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ANEXO II 

 

CORREGEDORIA REGIONAL 

 

DADOS RELATIVOS À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

 

1. Em relação a cada Seção Judiciária e a todas as Subseções 

Judiciárias da circunscrição: 

1.1) a estrutura física e de pessoal, incluindo: 

1.1.1) por mês, quantitativo de juízes federais e de juízes federais 

substitutos, considerando cargos providos, cargos vagos, juízes em exercício e 

juízes afastados do efetivo exercício (convocados, em férias ou em gozo de 

licenças ou afastamentos legais ou regulamentares equivalentes ou superiores 

a 1 mês); 

1.1.2) por mês, quantitativo de servidores, considerando número 

de cargos efetivos vagos no órgão, por cargo/carreira; número de ocupantes de 

cargos efetivos no órgão, por cargo/carreira; número de servidores 

requisitados, em exercício provisório ou removidos para o órgão; número de 

servidores cedidos a outros órgãos(TRFs, etc..). 

1.1.3) quantitativo de Varas Federais, de Subseções e de juizados 

especiais federais, com discriminação de serem exclusivos ou adjuntos; 

1.2) número de processos, por mês: 

1.2.1) em tramitação, por classe e ano de distribuição; 

1.2.2) protocolizados; 

1.2.3) distribuídos; 

1.2.4) arquivados; 

1.2.5) recebidos do Tribunal; 

1.2.6) remetidos ao Tribunal; 

1.3) tempo médio da tramitação de processos: 

1.3.1) classificado de acordo com o tipo de vara e classe; 

1.1.4) capacitação de servidores. 

2. Em relação a cada uma das Varas Federais da circunscrição da 

Seção Judiciária ou da Subseção Judiciária: 

2.1) número total de processos em tramitação; 
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2.2) número de processos em tramitação com resultados 

agrupados por classe e ano de distribuição; 

2.3) número de cartas precatórias, de cartas de ordem e de cartas 

rogatórias: 

2.3.1) expedidas; 

2.3.2) expedidas e não devolvidas; 

2.3.3) recebidas; 

2.3.4) recebidas e cumpridas; 

2.3.5) recebidas e ainda não cumpridas; 

2.3.6) devolvidas pelos órgãos deprecados; 

2.4) número de processos, por mês: 

2.4.1) distribuídos; 

2.4.2) remetidos à Turma Recursal ou ao Tribunal; 

2.4.3) conclusos para sentença; 

2.4.4) conclusos para sentença há mais de 60 dias; 

2.4.5) conclusos para sentença há mais de 180 dias; 

2.4.6) sentenciados; 

2.4.7) com despachos terminativos; 

2.4.8) com sentenças publicadas; 

2.4.9) baixados em diligência; 

2.4.10) conclusos para decisão; 

2.4.11) conclusos para decisão há mais de 60 dias; 

2.4.12) conclusos para decisão há mais de 180 dias; 

2.4.13) conclusos para despacho; 

2.4.14) conclusos para despacho há mais de 60 dias; 

2.4.15) conclusos para despacho há mais de 180 dias; 

2.4.16) remetidos ao Ministério Público, a Procuradorias ou à 

Polícia Federal; 

2.4.17) suspensos ou sobrestados; 

2.5) número de processos recebidos do Ministério Público, de 

Procuradorias ou da Polícia Federal até o dia 5 de cada mês; 

2.6) número de audiências realizadas; 

2.7) número de audiências adiadas e respectivas causas; 

2.8) número de procedimentos de investigação criminal 
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distribuídos, arquivados, em curso e convertidos em ação penal; 

2.9) por mês, quantitativo de servidores, considerando: 

2.9.1) número de ocupantes de cargos efetivos no órgão, por 

cargo/carreira; 

2.9.2) número de servidores requisitados, em exercício provisório 

ou removidos para o órgão; 

2.10) informação indicando se o Diretor do Foro está ou não no 

efetivo exercício dessa atribuição; 

2.11) informação sobre cumulação de Varas e Turma Recursal. 

 

3. Em relação às Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Federais, por mês, a quantidade de processos: 

3.1) recebidos, por classe; 

3.2) julgados, por classe; 

3.3) sobrestados; 

3.4) estrutura física e de pessoal. 

 

Os dados relacionados no item 2 devem ser informados 

separadamente quando se tratar de Vara Federal a qual funcione Juizado 

Especial Federal adjunto. 

 


