
Provimento Nº 26, de 09 de agosto de 1995 
 
 O SENHOR JUIZ VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, inciso VII, do 
Regimento Interno desta Corte, 
 
 CONSIDERANDO o volume cada vez maior de processos em andamento nas Varas que 
integram as diversas Seções Judiciárias desta 1ª Região; 
 
 CONSIDERANDO a obrigatoriedade legal da realização de Inspeções, Correições Gerais 
Ordinárias, Correições Gerais Extraordinárias, por parte deste órgão; 
 
 CONSIDERANDO que tais atividades se encontram regulamentadas por Provimentos antigos 
e superados em alguns pontos pela realidade atual, necessitando de revisões urgentes; 
 
 CONSIDERANDO que nosso Regimento Interno não a regula integralmente, 
 
 RESOLVE: 
 
 Baixar o presente Provimento, regulando inteiramente as Correições-Gerais a cargo desta 
Corregedoria. 
 

CAPÍTULO I 
PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 

 
 Art. 1º. De dois em dois anos, segundo roteiro estabelecido pelo Corregedor-Geral, ou sempre 
que se tornem necessárias, serão realizadas Correições Gerais nas Seções Judiciárias da Justiça Federal 
de Primeira Instância, para verificação da regularidade do seu funcionamento na distribuição da 
Justiça e nas atividades administrativas, adotando-se, desde logo, as medidas adequadas à eliminação 
de erros, omissões ou abusos. 
 § 1º. O Corregedor-Geral comunicará a realização da Correição ao Juiz Federal Diretor do Foro 
da Seção onde se fará a inspeção, o qual dará conhecimento do fato ao Procurador Regional da 
República e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Judiciária do Estado, para, 
em querendo, acompanharem o ato correicional. 
 § 2º . O Corregedor-Geral, mediante Portaria, determinará: 
 a) o período em que será realizada correição designando os Servidores e Juízes que o auxiliarão 
nos trabalhos correicionais; 
 b) que não sejam concedidas férias aos servidores lotados na Vara sob correição, durante a 
realização desta, e a suspensão das porventura já concedidas; 
 c) que a Portaria seja publicada no Diário da Justiça da União e no órgão da imprensa oficial do 
Estado correspondente à Seção Judiciária sob correição. 
 
 Art. 2º. Nas Correições Gerais, além de outras providências julgadas necessárias pelo 
Corregedor-Geral, será feita reunião com os Juízes Federais com jurisdição na Seção Judiciária, a fim 
de analisar e debater as sugestões para o melhor funcionamento dos respectivos Juízos, da própria 
Seção Judiciária ou da Justiça Federal de Primeira Instância, em geral. 



 § 1º. Nessa reunião, além de outros dados e informações complementares ou circunstanciais, 
serão especialmente considerados: 
 a) o relatório da inspeção anual realizada pelos próprios Juízes Federais (Lei n. 5.010/66, art. 
13, III); 
 b) o relatório anual circunstanciado dos trabalhos sob jurisdição dos Juízes Federais da Seção 
inspecionada (Lei n. 5.010/66, art. 13, VIII); 
 c) as informações enviadas pelos Juízes Federais, até o dia dez de cada mês, à Corregedoria-
Geral, a respeito dos feitos em seu poder, cujos prazos para despacho ou decisão foram excedidos e 
dos dados estatísticos referentes às sentenças proferidas até a data da inspeção (Lei Complementar n. 
35, de 14.03.79, art. 39); 
 d) o Boletim Mensal Estatístico; 
 e) os mapas de produtividade dos Oficiais de Justiça-Avaliadores; 
 f) outros dados e informações existentes na Corregedoria-Geral ou na Diretoria do Foro. 
 
 Art. 3º. Será realizada reunião com os Diretores de Secretaria para verificação do cumprimento 
das normas processuais vigentes, dos Provimentos do Conselho da Justiça ou da Corregedoria-Geral 
da Justiça Federal, bem assim para a coleta de dados ou sugestões para o melhor funcionamento do 
serviço a seu cargo e aferição de resultados. 
 
