolvidos (art.
22,XVII)
Urgentes - redistribuiceo (art. 116)

FERIADOS (v.ANO JUDICIARIO)

EMENDA AO REGIMENTO

- Aprovacao - quorutll e vigenda (art.
397)

- Mudanca na legislaceo - prazo para
apresentacao de proposta peia Comis
sao de Regimento (art. 396)

- Numeracao (art. 398)

- Parecer da Comissao de Regirnento
o Dispensa (art. 395,§ 2Q

)

o Prazo (art. 395,§ 1')

- Propositura -legitimidade (art. 395)

- Vota<;ao pelo Plenario (art. 9Q, VIll)

EMENTARIO DA JURISPRUDENCIA

- Publicacao de ementas (arts. 378, II, e
380)

ESCALADE FERIASDE JUizES FEDERAlS
E jutzss FEDERAlS SUBSTITUTOS (art.
22,XLIV)

ESPECIALIZA<;:Ao DE VARA

- Ordenamento (art. 11, XIV)

ESTADOS VINCULADOS APRIMElRA
REGIAo (art.lQ)

ESTATIsTlCA

EMENDA AO REGIMENTO

o Agravo regimental- cabimento (art.305,

§ 12)

- Prazo

o Para interposicao (art.304)

o Pararelator e revisor (art.305, § 4Q)

o Para vista ao Ministerio Publico (art. 305,

§ 3Q
)

Reiator- sorteto (art. 305, § 2Q)
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- Publtcecaodos dadosestatfsticos - com
petenda para velar pela regularidade e
exatidao (arts. 22,XXXIX, e 199)

EXAME PARA VERlFICA<;:AO DE CES

SA<;:AODA PERICULOSIDADE (arl346)



o Por desobediencia ou retardamento no
cumprimento da ordem - ofieio ao
Ministerio Publico (art. 216)

- Agravo regirnental- quando do inde
ferimento (art. 219, paragrafo llllieo)

- Anulacao do processo (art. 213, § 2Q)

Apresenteceo do paciente (arts. 210, 111,
212, I, e 216, pal'agmfo lillieo)
Cessacao da violencia ou coacao - efei
los processuais (art. 218)

Coator
o Condenacao - custas e acao penal nos

casos de ma-fe ou evidente abuso de
poder (art. 214)

o Prestacao de Informacoes - prazo (art.
210,caput)

- Competenda para processar e julgar (art.
209)

- Concessao - efeitos (arts. 213, caput e
§ 1Q, e 214 a 217)

- Custes (art. 214)

- Desobediencia ou retardamento abusive
no cumprimentc (arts. 215 e 216)

Fianca(art. 217)

- Indeferimento liminar
o Pedido manifestamente incabivel, reitera

<;ao ou incompetencia do Tribunal(art. 219,
cnPllt)

o Recurso (art. 219, pardgrafo l/llico)

Instrucao do processo
o Relator - providencias (arts. 210, I a IV; e

211)

- Julgamento - competencia e oportuni
dade (arts. 209 e 211)

- Julgamenlo prioritario (arts. 60, I, 67, I,
211 e 225)

- Ministerio Publico
o Prazo para pronunciamento ap6s a instru

<;ao do processo(art. 211)

o Propositura da a<;ao penal contra 0 res-

ponsavel pelo ato ilegal (arts. 214 e 216)

Multa por procrastinacao ou embaraco
no encaminharnento do pedido ou for
necimento de inforrnacoes (art. 215)
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- Nomeacao do advogado para 0 impe
trantc (art. 210, I)

- Paciente
o Apresentacao (arts. 210, III, 212, I, e 216,

pardgmfo l/llico)
o Oposicao - nao-conhecimento do pe

dido (art. 211, paragrafo l/Ilico)
o Salvo-conduto (arts. 210, I\T,e 213, § 1Q)

- Prazos
o Pronunciamento do Ministerio Publico

(art. 211, caput)
o Requisicao de informacoes a autoridade

coatora (art. 210, caput)
Preventivo (art. 210, IV)
Providencias ex officio relativas ao impe
trante e ao paciente (arts. 210 e 212)

- Relator - providencia para a instrucao
do processo (art. 210)

- Requisicao de inforrnacces aautoridade
coatom - prazo (art. 210, caput)

HABEAS DATA E MANDADO DE
1NJUN<;Ao - COMPETENC1A OR1
GINARIA

- Competencia da Corte Espedal (arts. 10,
111, e 226)

- Competencia da Secao (arts. 12, I, "d", e

226)
- Julgamento prioritario (arts. 60, I, 111 e V,e

228)
- Pauta - nao-dependenda e dispensa

em habeas data (art. 186, I e § 2Q
)

- Processamento (art. 227)

HABILlTA<;Ao INCIDENTE (arts. 331
a 335)

I

IMPEDIMENTa E SUSPEI<;Ao

- Agravo regimental (art. 324, § 1Q
)

- Arguicao ilegitima (art. 326, paragrafo
unieo)

- Cornpetencia para julgamenlo

o Contra desembargador federal (arts. 12, I,
"h", e 325, § 1Q

)

o Contra juiz federal ou juiz federal substi

tuto (arts. 13, III, 325, § 2Q, e 330, caput)
o Em processo de competencia da Corte

Especial(art. 325, § 1Q
)

- Custas (art. 326,caPllt)
- Declaracao (arts. 319 e 320)
- Do relator e do revisor (arts. 320, caput, e

321)
Efeitos(arts. 324, § 20,326,caput, e 327)

- [ulgamento (art. 325)
Nao-aceiteceo (art. 323, pal'agrafo ,inieo)

- Peti,ao - requisites (art. 322)
- Prazo

o Para argi.ii~ao (art. 321)

o Para resposta do desembargador federal

recusado (art. 324, caput)
Prccedirnentos (arts. 319 a 330)

- Redistribuicao do feito (arts. 320, caput, e
323)
Sustentacao oral - vedacao (art. 46,

caput)

INCIDENTE DE EXECU<;AO (v. EXE
cu<;AO)

INCIDENTE DE FALSIDADE

- Processamento - cornpetencia para
julgar (arts. 17, I, "c", e 336)

INCIDENTE DE UNIFORMIZA<;AO DE
JURISPRUDENCIA

Acordao- reconhecimento da divergen
cia e aceitaceo de proposta de revisao de
sumula (art. 368,§ 1Q)

- Aprovacao de projeto de sumula pelo
Tribunal (art. 369, § 4Q)

- Competencia para processo e julga
mento
o Divergencia entre Secoes (art. 10, VI)

o Dlvergencia entre Turmas (art. 121 I, "c")

- Distribuicao do relat6rio e dos acordeos
(art. 368, § 3Q

)

- Divulgacao da jurisprudencia (arts. 378 a
387)
o Competenda da Comissao de jurispruden

cia(art.84)

- Julgamento - deslgnacao da sessao (art.
368, § 2Q

)

Objeto (art. 368)

- Parecer do Ministerio Publico - prazo
(art. 368, § 2Q)

- Pedido de vista - nao-tmpedimento de
votar (art. 369, § 3Q

)

- Publicaceo do acordao na Revista do Tri
bW101 Regional Federal-J'Regiao (art. 370,
IV)

- Quorum
DNa Corte Especial (arts. 58, pardgrafo li/lico,

e 369)
DNa Secao(arts. 63, caput, e 369)

- Recursos especial OU extraordinario em
processo com materia compendiada em
sumula (art. 371)

- Redacao do projeto de sumula (art. 369,
§40)

- Remessa do acordao a Comissao de
[urisprudenda (art. 370)

- Segunda votacao (art. 369, § 1Q)

- Stimula (arts. 372 a 377)

- Voto de desempate do presidente (art.
369, §2Q)

INDULTO (v. GRA<;A, INDULTO E
ANISTIA)

INDUMENTARIA

- Advogado em tribuna (art. 38, § 2Q
)

Dos que servem em Plenario, Se<;ao ou
Turma (art. 100)

INQUERITO

- Administrativo (art. 88)

Infraceo praticada - competencia para
instauracao (arts. 86 a 88)
Policial- arquivamento (art. 30, XIV)
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JUIZ FEDERAL CONVOCADO (v.JUIZ

FEDERAL E JUIZ FEDERAL SUBSTI

TUTO - Corrvoceceo)

JUIZ FEDERAL E JUIZ FEDERAL SUBS

TITUTO

Admissao no cargode juiz federalsubsti
tuto (art. 128)

Advertencia e censura
o Apllcacao (arts. 137e 138)
o Apuracao da falta (art. 139)

o Competencia (art.11, X)

o Convocacao para 0 Tribunal - impedi

mente (art. 118, § 22)

o Sindicancia (arts. 24, V,e 140 a 145)

- Afastamento
o Por denuncia ou queixa-crime (art.92, V)
o Por mais de trinta dias (art.11, XVII)
o Pormenos de trinta dias (art.24, XIV)

- Antiguidade
o Assento de juiz convocado em sesseo (art.

