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ANEXO I 

 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

DADOS RELATIVOS À JUSTIÇA FEDERAL DE SEGUNDO GRAU 

 

Periodicidade mensal 

 

1. Número de processos judiciais protocolizados no Tribunal, 

total e por classe; 

2. número de processos judiciais distribuídos no Tribunal, total e 

por classe; 

3. número total de processos judiciais em tramitação no Tribunal; 

4. número total de processos judiciais em tramitação na 

Presidência, na Vice-Presidência e em cada gabinete de desembargador 

federal ou juiz convocado, com indicação da classe e do ano de distribuição; 

5. número de processos judiciais em tramitação nos gabinetes de 

desembargador federal ou juiz convocado, com indicação da classe e do ano 

de distribuição, para: 

5.1) relatório e voto; 

5.2) revisão; 

5.3) pedido de vista; 

5.4) declaração de voto; 

5.5) lavratura de acórdão; 

5.6) revisão de notas taquigráficas; 

6. tempo médio da tramitação de processos; 

7. número de processos com pedido de vista, declaração de voto 

ou lavratura de acórdão com prazo excedido; 

8. número de processos baixados à origem, total e por classe; 

9. número de processos arquivados no Tribunal, total e por classe; 

10. número de procedimentos de investigação criminal 

distribuídos, arquivados, em curso e convertidos em ação penal; 

11. número total de processos judiciais remetidos ao Ministério 

Público, a Procuradorias ou à Polícia Federal, com indicação da classe e do 

ano de distribuição; 
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12. número de processos judiciais julgados em sessão por 

desembargador federal ou por juiz convocado como relatores, com indicação 

da classe e do nome do magistrado; 

13. número de decisões monocráticas proferidas por 

desembargador federal ou por juiz convocado, com indicação da classe e do 

nome do magistrado; 

14. número total de processos sobrestados (repercussão geral); 

15. número total de processos sobrestados (recursos repetitivos); 

16. número de sessões previstas para os órgãos do Tribunal, com 

indicação do órgão; 

17. número de sessões ordinárias e extraordinárias realizadas 

pelos órgãos do Tribunal, com indicação do órgão; 

18. número de sessões adiadas, com indicação do órgão; 

19. número de faltas às sessões realizadas, com especificação da 

data e do nome do magistrado; 

20. número de acórdãos publicados, com indicação da classe e do 

nome do relator; 

21. número de decisões monocráticas publicadas, com indicação 

da classe e do nome do desembargador federal ou do juiz convocado prolator; 

22. número de acórdãos pendentes de publicação, com indicação 

do nome do desembargador federal ou do juiz convocado; 

23. número de decisões monocráticas pendentes de publicação, 

com indicação do nome do desembargador federal ou do juiz convocado; 

24. nome dos desembargadores federais em exercício; 

25. número de juízes convocados com indicação do período de 

convocação e do órgão de atuação; 

26. número, função e atribuição dos servidores que atuam nos 

gabinetes da Presidência, da Vice-Presidência, dos desembargadores federais, 

dos juízes convocados e do corregedor; 

27. nomes dos desembargadores federais afastados e respectivos 

períodos e fundamentos legais ou regimentais; 

28. número de processos administrativos em curso e concluídos, 

com indicação do relator e ano de autuação; 

29. número de processos criminais, por competência originária e 

por competência recursal, em que foi reconhecida a prescrição. 