 Art. 4º. Far-se-á uma reunião com os Oficiais de Justiça-Avaliadores para análise das 
respectivas atuações, à vista dos mapas de produtividade. 
 Parágrafo único. Os mapas de produtividade dos Oficiais de Justiça-Avaliadores serão 
encaminhados mensalmente ao Juiz Diretor do Foro pela Central de Mandados, onde houver, e, 
nos demais casos, ao Juiz Federal titular da Vara. 
* Redação do caput e do § único, conforme o Provimento n. 58/98. 
 
 Art. 5º. Promover-se-á reunião, sempre que possível, com todos os funcionários em exercício 
na Seção, para transmitir instruções ou determinações de caráter geral, bem como para ouvir-lhes as 
sugestões ou solicitação de providências a cargo do Corregedor-Geral ou do Conselho. 
 

CAPÍTULO II 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
 Art. 6º. Será objeto de inspeção o prédio onde funciona a Seção Judiciária, para verificação do 
estado geral de conservação e limpeza, bem como a adequação de suas dependências ao serviço nelas 
desempenhado. 
 
 Art. 7º. Proceder-se-á a uma vistoria ao depósito judicial, para verificação de suas condições e 
do estado das coisas depositadas. 
 
 Art. 8º. Será examinado quadro informativo, organizado pelo Juiz da Vara, contendo: a lotação 
prevista, o número de servidores em exercício e o necessário ao bom andamento do serviço, por 
categoria funcional; a relação nominal dos servidores, com indicação da respectiva categoria 
funcional, referência e função que exercem; indicação da repartição de origem, se requisitados; 
observações. 
 



 Art. 9º. Quanto aos veículos, verificar-se-á o estado geral de conservação, manutenção e 
limpeza, relacionando-se os de representação e os utilitários, ano de fabricação e data do início de sua 
utilização na Seção Judiciária. 
 

CAPÍTULO III 
ÁREA PROCESSUAL 

 
 Art. 10. Na execução dos trabalhos será feito exame, por amostragem, de livros, processos, 
fichas de controle ou informação e papéis findos, ou em andamento. 
 
 Art. 11. Proceder-se-á à atualização dos dados estatísticos da Vara até a data da Correição, com 
indicação do número de ações, por classe, em tramitação, suspensas ou já remetidas ao Tribunal. 
 
 Art. 12. Será feito o controle das cartas precatórias, observando-se quanto a estas:  
 a) as expedidas e não devolvidas - mediante relação da qual constem o número do processo, os 
nomes das partes e de seus advogados, a data de expedição e a indicação do Juízo deprecado, 
facilitando a expedição de ofício encarecendo a devolução ou a solicitação da interferência e auxílio 
do respectivo Corregedor-Geral; 
 b) as recebidas e ainda não cumpridas, elaborando-se relação contendo os dados pertinentes 
para sua perfeita identificação, o Juízo deprecante e a fase em que se encontram, para a adoção das 
providências porventura cabíveis. 
 
 Art. 13. O controle de andamento dos feitos criminais considerará: 
 a) as ações criminais - relacionadas com indicação do número do processo, nomes dos réus, a 
incidência penal, datas do oferecimento e do recebimento da denúncia, e a fase processual em que se 
encontram; 
 b) os procedimentos criminais diversos - relacionando-se também os inquéritos policiais em 
tramitação na Vara, quando for o caso, com carga para o Ministério Público Federal ou para a Polícia 
Federal. 
 