36, § 2')
o Lista (art. 11, XV)

o Permuta ou remocso (art.131,§ 12)

- Aposentadoria (arts. 11, VIIIe XVIII, 22,
XXVI,el46)

- Concurso publico (arts. 11, IV, e 121 a
127)

Conflito de competencta - processo e
juigamento (art. 12, I, "b")

Convocacio (arts. 42, § 5°, 22, XXIlI, 113,
III,114, 115, 118 e 172, § 10)

Correicao (arts. 24, I, III e Iv, e 2h7)
- Disponibilidade (arts. 11, VIII, 135 e 136,

caput)
Eleicaopara os TREs (arts. 90,Vll, e 120)
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JURISPRUDENClA (v. INCIDENTE.DE
UNIFORMIZAy\O DE JURISPRUDEN
CIA)

JD.STI<;:A FEDE~L DE PRIl\JEIRA INS
TANCIA (v. SE<;:AOJUDICIARIA)

L

LISTA TRfplICE

LIBERDADE PROVISORIA

Competencia (art. 243, V)

- Decisao durante as ferias coletivas dos
desembargadores federais (art. 174,§ 12) -

LICEN<;:A

Ato-assinatura (art. 22,XXXVIl, "1';"')
- Desembargador federal

o Concessao c-c competencla (art.II, II)
o Dedsao em processo concIuso anterior

mente allcenca (art. Ill, § 12)

o Nao-partidpacao em eleicao para presi
dents, vice-presldente ou corregedor-geral

(art. 19,§ 5')

o Para tratamento de saude - exame de
verificacao da invaIidez (art. 153)

o Requerimento- contagem de tempo (art.
Ill, caput)

o Retorno ao cargo (art. Ill, §§ 22 e 3Q)

o Substituicao (art.112)

- Juiz federal e juiz federal substituto
- cornpetencia para concessao
o Afastamento por mais de trinta dias (art.

11,XVII)

o Afastamento por menos de trinta dias (art.
24, XIV)

LISTA TIUPLICE

- Elaboracaoe escolha
o Competenda (art.92, TIl)
o Procedimentos - votacao, nurnero de

vagas, desempate etc. (art.104)
o Quorum na sessdo (arts.58, pardgrafo l{/lieo,

e 104,§ 2')

- Escala de ferlas (art. 22, XLIV)
- Excecao de impedimento e suspeicao

o Competenda para processo e julgamento

(arts. 12, i, "h", 325,§ 2', e 330)
o Procedimentos (arts.319 a 330)

- Indicacao e nomeacao (arts. 121 a 128)

- Invalidez
o Verificacao - processo e julgamento (arts.

11, IX e XVIII, 22, XXVI e XXVII, e 146 a

154)

- Julgamento por crime comum e de res-
ponsabilidade (art. 10, I)

- [urisdicao - prorrogacao (art. 131,§ 11)
- [ustificacao de conduta (art. 24, IV)
- Membra dos TREs - vacancia (art. 120

-A)
Nomeacao para 0 Tribunal - indicacao

(arts. 101 a 110)

- Perda do cargo (arts. 133 e 134)
o Competencia para decretacao (art.92, IV)

o Competencia paraordenar instauracao de

processo administrativo (art.11, VII)

o Quorum parajulgamento (art.130, caPllt)

- Posse (arts. 105, caput, e 129)

- Promocao (art. 130,§ 30)

- Provimento do cargo (art. 11, V)
- Remocao e permuta

o Aceitacao de insercao no final da lista de
antiguidade (art.132)

o Competencia (art.11, VIeVIl)
o Por interesse publico (arts. l1,VIII, e 135,

caput)
o Procedimentos (arts.131, 132e 136)

- Suspeicao (v. IMPEDIMENTO E SUS

PEI<;:AO)
- Vitaliciedade

o Aquisicao (art. 130, § l Q)

o Competenda para declaracao (art.92, VI)

! JURISDlc;AO

JURISDI<;:Ao

- De desembargador federal (art. 110)

Do Tribunal (art. 10)

.•..•.......••......•...•.•..............................••••.....••..•.................•........•.•.··r·.·~..•.••• ,.%
jUlZ FEDERAL EIurz FEDERAL SUBSTITUTOl

r

Voto do presidente do Tribunal no julga
mento (art. 151)

[

INVALIDEZ

- Abertura de procedimento de verifica
c;ao
o Deliberacao (art. 11,XVIII)
o Determinacao (art.22, XXVI)

Afastamento (art. 146,§ 10)

Mastamentopor dais anos consecutivos
paratratamento de saude - exarne para
verificacao de invalidez (art. 153)

- Curador - nomeacao (arts. 22, XXVll, e
146,§ 20)

- Julgarnento peia Corte Especial (art.151)

- Junta medica (art.149)
- Notificacao ao paciente (art. 148)

Prazo
o Ajegacces (art. 150)
o Defesa (art.148)

- Quorum para decisao pela incapacidade
(art. 152)

- Verificacao de invalidez - competenda
para processo e julgamento (arts. 11. IX,
e 151)

- Verificacao de invalidez- requerirnento
pelo magistrado (art. 154)
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INSTRU<;:AO NORMATIVA

- Competencia do corregedor-geral (art.
24, VIIIe Xl)

- Competencia do presidente (arts. 22, IX,
ISS, pardgrafo tinico, 156, § 1°, 160, § 2°, e
161,caPllt)

INTERVEN<;:AO DE TERCEIRO

- Prazo para sustentacao oral (art. 47, § 3°)

INTIMA<;:AO

- Parte - marufestacao sabre documento
juntado pela parte contraria (art. 204)
Prazo - contagem (art. 175)

Publicacao
ODe acordfio (art. 196)
ODe ata(art. 196,paragmfo (mica)
ODe pauta (art.169)
o De retificacao de pauta (art.169,§ 3Q)



e- .....
! LmSCONSORTE

Encaminhamento ao Poder Executivo
referenda ao numero de votos obtidos
por candidatos e aordem do escrutinio
(art. 104,§ 14)

LITISCONSORTE

- Sustentacao oral- prazo (art. 47,§ 20)

LIVRAMENTO CONDJCJONAL

- Decisao do pedido - competencia (arts.
22, XXX, 'T', e 347)

- Legitimidade para requerer (art. 347)

LOCALIZA<;:A.O EM sessxo (v. ASSEN
TO AMESA DEJULGAMENTO)

M

MANDADO DE SEGURAN<;:A - COM
PETENCIA ORlGINARIA

Agravo regimental - interposicao (art.

222,partigraJo ""iea)
- Citacao (art. 223, §§20e 30)
- Competenda para processar e julgar

o Ato de juiz federal (arts. 12, I, "d", e 220)

o Ato do Tribunal (arts. 10, III, e 220)

- Decisao em pedido de iiminar durante
as ferias coletivas dos desembargadores
federais (art. 174,§ 10)

- Incompetgncia do Tribunai (art. 222,
caput)

- Indeferimento iiminar (art. 222,caput)

- Julgamento

Q Pedido de dia (art. 224,paragrafo {mica)

o Prioridade (arts.60, IV, 64,II,e 225)
- Litisconsorte

o Citacao (art. 223,§ 22)

o Copiesnecessaries adtacao (art.221,§ 22)

o Prazo para manifestacao (art. 223,§ 42)

Ministerio Publico - prazo para ernis
sao de parecer (art. 224, caput)
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................."
MINISTERIO PUBLICO

Peti~ao - requisitos e procedimentos
(art. 221)

- Prevencao (art. 163)
- Processo e julgamento - competencia

(arts. 10, ill, 12,I, "d", e 220)
- Recurso ordinario - SlJ

o Cabimento (art. 314)

o jufzc de admissibilidade (art. 315)

o Prazo para interposicao e para resposta

(art. 314, paragrafo l/llieo)
- Redistribuicao (arts. 116 e 164)
- Requisicao de informacoes - prazo (art.

223, caput)
- Suspenseo liminar do ate impugnado

(art. 223, § 10)

MANDATO

- Corregedor-geral (art. 19,caput)
- Diretor da Revista (art. 382,caput)
- Membra do Conselho de Administra-

,ao (art. 72, § 10)
- Presidente de Secao (art. 30,§ 20)
- Presidente de Turma (art. 30,§ 20)
- Presidente do llibunal (art. 19,caput)
- Vice-presidente (art. 19,caput)

MEDIDA CAUTELAR

Competencia - julgamento (arts. 17, I,
"c',e30,VeVl)

- Prevencao (art. 163)
Prioridade do julgamento (art. 44)
Processamento e julgamento (arts. 337 a
339)

MEDIDA DE SEGURAN<;:A

- Exame para fins de cessacao da pericuIo-
sidade (art. 346)

MEDIDA LIMINAR (v. MANDADO DE
SEGURAN<;:A e MEDIDA CAUTELAR)

MINISTERlO PUBLICO

- Assento em sessao (arts. 36,caput, e 389)

- Atuacao no Tribunal (arts. 388a 392)
- Contestacao e recurso - prazo (art. 180,

partigrafa ""iea)
- Exame para venficaceo da cessacao da

periculosidade - requerirnento (art.
346)

- Feitos em que ofida e vista dos autos (art.
390)

- Indicacao para 0 cargo de desembarga
dor federal (arts. 103e 104)

- Lista trfpliee (art. 104)
- Nome na certidao do juigamento (art.

198,IT) -

- Norneacao para membro do llibunal
- indicaceo (arts. 10,103e 104)

- Parecer e prazo

o Em argiiir;ao de inconstitudonalidade

(arts.351, § 30)

OEm excecao de suspelcao e de impedi

menta (art. 330,paragrafo fl/lieo)

o Em materia dvel (arts. 269,271,274,§ 22, e

277,IV)

o Em materia penal (arts. 281,286 e 287)

o Em materia trabalhista (art. 291)

Q Em precat6rio (arts. 363,§ 3Q
, e 364,caput)

OEm revisao criminal (art. 260)

o Em revisao da jurisprudencia compenM

diada em sumula (art. 375,§ 22)

o Em verificacao da cessecao da periculosi

dade (art. 346,§ 1')

- Pedido de vista em precat6rio (art. 364,
§ 10)

Prazo para contestar ou recorrer (art. 180,
panfgrajo (mica)

- Preferenda para julgamento - pedido
(arts. 44 e 391)

- Representaceo - perda do cargo de juiz
federal substituto nao vitalido - iegiti
midade (art. 134,caput)

- Suspensao de segurance e de execucao
de iiminar-pedido (art. 317)

NUUDADEau IRREGUIARIDADE SANAVElSj

Sustentacao oral (arts. 47 e 392)
Vista dos autos (art. 390)

MOTIVO DE FOR<;:A MAJOR

- Suspensao ou nao-fluicao de prazo (art.
176,§ 20)

N

NOMEA<;:Ao DE SERVIDOR PARA

OCUPAR FUN<;:Ao COMISSIONADA

(v. FUN<;:Ao COMISSIONADA e SER

VIDOR)

NOMEA<;:Ao E INDICA<;:Ao

- De advogado, juiz federal e membra do

Ministerio Publico para 0 cargo de de

sembargador federal (v. ADVOGADO,

DESEMBARGADOR FEDERAL e MI

NISTERlO PUBLICO)

NOTAS TAQUIGRAFICAS

Acordeos - parte integrante (art. 193)
- Conteudo (art. 197)

- Dispensa de juntada (art. 376,§ 10)
Prazo para revisao e rubrica pelo desem

bargador federal (art. 197,§ 30)
Prevalencia sobre 0 teor do acordao
(art. 197, § 10)

Revisao e assinatura - prazo (art. 197,
§§ 3°a 50)

NOTIFICA<;:Ao

Formas (art. 168)
- Nao-atendimento - conducao de parte

ou terceiro (art. 206)

NULIDADE OU IRREGULARIDADE

SANAvEIS

- Procedimento (art. 167)
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OR(.AMENTO

o

OR<;AMENTO

- Credito adicional - encaminhamento
de pedido (art. 22,XLI)

- Proposta orcamentaria
o Aprovacao e encaminhamento (art. 11,

XI)
o Providencias para elaboracao (art. 22,

XLI)

ORDEM DE PRISAO

- Competencia para sustaoio (art.174,§ 10)

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

- Indlcecao de advogado para integrar
comissao organizadora de concurso (art.
126)

Representacao - perda de cargo de juiz
federal nao vitalicio -legItimidade (art.
134, caput)

ORGAOS JULGADORES DO TRIBU·
NAL (v. CORTE ESPECIAL, PLENARIO
SE<;6ES ESPECIALIZADAS, TURMA
ESPECIAL DE FERIAS, TURMAS ESPE·
CIALIZADAS)

p

PARENTE E CONJUGE DE MEM·
BRO DO TRIBUNAL (v. CONJUGE E
PARENTE DE MEMBRa DO TRIBU·
NAL)

PAUTA DE JULGAMENTO

- Atas - aprovaceo (art.187)

- Dispensa (art. 186,§ 20)

- Feitos que independem de pauta (art.
186)

- Orgaruzacao (arts. 183 e 184)

- Publicacao e divulgacao (art. 185)
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PAUTA DE JULGAMENTO DO PLE·
NARIO E DA CORTE ESPECIAL (v.

PLENARIO e CORTE ESPECIAL)

PEDIDO DE VISTA PELO DESEMBAR·

GADOR FEDERAL (v. SESSAO)

PEDIDO DE VISTA PELO MINISTERIO

PUBLICO (v. tb. VISTA DOS AUTOS

PELO MINISTERIO PUBLICO)

- Nos precat6rios em que a Unlao e suas
autarquias nao forem responsavels pelo
pagamento - faculdade (art. 364, § 10)

PENA DE ADVERTENCIA E CENSU·

RA A JUlZ FEDERAL E JUlZ FEDERAL

SUBSTITUTO

- Competenda (art. 11, X)
Impossibilidade de convocecao (art. 118,

§2°)
Procedimentos (arts. 137 a 145)

PENA E SAN<;Ao A SERVIDOR (v.SER·

VIDOR)

PERDA DE CARGO DE JUlZ FEDERAL

OU JUlZ FEDERAL SUBSTlTUTO (v.