 Art. 14. Nas Correições Gerais, observar-se-á ainda: 
 
 I - se a Secretaria vem cumprindo as atribuições previstas no art. 41, incisos I a XVII, da Lei n. 
5.010/66, e demais atribuições que lhe são conferidas; 
 II - se não há processos irregularmente parados e, especialmente, se são cumpridos os prazos a 
que estão sujeitos os servidores; 
 III - se há demora injustificada no cumprimento das precatórias, principalmente criminais e 
aquelas em que algum dos interessados é beneficiário da Justiça gratuita ou de benefícios 
previdenciário ou trabalhista, e se, periodicamente, é providenciada a cobrança das precatórias 
expedidas e não devolvidas; 
 IV - se é regularmente publicado o expediente da Vara; 
 V - se são lançados, nos registros de controle de entrega de autos com vista aos advogados, os 
nomes, telefones, número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereços completos dos 
mesmos; 
 VI - se são procedidas as cobranças de autos em poder das partes ou auxiliares da Justiça, 
quando ultrapassado o prazo determinado em lei ou assinado pelo Juiz; 



 VII - se o patrimônio da Seção, sob a responsabilidade da Secretaria, encontra-se em bom 
estado de conservação; 
 VIII - se consta a prática de erros ou abusos que devam ser emendados, evitados ou punidos, 
providenciando de imediato sua correção; 
 IX - se os atos, despachos, ordens e recomendações dos Juízes, da Direção do Foro, da 
Corregedoria e do Tribunal são cumpridos e observados; 
 X - se é observado o prazo fixado no art. 47 da Lei n. 5.010/66, para remessa dos processos à 
superior instância. 
 
 Art. 15. Durante o período de Correição Geral Ordinária, não haverá a suspensão dos prazos, 
interrupção da distribuição, suspensão da marcação ou realização das audiências, procurando evitar, ao 
máximo, prejuízo aos trabalhos normais da Vara inspecionada. 
 

CAPÍTULO IV 
DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 
 Art. 16. Os trabalhos da Correição Geral processar-se-ão com observância, no que couber, do 
procedimento previsto para inspeção, no Provimento n. 24, de 24.05.95, desta Corregedoria, e de 
conformidade com o disposto no Regimento Interno desta Corregedoria e no Regimento Interno deste 
Tribunal. 
 
 Art. 17. A Correição Geral será instalada no dia e hora marcados, em sessão solene, de que se 
lavrará ata de abertura. 
 
 Art. 18. Os trabalhos prosseguirão na seguinte ordem: 
 a) conferência dos processos, por amostragem, com as anotações do livro-tombo ou, se for o 
caso, com a relação elaborada por processamento de dados; 
 b) exame de processos com andamento em atraso existentes na Vara, por classe, anotando-se as 
observações pertinentes a sua movimentação e fase atual. 
 
 Art. 19. Nas Varas em que se processem feitos criminais, serão especialmente anotados: 
 
 a) datas do recebimento da denúncia e de conclusão para sentença; 
 b) incidência da prescrição; 
 c) a obediência aos prazos para a instrução, bem assim aos fixados para a conclusão dos 
inquéritos policiais; 
 d) a preferência no julgamento dos processos com réus presos; 
 e) a subida de autos à instância superior, no prazo legal; 
 f) prazos excedidos nos autos com vistas aos membros do Ministério Público e Advogados, 
para cobrança; 
 g) fiança; 
 h) livro de audiências admonitórias; 
 i) incidentes de insanidade mental; 
 j) destino das mercadorias apreendidas; 
 k) os incidentes da execução; 
 l) a preferência no cumprimento das cartas precatórias criminais; 
 m) as comunicações de prisão à autoridade judiciária; 



 n) habeas corpus 
 o) as comunicações ao Ministério Público dos réus presos e soltos; 
 p) o livro de registro do rol de culpados; 
 q) a comunicação das decisões judiciais ao Instituto Nacional de Identificação. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Art. 20. Ao final será elaborado relatório circunstanciado dos trabalhos, para que seja 
submetido ao Conselho de Administração, apresentando o Corregedor as sugestões visando sanar as 
irregularidades anotadas, corrigir erros ou abusos, tendo em vista os princípios da modernização, 
aperfeiçoamento, racionalização e padronização dos serviços judiciários. 
 
 REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 

Juiz PLAUTO RIBEIRO 
Vice-Presidente e Corregedor 

 
(*) Consolidação do Provimento n. 26,  determinada pelo art. 2º do Provimento n. 58, de 15.04.98. 
 
 
  
Observações: (s/ correição-geral ordinária) 
 
 
 
 