JUlZ FEDERAL E JU1Z FEDERAL SUBS·

TlTUTO)

PERICIA MEDICA EM MAGISTRADO

- Invalidez (art. 149)

PERMUTA

- Competencia para decidir (art. 11, VI)
- De uma para outra Se<;ao (art. 131, § 30)

- Disposicoes gerais (arts. 131 e 132)

- Pormulacao do pedido (art. 131, caput)
- Insercao no final da lista de antiguldade

(art. 132)
- Para outra Regiao - criterios (art. 131,

§ 90)

- Publicadio do pedido (art. 131,§ 10)

PLENARIO

PLENARIO

- Competende (arts. 9° e 17)
- Composfcao (art. 20, § 10)

- Conducao de parte ou terceiro (art. 206)

Conversao do julgamento em diligencia
(art. 55)

- Decisoes - numero de votos (art. 61)
- Eletcao de desembargador federal para 0

TRE - DF (arts. 90,VII,e 119)

- Eleiceo de juiz federal para os TREs (art.
120)

Pauta de julgamento - prazo para di
vulgacao (art. 401)

Prazos nee especiftcados em lei proces
sual- fixacao (art. 180, caput)
Presidencia (arts.2Q, § l Q, 22,~ 58 e 59)

- Sessao(art. 35)
o Extraordlnaria - competencia para coo-

vccacao (art. 22, III)
o Ordem dos trabalhos(art.39)
o Presldencia (arts. 22, IV, 58 e 59)
o Quorum (art. 58)
o Reservada (arts.38, caput, e 69)
o Votos (v. VOTA<;:AO E VOTO DO PRE·

SIDENTE DO TRIBUNAL)

PODER EXECUTIVO

- Representacao - perda do cargo de juiz
federal nao vitalicio -legItimidade (art.
134, caput)

PODER LEGISLATlVO

Representaceo - perda do cargo de juiz
federal nao vitalicio -legItimidade (art.
134, caput)

POLicIA DO TRIBUNAL (arts. 85 a 88)

- Competenda (art. 22,X)

POSSE DE DESEMBARGADOR FE·
DERAL (v. DESEMBARGADOR FE
DERAL - Posse)

POSSE DEJUIZFEDERAL SUBSTlTUTO
(arts. 128 e 129)
~

PRECAT6RlO

POSSE DE SERVIDOR

- Competencia (art. 22,XXXVI)

POSSE DO PRESIDENTE, DO VICE·

PRESIDENTE E DO CORREGEDOR·
GERAL

- data (art.19, § 1°)

PRAZOS

- Atos do desembargador federal (art. 181)

Atos do processo - servidor (art. 182)

- Contagem (arts. 175 e 176)

- Dtligencies (art. 178)

Editais (arts. 170,pal'ligrafo li/lieo, e 179)

- Fazenda Publica - contestar e recorrer

(art. 180, paragrafo finieo)
- Pluicao(arts. 175 e 176)

- Informacoes oficiais fora do prazo (art.
176,§ 30)

- Ministerio Publico - contestar e recorrer

(art. 180, paragrafo li/lieo)
- Motivo de forca maior - obstaculo judi

cial (art. 176,§ 20)

- Nao especificados em lei processual

- competencia para flxacao (art. 180,

caput)
- Nota taquigrafica - revisao pelo desem-

bargador federal (art. 197,§ 30)

- Prorrogacao (art. 177)

- Suspensao - neo-fhucao (art. 174)

PRECATORIO

- Atualizacao (arts. 364 a 367)

Complementar - pec;as constituintes
(art. 363, § 20)

Deposito (arts. 366 e 367)

Bxpediceo-c-competencla (arts.22,XXX,
"i",e 363,caput)
Ministerio Publico

o Parecer (arts. 363,§ 32, e 364,caput)
o Vistados autos (art. 364,§ 12)
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- Ordem de pagamento - competencta
(arts.22, XXX,"i", e 363, caput)
Pagarnento controle do registro das
comurucacoes (art. 97)
Pecasobrigat6rias (art. 363,§ l Q

)

- Registro das comunlcacoes para firn de
pagamento (art. 97)

PRELIMINARES

- Julgamento (arts. 51 e 52)

PRESIDENCIA

- Comiss6es permanentes
o De [urisprudenda (art.81, panigrafo It/lieo)
o De Promocao (art.81, pardgrafo 11l1ieo)
ODe Regimento (art. 81, pardgrafo ItHieo)

- Conselho de Administracao (art. 72)

- Plenario (arts. 22, § 12, 58, caput, e 59)

Se<;ao (arts. 3Q
, § 2Q

, e 36,§ l Q
)

Turma (arts. 3Q, § 2Q, e 36,§ l Q)

Turma Espedal de Penes (art. 4Q
, caPl/t)

PRESIDENTE DE SE<;:Ao

- Competencia (art. 28)
- Execucao- competencia (art. 357,I)
- Mandato - prazo (art. 3Q

, § 2Q
)

- Nome na certideo do julgamento (art.
198, II)
Prazos nao especificados em lei proces
sual- fixacao (art. 180,caPl/t)

Presldencia da Secao pelo presidente do
'Itibunal (art. 36,§ l Q

)

- Substituicao (art. 112,II)

PRESIDENTE DE TURMA

- Comissao de Promocao - composicao
(art. 78,§ 2Q

)

- Comperenda (art. 29)
Execucao- competencia (art. 357,II)

- Funcoes em julgarnento (art. 68, parrigraja
1J11ico)

- Mandato-prazo (art. 3Q, §2Q)
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- Nome na certidao do julgamento (art.
198, II)

- Prazos nao especificados em lei proces
sual- fixacao (art. 180,caPl/t)

Presidencia pelo presidente do Tribunal
(art. 36,§ l Q

)

Substituicao (art. 112,III)

PRESIDENTE DO TRlBUNAL

Assento em sessao (art. 36)
- Atribuicoes(art. 22)
- Cartade sentenca

o Asslnatura (arts. 22, XIII, e 362)

o Pedido de extracao (arts. 22, XXX, "e", e

361,caput)

- Eleicao - competenda, mandato e posse

(arts. 9Q, II, e 19)
- Execucao- competencia (art. 356)
- Penes - ano judiderio (arts. 172 e 173)
- Mandato, eleicao e posse (arts. 92, II, e

19)
- Nomeeceo de juiz federal substituto

(art. 122)
- Posse - data (art. 19,§ l Q

)

- Posse de juiz federal substituto (art. 129)
Prazos nao especificados em lei proces

sual- fixacao (art. 180,caPl/t)

Precat6rio - encaminhamento ao juizo

de origem (art. 366,caPl/t)

Presidenda

o Conselho de Administracao (art. 72)

o CorteEspecial(art. 22, § 2Q)

o Plenario (art. 22, § 12)

o Secdo(art.36,§ ]Q)

o Turma (art. 36, § 12)

o Turma Especialde Penes (art. 42, caplIt)

- Registro de feitos- disciplinas (arts. 155,
parrigraja lilliea, e 156,§ 1Q)

- Retorno a Turma ap6s deixar 0 cargo

(art. 3Q, § 4Q)

PREVENc;AO

- Substituicao - ausendas e impedimen
tos (art. 112,I)

- Turma Especial de Perias - Integracao
(art. 3Q

, § 3Q
)

- Turma ou Se<;;ao - nao-tntegracao (art.
3°,§ 30)

- Vacancia do cargo (art. 20)
- Voto (v. VOTO DO PRESIDENTE DO

TRlBUNAL)

PREVEN<;:Ao

- Da Turma (art. 15)
- Do relator e do crgao julgador (art. 163)

PRISAo (v. ORDEM DE PRISAO)

PROCESSO

- Administrativo
o Autos suplementares (art. 49, § 5Q

)

o Distribuicao (art.400,§ 22)

o Pedido de vista (art. 49, § 42)

Anotacao (art. 157)
Classificacao dos feitos e classes (art. 156)
Conexos - julgamento (art. 40)
Custas (arts. 158e 159)
Distribulcao (arts. 160a 164)
Ordem de julgamento (arts. 42 a 44)

- Sobre mesma questao juridica - julga
mento (art. 41)
Sobrestarnento- proposta de revisao de
sumula (art. 375,§ l Q

)

PROCURADOR REGIONAL DA REPU
BLICA (v. MINISTERIO PUBLICO 
Atuacao no Tribunal)

PROPOSTA OR<;:AMENTARlA (v. OR
<;:AMENTO)

PROTOCOLO

Anotacao em capa de autos - obrigato
riedade (art. 157)
Autos e peticoes - registro (arts. 155 e
156)

PROVAS

- Depoimento - procedimentos (art. 208)
Devolucao de documentos juntados "por
linha" (art. 202, § 2Q)

Documentos emanados de Estado estran
getro, organismo internadonal, Estados,
Municipios - prova de fidelidade (art.
203)

- Documentos publicos - prazo para a
parte instruir as alegacoes (art. 201)
Intimacao - manifestacao sobre docu
mento juntado (art. 204)
Juntada de documentos - vedacao e
excecao(art. 202)

- Proposicao, admlsseoe producao-c- regra
geral (art. 200)
Requisicao de documentos pt'iblicos (art.
201)
Solidtacaoao advogado de esdarecimen
tos (art. 205)
Transcricao de textos prova da fideli-
dade, vigencia e teor (art. 203)

PROVlMENTO DE CARGO DE JUIZ
FEDERAL SUBSTITUTO (v.CONCURSO
PUBLICO - JUIZ FEDERAL SUBSTI
TUTO eJUIZ FEDERAL EJUIZFEDERAL
SUBSTITUTO)

PROVIMENTOS, RESOLU<;:OES E ATOS
DOS ANTIGOS CJF E TFR

- Permanencia em vigor (art. 403)

PUBLICA<;:Ao

- Da [urisprudenda (art. 378)
De acordao
o Ementas (arts. 379e 380)
o Para Intimacao das partes (art. 196)
o Reclamacaopor erro- competenda para

decidir (art.22,XXX, "b")

o Selecionado (arts. 380 e 381)
o Sobre a uniformlzacao de jurisprudencia

(art.370, IV)
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REEXAME NECESsARIO
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RElATOR

- Acordeo
o Assinatura (art.194)
o Inexatidao material e erro de escrita ou

calculo- correcao (art.197,§ 2Q)

o Lavratura(arts.30, XII, 50,§§ 22 e 31.1, e 197,
§§42 e 50)

o Redacao - cornpetenda (art.30, XII)

Antecipacao dos efeitos da tutela em
ac;ao de competencia originaria do 'Iribu
nal (art. 30,XIX)

Autossuplementares de processo adml
nistrativo (art. 49,§ 52)
Carta de sentence
o Assinatura (arts.30, X, e 362)
o Pedido de extracao(art.361,capllt)

Competenda (arts. 30e 357,Ill)
- Conducao forcada de parte au terceiro

(art.206)
Conflito de competencia - incumben
cia para decidir de plano (art. 30, XXII)
Execucao(art. 357,Ill)
Inquerito polidal - arquivarnento (art.
30,XIV)
Prazos
o Nao especificados em lei - fixacao (art.

180)
o Para 0 "visto" (art. 181, Ill e parrigrafo

ullieo)

- Confirmacao de sentence pelo relator
(art. 30,XVIlI)

REGIMENTO INTERNO DA CORREGE

DaRlA

- Cornpetencia para aprovacao (art. 92, XI)

RELATOR

- Ern mandado de seguran<;a (arts. 314 e
315)
Ern materia trabalhista (arts. 290e 291)

REDISTRIBUI<;:AO (v. D1STRlBUI<;:AO
- Redistribuicao)

[

Decisao
o Competencia (art.22, XXX, "h")
o Competencia pOl' delegacao (art.23, III)

- Divergencia de interpretacao de lei
federal- prova (art. 310)

- Incidentessuscitados(art. 22,XXX, "h")
- ]uizo de adrnissibilidade - prazo (art.

309,§ 22)

- Peticao - conteudo (art. 309,I a Ill)
- Prazo

o Paracontra-razoes (art.309, § 1Q)

o Parainterposicao (art.309,capllt)

- Processamento (art. 309)
- REeREsp

o Admissao simultanea (art.308,§ 31.1)
o Inadmissao de ambos ou de apenas urn

- agravo (art.308, §§ 41.1 a 912)

- Remessa ao ST] (arts. 308, § 32, e 309,
§ 30)

RECURSO EXTRAORDINARIO

RECURSO EXTRAORDlNAR10

- Agravo de instrumento - hip6teses de
remessa (art. 308,§§42 a 92)

Cabirnento (art. 308)
- Contra decisao interlocut6ria (art. 308,

§ 10)
- Decisao

o Competencia (art.22, XXX, "h")

o Competencia por delegacao (art.23, III)

- Peticao- conteudo (art. 308,I a ill)

Prazo
o Paracontra-razoes (art.308, § l Q)

o Parainterposicao (art.308, caput)
Processarnento (art. 308)

- REeREsp
o Admissao simultenea (art.308,§ 3Q)

o Inadmissao de ambos ou de apenas urn

- agravo(art.308, §§ 4' a 9')
- Remessa aa STP(art. 308,§ 22)

RECURSO ORDINARIO

- Ern habeas COlpUS (arts.311 a 313)
$

Para a Secao (art.292,II, "a" a "d")
- Para aTurma (art. 292,ill, "a" e "b")

Para 0 STF(art. 292,V,"a" e"b")
Para 0 ST](art. 292,N, "a" a "d")

RECURSO DE HABEAS CORPUS

- Autuaceo e distribuiceo (art. 282, pard
grafo ""im)

- De decisao cia primeira instancia
o Prazo (art. 283)
o Processamento e julgamento (arts. 209 a

219 e 284)

o Voluntario au de offdo - interposicao
(art. 282)

- Para 0 5TJ - recurso ordinaria
o Cabimento (art.311)
o jufzo de admissibilidade (art. 312)

o Prazo - interposicao (art. 311, pardgrafo
111lico)

o Processamento (arts. 311, paragmfo sutico,
312 e 313)

o Remessa ao S'I] - prazo (art.313)

RECURSO EM MATERIA TRABALHIS
TA

Classificaceo. autuacao e distribuicao
(arts. 290 e 291)
Ministerio Publico - parecer e prazo
(art.291)

RECURSO EM SENTIDO ESTRlTO

[

- Agravona execucao penal (art. 281,para-
gmfounico)

- Autuacao e distribuicao (art. 280)
- ]ulgamenta - pedido de dia (art. 281)
- Minlsterio Publico - prazo para vista

(art. 281)

RECURSO ESPECIAL

- Agravo de instrumento - hip6teses de
remessa (art. 308,§§42 a 92)

- Cabirnento (art. 309)
- Contra decisao 'Interlocutoria (art. 310,

pardgrafo unica)

R

o

De pautas - prazo (art. 185)
- De sumula (art. 373)
- Do expediente de cada processo (arts.169

e 170)
- Dos dados estatisticos (art. 199)
- Prazo-contagem (art.175,mpllte§ 12)

- Retificacao com efeito de intimacao (art.
169,§ 32)
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QUERELANTE

- Sustentacao oral (art. 47,§ 52)

REABlLITA<;:AO

- Requerirnento (art. 350)

RECURSO (consultar 0 recurso especifico)

- Civel (arts.269a 279)
- Criminal (arts.280a 289)
- Devolucao de documentosjuntados"por

linha" (art.202, § 22)

- Efeito suspensivo - cornpetenda (art.
30,XXIV)

- juntada de documentos - nao-adrnis
sao e excecoes (art. 202)

- Negacao de seguimento - competencia
(art. 30,XXV)

- Prejudicado - competenda para julga
mento (art. 30,XXIII)
Prevenceo (art. 163)
Revisao (art. 31)

- Revisorc-fnexistencia (art. 31,§ 12)

- Trabalhista(arts.290e 291)

RECURSO DAS DECISOES DOS OR
GAOS DO TRIBUNAL (consultar 0 re
curse especifico)

- Para a Corte Especial (art. 292, I, "a" a
"c')



SEl;OES ESPEClALIZADAS ]
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- Eslrutura organizacional - competenda
(arts. 9",X,e 75,III)
Normas, onentacso e controle administra
tivo-finaneeiro (art.75)

- Varas - competenda para propor cria
¢o (art. 9°,IX)

SE<;:OES ESPECIALIZADAS

Argilit;ao de inconstitucionalidade- nao
apreciacaopela Corte Especial(art. 18,I, e
355)

- Cornpetencia
o Aedesde improbidade administrativa(art.

12, paragrajo lillieo, II)

o Acoes rescis6rias(art. 12, I,"f")

o Areas de especializacao (art. 8Q)

o Comum aos orgaosjulgadores (art. 17)

o Conflito de competenda (arts. 12, I, lib", e

238)

o Crimes comuns e de responsabilidade

(art.12,paragmfo lillieo, I)
o Embargos infringentes e de divergencia

em materia trabalhista (art. 12, I, "a")

o Embargosinfringentes em acao rescisoria

(art. 12,I,"e")
o Excecao de suspeicao (arts. 12, I,"h", e 325,

§ 12)

o Bxecucao- presidente da Secao (art. 357,

I)
o Habeas data (art. 12, I,"d")

o Incidente de execucao - apreciacao (art.

359,II)
o Incidente de uniformizacao de jurispru-

dencia (art. 12, I, "c")

o Mandado de seguranC;a (art. 12, I, "d")

o Para processare julgar (art. 12)
o Questao inddente (art. 12, I, JIg"~)

o Recursosadmissiveis (art.292, TI)

o Remessa de feitosaCorteEspecial(arts. 18

e 372,§ 40)
o Restauracao de autos desaparecidos (arts.

17, I,-«, e 342)

5

SALVOCONDUTO (v. HABEAS CORPUS)

SE<;:Ao JUDICIARIA

Corregedor-geral - competencia (arts.
24a 27)

REVISOR

- Acoes em que pode haver dispensa da
revisao (art. 31,§ 20)
Ar;6es nao sujeilasa revisao(art.31,§ 1")

- Acoessujeitas a revisao (art. 31, I a V)
- Acordao - redacao (arts. 50,§§ 20e 30,e
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- Atribuicoes (art. 33)
- Identificacao (arts. 32, caput e § 20, e 68,

paragrafo unica)
- Prazo para 0 "visto" (arU81,1I e pardgrafo

unico)
- Substituiceo (arts. 32,§ 10,34e 114)

REVISTA DO TRIBUNAL

Conteudo (art. 381)
- Diretor - escolha, mandato e vacanda

do cargo (arts. 11,111, e 382)
- jurisprudencia - divulgacao (art. 378,

Ill)
- Publicacao especial (art. 381,§§ 1° e 30)

Uniformizacaode[urisprudencia - publi
cacao (art. 370)

Peticao
o Indeferimento (art. 259, § 2Q

)

o Requisitese processamento(arts. 258e 260)

- Relator- sorteio (art. 164,§ 30)
Revisao (art. 31,V)

REVlSAo DE JURISPRUDENCIA SU
MULADA

- Corte Especial- competenda (art.18,11)
- Se~ao-competencia(art.14,I)

·"·····.· •.'· .•n · , .••••".", ~ ••~'"

REVISAO CRIMINAL ]

RESTAURA<;:Ao DE AUTOS DESAPA
RECIDOS

- Inscricao
o Cancelamento (art.385, pnrtigrafo linico)

o Deferimento (art. 385,caPlIt)

o Habilitaceo - procedimentos (arts. 383 e

384)

o Registro- controle (art. 387)

- Publicacaoda jurisprudenda do 1J:ibunal
(arts.378,l'I, e 383a 387)

REQUISI<;:AO DE PAGAMENTO (v. PRE
CATORIO)

RESOW<;:AO

- Deliberacao do Plenario, da Corte Espe
cial ou do Conselho de Administracso
- competencia para baixar resolucoes
(arts. 22, IX,e 98)

RESPOSTA A NOTIFICA<;:Ao

- Forma admisslvel (art. 168, paragrafo
11llico)

- Vedacao de remocao para juiz federal
substituto nao-vitalfdo (art. 131,§ 40)

REPOSITORIOS

- Julgamento - competencia (arts. 17, I,
-e,e 342)

- Proeeclimentos(arts. 340a 344)

REVlSAo CRIMINAL

- Agravo regimental- eabimento (art.259,
§30)

- Autos originais - apensamento (art. 259,
§§10e20)

- Cornpetencia para processar e julgar

(arts. 10,11,12,pardgrafo unieo, 111, e 257)
- Distribuicao (arts.164,§ 3°,e 259)
- Ministerio Publico - prazo para parecer

(art.260)
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o Prorrogacao mediante pedido conjunto
das partes (art. 177)

- Prevencao (art. 163)
- Substitulceo do relator (arts. 30, § 30,32,

§ 1°, e 113)
- Valorda causa - competencia para de

cidir impugnacao em processo de com
petencia origtnaria (art. 30, XVII)

RELATORIO DE ATIVIDADES

- Apresentacao anual (art. 22,XL)

REMESSA EX OFFICIO

Apelecao voluntaria (art. 274,§ 10)
- Autuacao e distnbuicao (arts. 274e 275)

Avocacao(art. 275)
Julgamento,pedido de die (art.274, §20)
Ministerio Publico - prazo para vista
(art.274,§ 20)

REMO<;:AO

- Antiguidade - preferencia no casa de
mais de urn pedido (art. 131,§ 10)
Competencia (art. 11,VI e VlII)

- De uma para outra Regiao - requisites
(art. 131,§ 9")

- De uma paraoutraSe~ao [udiciaria - [uiz
federal substituto (art. 131,§ 30)

- De uma para outra vara da mesma ou
de outra Seceo ou Subsecao da Regiao
- solicitacao(art. 131,caput)

- Entre varas da mesma Se~ao - prece-
dencia (art. 131,§ 80)
Impossibilidade (art. 131,§ 40)

- Insercao no final da lista de antiguidade
(art. 132)

- Nova remocao - prazo (art. 131,§§ 50a
70)

- Pedido - prazo (art. 131)
Por motivo de interesse publico (arts.135
e 136)

- Quorum (art. 58,paragrafo unieo)
- Solicitacao - prazo e procedimentos

(art. 31,§ 10)
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ssssxo EXTRAORDINARIA (v. SES
SAO)

ssssxo RESERVADA (v. SESsAo)

ssssxo SOLENE (v. SESsAo)

SINDIcANCIA

SUMUIA

Citacao de sumula - dispensa de refe
renda (art. 374)
Crfaceode sumula quando as turmas nao
divergirem na interpretecao do Diretto
- proposta (art. 376)

- Dispensa de acordao e notas taquigrafi-
cas (art. 376,§ IQ)

- Divulgacao (art. 381,II)
- Induseo de enundado - art. 63 da Lei

5.010/66 (art. 372,§ 3Q)

- [urisprudencia firmada - compendio

(arts. 371,§ 2Q, e 372)
- junsprudencie uniforme das Turmas

- competencia (art. 12, II)
- Numeracao - cancelamento ou altera-

<;aa (arts. 373,caput, e 375,§ 4Q)

- Prevencao de divergencie entre as
Turmas - remessa do feito aSecao
au a Carte Especial (art. 377)

- Projeto de sumula
o Bleboracso(art.377, § 3')
o Redacaoe aprovacao (art. 369,§ 4Q)

- Proposta de elaboracao e revisao

- Primeira instancia - competencia para
instauracao (arts.24,ill, V,IXe X,e 25)

SUBSTlTUl<;:A.O DE DESEMBARGADOR
FEDERAL

- Convccacao de juiz federal (art. 118)
- Nas ausencias ou nos impedimentos

eventuais au temporaries (art. 112)
- Relator - casas diversos (art. 113)
- Revisor (art. 114)

SUMULA

(

Autos suplementares de processo
administrativo - formacao (art. 49,
§ 5Q

)

Pedida de vista - praza (art. 49,§ 4Q)

Reservada (arts. 69 a 71)

sassxc DA CORTE ESPECIAL (v.COR
TE ESPECIAL)

ssssxo DE SE<;:Ao (v, SE<;:6ES ESPE
CIALIZADAS)

ssssxo DE TURMA (v. TURMAS ES
PECIALIZADAS)

ssssxo DO CONSELHO (v. sessxo
ADMINISTRATIVA E EM CONSELHO)

ssssxo DO PLENARIO (v.PLENARIO)
@

ssssxo ADMINISTRATIVA E EM CON

SELHO

- Julgamento - procedirnentos e priori

dades (arts. 49 a 53)
- Ordem dos trabalhos (arts. 39 e 42)
- Ordinaria - dia e horatio (arts. 35 e 37,

mpllt)
Pedido de vista ou esdaredmentos pelo
desembargadar federal - oportunidade
e prazo para restituicao de autos (arts.48,
§IQ,e49)

- Preliminares- julgamenta (arts.51e 52)
- Presidencia pelo presidente do 'Iribunal

(art. 36,§ IQ)
Processos conexos ou sobre mesma ques

tao juridica (arts. 40 e 41)
- Reservada - criterios (arts. 38, caput, 69,

254,rv e 325)
Selene - finaJidade e regulamenta (arts.
56 e 57)
Suspensao de julgamento - questao
nova (art. 48,§ IQ)
Sustentacaooral (arts.38,§ IQ, e 45 a 47)

SERVI<;:OS ADMlNISTRATIVOS (v. SE
CRETARlA DO TRIBUNAL, GABINETE
DA PRESIDENCIA e GABINETE DE DE
SEMBARGADOR FEDERAL (arts. 90 a
100)

SERVIDOR

SEQUESTRO

- Ordenacao - competencia (art.22, XXX,
"f')

- Ate de provirnento e vacancia - compe
tencia para assinatura (art. 22,XXXVI)
Ato processual- autenticacao (art. 165,
caput e § 4Q

)

- Carta de sentence - autenticacao (art.
362)
De gabinete - indicacao e horatio (arts.
93,§ IQ, e 96,eapllt)

- Func;ao comissionada - vedacao (arts.
93,§ 2Q, 98,paragmfo linico, e 402)

- Norneacao de parentc ou c6njuge de
desembargadar federal em atividade
- vedacao (arts. 93, § 2Q, e 98, paragrafo
111lico)

- Penas e sancoes-c-competencia (arts. II,
X, e24, VI)

- Passe - competenda (art.22,XXXVI)
- Prazo para atos de pracessa (art. 182)
- Promocao - analise e aprovacao de 01-

terios (art. 75,V)

ssssxo
- Advogado - atuacao em tribuna (arts.

38,§§IQe2Q,e45)

- Apanhamenta - taquigrafia (arc 48, §2")
- Assento - ordem (arts. 36 e 107)
- Extraordinaria - convocacao e duracao

(arts. 35 e 37, paragrafo lillieo)
- Fa!a de desembargadares federals (art.

48)
- Horatio (arts. 37 e 54)
- Indumentaria (arts. 38,§ 2Q, e 100)

SECRETARIA DO TRlDUNAl
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o Revisao criminal (arts. 12, paragrafo (mica,
III,257 e 258)

o Revisao da jurlsprudenda assentada em

surnula (arts. 14, I, e 375, § 2Q)

o Sumula de jurisprudencia (arts. 12, II,372,

§ 3Q
, e 375,§ 32 )

- Composicao (art. 3Q)

- Conducao de parte au terceiro (art. 206)
- Conversao do julgamento em diligencia

(art. 55)
- Prazos nao especificados em lei proces

sual- fixacac (art. 180,mpllt)

Presidencia
o Mandato (art. 3Q, § 29)

DNa sessao (art. 63, partigmfo llnfco)
o Pelo presidente do Tribunal (art. 36, § 1Q)

o Substitulcao (art.112,II)

Prevencao (art. 163)
- Sessao (art. 63)

o Agravo regimental-s- empate (art.65)
o Ordem dos trabalhos(art. 39)
o Presldencia (arts. 63, partigmfo unico, e

112, II)

o Prloridadeno julgamento (art. 64)
o Quorum (arts. 63 e 64, partigrajo lillico)
o Reservada(arts. 38, caput, 69 e 325,caput)

- Turma Especial de Ferias - reprcsenta
<;aa (art. 4",§ IQ)

SECRETARIA DO TRIBUNAL

- Atribuicoes (art. 97)
- Diretor-geral da Secretaria do Tribunal

- competenda (art. 99)
- Estruturaorganizacional (arts. 9Q, X,e 98)
- Nomeacao de parente ou conjuge de

desembargador federal- vedaceo (arts.
98, paragmfo "nico, e402)

- Pagamento de precat6rios - comunica
coes (art. 97,§§12 e 2Q)

- Proibiceo de designacao para funcao
comlssfonada (art. 402)

- Vestuarioadequado em sessao (art. 100)



o PelaComissaode Iurisprudencia (art. 376,
§ 3')

o Pordesembargadorfederal (arts. 375,§ 19,
e 376,caput)

Publicacao (arts. 373e 381,II)
- Questao juridica relevante - remessa

do feito aSecao ou aCorte Especial (art.
377)

- Quorum para julgamento (arts. 58, 63,
caput, e 369)

- Remessa do feito
o A. CorteEspecial(arts. 372,§ 49, e 376)
o A. Ser;ao (arts. 376e 377)

- Revisao - aceitacao de proposta (arts.
368,IT e § 12, e 375)

SUSPEI<;:Ao (v. IMPEDIMENTO E SUS
PEI<;:AO)

SUSPENSAo DA EXECU<;:Ao DE ME
DIDA LIMINAR

- Agravo (art. 18, parcigrajo llnieo)
Competenda (art. 22, XXX, "c")

- Em mandado de segruan<;a (art. 317)
- Na a<;ao dvil publica (art. 318)

SUSPENSAo DA EXECU<;:Ao DE SEN
TEN<;:A

- Competende (art. 22,XXX, "c")
- Em mandado de seguranca (art. 317)

SUSPENSAo DE ]ULGAMENTO EM
ssssxo
- Pedido de vista (arts. 48, § 12, e 49)

- Questao nova surgida- efeitos (art. 48,
§ 12)

- Retomada do julgamento - prioridade

(art. 53)

SUSPENSAo DE SEGURAN<;:A

- Agravo regimental
OEm ac;ao civil publica (art. 318, paragrafo

IlIlico)
OEm mandado de seguranca (art. 317,§ 212)
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- Competenda (arts. 22, XXX, "c", e 317,
caput)

- Na a<;ao dvil publica (art. 318)
- Prazo - oitiva do impetrante e do Minis-

terio Publico (art. 317,§ 12)

Requerimento -legilimidade (arts. 317,
caput, e 318,caput)

SUSTENTA<;:Ao ORAL

- Ac;ao penale co-reus- ordern e dura<;ao
(art. 47,§§ 62 e 72)

- A~ao penal originarla - ordem e dura
<;ao (art. 254, III)

Acao penal privada - Ministerio Publico
e querelante (art. 47,§ 52)

Advogado (art. 38,§§ 12 e 22)

Ministerio Publico como fiscal da lei 
oportunidade (art. 392,parcigrajo llnieo)

- Oportunidade - ordern e dura~ao

(arts. 46, partigrafo anieo, e 247, § 12 )

- Partes (arts. 46,pardgrajo llllico, e 47)
- Preferencia - advogado (art. 45)
- Veda<;ao (art. 46, caput)

T

TAQUIGRAFIA

- Auxilio a gabinetes (arts. 92 e 96, parcigrajo
anico)
Dos votos proferidos em julgarnento (art.
48,§22)

TOMADA DE CONTAS

- Examee encaminhamento ao Conselho
da IusticaFederal (art. 22,XLIT)

TRABALHOS DOUTRINARIOS

- Publicacao na Revista doTribunal Regional
Federal-l'Regiao (art. 381,III)

TRA]E (v.INDUMENTARIA)

TRANSFERENClA

TRANSFERENCIA

- De Seceo - competencia para conces
sao aos desembargadores federais (art.
22, XXI)

- Diretto (art. 109)

TRIBUNAlS REGIONAIS ELEITORAIS

- Eleicao de membras (arts. 92, Vll, 119 e
120)
Inelegibilidade (art. 119, § 12)

- Vacanda do cargo de membra (art 120 - A)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
PRlMEIRA REG lAo

- Composicao (art. 12)

- Iurisdicao (art. 12)

- Orgaos de julgamento (art. 22)

TURMA ESPECIAL DE FERIAS

- Competencia para processar e julgar
(arts. 16 e 174)

- Composicao (art. 42)

o Convocecao preferencial (art. 49, § 49)

o Designacao dos integrantes (art. 22,

XXIX)
o Escolhapar sorteio (art. 49, § 59)

o Prazo para inscricao de interessados (art.

4', § 3')
o Reintegracdo na Turma Especialde Ferias

de desembargadoresfederais que dela ja
participaram (art. 49, § 79)

- Perias dos desembargadores federais
integrantes - diasaque tern direito para
gozo oportuno(arts. 4Q

, § 8Q
, e 172, caput e

§ 12)

- Perfodo de alividade (art. 42, § 22)

- Presidencia (art. 42, caput)
Presidente, vice-presidente e corregedor
geral (arts. 3', § 32, e 42, caput)
Recursos adrnissiveis (art. 292,III)

- Sessao (art. 35)
- Substitukao (art 4', § 62)

@

TURMAS ESPEClAllZAOAS

TURMAS ESPECIALIZADAS

- ArgUic;ao de inconstitudonalidade - nao
apredacao pela Corte Especial (art. 18,I, e
355)

- Comperencia
o Agravo (art. 17, I, "a")

o Argtiicao de falsidade(arttz, I, "e")

o Arguicao de inconstitudonalidade

remessa do feitoaCorteEspecial (art. 18, I)

o Conducao de parteau terceiro (art. 206)

o Conversao do julgamento em diligencia
(art. 55)

o Embargos de declaracao (art. 17, I, "b")

o Exceceo de suspeicao e impedimenta
(arts. 13, III, 325, § 2', e 330)

o Bxecucso (art. 357,II)
o Habeas corpus (arts. 13, I, e 209)

o Impedimenta de juiz federal (art. 13,III)

o Incidente de execucao (arts. 17, I, "d", e
359, III)

o Pronundamento da Secao e da Corte Es
pecial para prevencao de divergencies

(arts. 14, II, e 18, IV)
o Questao relevante (art. 18, III)

o Recursode decisao em primeirograu (art.
13, II)

o Remessa de feitosaSecaoau aCorteEspe

cial (arts. 14, 18, 375, § 2', 376 e 377)

o Restauracao de autos desaparecidos (arts.
17, I,'«, e 342)

- Composicao (art. 32)

- Prazos nao espedficados em lei proces-
sual- fixacao (art. 180,caput)

- Presldencia

o Competencia (art. 29)

o Composicao na Comissao de Promocao

(art. 78, § 2')

o Puncoes em julgamento (art. 68, paragrafo
Ilnieo)

o Mandato(art. 3Q, § 2Q)

o Substituicao (arts. 36,§ lQ, e 112,III)
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UNIFORJl.1IZA9-0 DE JURISPRUDENCIA YOTA9-0 Yom DO PRESIDENTE DO TRlUUNAL I

- Prevencao

o Acoes reunidas porconexao(art. 15,§ 12)

o Cessacao(art. 15,§ 4Q)

- Sessao (art. 35)
o Ordem dos trabalhos (art.39)
o Presidente- funcoes em julgamento (art.

68, parogmjo ltHico)
o Prioridade em julgarnento (art. 67)
o Quorum (arts.66e 68, caput)
o Reservada(arts.38, caput, 69 e 325)

u

UNIFORMIZA9\O DE JURISPRUDEN

CIA (v. INClDENTE DE UNIFORMIZA

<;:Ao DE JURISPRUDENCIA)

v

VAcANCIA

- Ato de provimento de cargo, posse e
promocao (art. 22,XXXVI)

- Carregedaria-Geral (arts. 20, § 2Q, e 21,

caput)
- Direceo do.Revista (art. 382, § 2Q)

- Presidencia do Tribunal (art. 20)

- Vice-presidenda do Tribunal (arts. 20,
§ 2°, e 21, caput)

VALOR DA CAUSA

- Decisao sobre a tmpugnacao (art. 3D,
XVll)

VARAS FEDERAlS

Especializaceo - competencia (art. 11,
XlV)

- Proposta de criacao - competencia (art.
9Q

, IX)

VERlF1CA<;:Ao DA CESSA<;:Ao DA PE
RlCULOSlDADE (art. 346)
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VESTES TALARES (v. INDUMENTA_
RIA)

VICE-PRESlDENTE

- Assuncao ao cargo de presidente em
caso de vacancia (art. 20)

- Competenda (art. 23)

Eleicao- competencia, mandato e posse
(arts. 9Q, 11, e 19)

- Fenes (arts. 172 e 173)

Membro do Conselho Administrative
(art. 72)

- Passe - data (art. 19, § 1Q)

- Recursos especial e extraordinario
jufzo de admissibilidade por delegacao
(art. 23,111)

- Reeleicao- vedacao (art. 19)

- Relator e revisor - funcao na Corte
Espedal (art. 23, §2Q

)

- Retorno aTurmaap6s deixar 0 cargo (art.
3Q, § 4Q, 111)

- Substituicao - ausenoas e impedimen
tos (art. 112, I)

- Vacanciado cargo (art. 21, caput)

VIDA PREGRESSA DE CANDIDATO A
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO (art. 124)

VISTA DOS AUTOS

- Aa Ministerio Publica (art. 390)

- As partes (art. 171)
- Em julgarnenta (art. 49)

VITALIClEDADE

- Aquisicao(art. 130)

- Competencia para decleracao(art. 90,VI)

VOTA<;:Ao

- Iulgamento de uniformizacao de juris
prudenda (art. 369)

- Ordem dos atos (arts. 48 a 54)
- Reservada (arts. 38, caput, 69, 254, Iv, e

325)

Vata de desempate (arts. 28,1, e 369, § 2Q
)

_ Veto de qualidade (arts. 22, XI, e 59, parti
gmfo unico)

VOTO DO PRESlDENTE DO TRIBUNAL

- De desempate (arts. 62,lV e § 1Q
, e 369,

§ 20)
- De qualidade (art. 22,XI)
- Em agravo regimental e materlas constitu-

donal e administrativa (art. 62)
- Em argiiic;ao de inconstitucionalidade (arts.

62, I, e 351,§ 40)
- Em incidente de uniformizacao de juris

prudencia (art. 365, § 2Q
)

- Em procedirnento de verificaceo de invali
dez (art. 151)

- Em sessao do Plenario e da Corte Espe
cial (arts. 22, XI, 59, paragraJo unico. 62 e
369, § 2Q

)

_ Proferimentoe nao-proferimento (art. 62)
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