
 

Regimento Interno TRF 1  

(Atualizado de acordo com o Novo CPC) 

 

1. Funciona, no Tribunal, a Coordenação do Sistema de Conciliação da Justiça 

Federal da 1ª Região, que tem por objetivo formular e promover políticas 

jurisdicionais mas não as soluções consensuais dos conflitos.  

 

Resposta: Errada-  Art. 103 Funciona, no Tribunal, a Coordenação do Sistema 

de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região, que tem por objetivo formular e 

promover políticas jurisdicionais e , sim, soluções consensuais dos conflitos.  

 

 

 

2. Ao relator incumbe  não conhecer de recurso inadmissível, depois de 

transcorrido o prazo de cinco dias para saneamento do vício pela parte, ou que 

não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 

 

Resposta: Certa. Art. 29 XXII 

 

 

3. Havendo divergência em julgamento nos casos previstos no art. 942 do Código 

de Processo Civil  serão preferencialmente convocados por ordem decrescente 

de antiguidade na seção, o desembargador federal que se seguir àquele que 

por último tiver votado na turma. 

 

Resposta: Certo. § 3º  1 

 

 

4. As seções e as turmas poderão remeter os feitos de sua competência à Corte 

Especial se não houver IV – se houver proposta de assunção de competência 

pelas seções. 

 

Resposta: Errado . o erro está em se não houver proposta de assunção de 

competência pelas seções. NA verdade é SE HOUVER. Art. 17 IV – 

 

 

 

5. O presidente do Tribunal tem como atribuição, entre outras, decidir o 

requerimento de exclusão dos autos da decisão de sobrestamento para que seja 

inadmitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por intempestividade 



 

 

REsposta: Certo Art 21 - XXXII, alínea L – 

 

 

6. Em relação às competências da seções, à 2ª Seção cabe, ressalvada a 

competência prevista no art. 10, I e II, deste Regimento, processar e julgar revisões 

criminais dos julgados de primeiro grau, bem como dos julgados da própria seção ou 

das respectivas turmas . 

 

Resposta: Certo - Art. 8º IV B 

 

 

 

7. As seções e as turmas poderão remeter os feitos de sua competência à Corte 

Especial se convier pronunciamento da Corte Especial para prevenir divergência entre 

as seções. 

 

resposta: certo. Art. 16 III 

 

 

 

8. A competência para Processar e julgar  os conflitos de atribuições entre 

autoridade judiciária e autoridade administrativa no Tribunal é das Seções. 

 

Resposta: Errado; Art. 10 IX- Compete à Corte Especial processar e julgar  

 

9. A Corte especial é quem decide sobre o pedido de efeito suspensivo a recurso 

extraordinário ou a recurso especial formulado no período entre a interposição do 

recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso ou no caso de 

sobrestamento na Presidência. 

 

Resposta: errado. Art 21 XLVIII alínea k quem decide é o presidente do tribunal 

 

 

10. Em relação às competências da seções, à 2ª Seção cabe, ressalvada a 

competência prevista no art. 10, I e II, deste Regimento,o  processo e julgamento dos 

feitos relativos a embargos infringentes e de nulidade em matéria penal do art. 609 do 

Código de Processo Penal e os concursos públicos. 

 

Resposta: Art 8 § 2º IV c - Processar e julgar os feitos relativos a embargos infringentes 

e de nulidade em matéria penal do art. 609 do Código de Processo Penal, sim, porém, 



 

concursos públicos cabe à seção 3   

 

 

11. Quem julga, de plano, o conflito de competência quando houver súmula do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal sobre 

a questão suscitada é o presidente do tribunal. 

 

Resposta: errada. Art. 29 XXI cabe ao relator 

 

 

12. Compete ao presidente de turma assinar a correspondência da turma, 

ressalvados os casos de competência do presidente do Tribunal ou da seção que 

integra. 

 

Resposta : certo Art. 28 VI 

 

 

13. À Comissão de Acervo Jurídico cabe  supervisionar os serviços do Núcleo de 

Gestão de Precedentes e de sistematização da jurisprudência do Tribunal, sugerindo 

medidas que facilitem a pesquisa de julgados e de temas submetidos em julgamento 

dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. 

 

Resposta: Errado- Art 84 II- cabe à Comissão de Jurisprudência e Gestão de 

Precedentes   

 

 

14. Compete às seções  as ações processar e julgar o incidente de resolução de 

demandas repetitivas de sua competência e a assunção de competência proposta por 

uma das turmas que a integram. 

 

Resposta: Certo- Art. 12 I a 

 

 

15. Se convier pronunciamento da Corte Especial para prevenir divergência entre 

as seções as seções e as turmas poderão remeter os feitos de sua competência à Corte 

Especial. 

 

Resposta: certo. Art. 17 III 

 

 



 

16. É competência da Corte Especial processar e julgar  os mandados de segurança 

e os habeas data contra ato do Tribunal. 

 

resposta: Certo- Art 10 III 

 

 

17. Poderá haver sustentação oral no julgamento de remessa necessária, de 

embargos declaratórios e de arguição de suspeição. 

 

Resposta: Errada. art. 45  -  Não haverá sustentação oral no julgamento de remessa 

necessária, de embargos declaratórios e de arguição de suspeição. 

 

 

 

 

18. Ao relator incumbe  julgar, de plano, o conflito de competência quando houver 

súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio 

Tribunal sobre a questão suscitada 

 

Resposta: certa Art. 29  XXI 

 

 

19. Incumbe ao presidente do Tribunal julgar a reclamação para preservar a sua 

competência e garantir a autoridade dos seus julgados. 

 

Resposta: errado. Incumbe ao Plenário, à Corte Especial, às seções e às turmas, nos 

processos da respectiva competência 

Art. 16 I F  

 

 

20. Em relação ao Sistema de Conciliação, Somente serão submetidos aos núcleos 

de conciliação os processos encaminhados por determinação do relator ou do juiz da 

causa, ainda que requeridos pelas partes interessadas, pelo Ministério Público ou pelos 

coordenadores dos núcleos de conciliação. 

 

resposta: Art. 105 § 2º 

 

 

21. Quem  converte o julgamento em diligência e determinar o saneamento de 

vício ou a realização de providências no Tribunal ou no primeiro grau de jurisdição é o 

Corregedor Regional. 



 

 

Resposta: Errada é o relator. Art. 29 XXXI 

 

 

22. os  incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de 

competência não terão prioridade no julgamento da Corte Especial. 

 

REsposta: Errada-  Art. 59. VII -   os incidentes de resolução de demandas repetitivas e 

de assunção de competência estão listada entre as prioridades no julgamento da Corte 

especial. 

 

 

23. O Plenário e a Corte Especial, que se reúnem com a presença, de dois terços de 

seus membros, são dirigidos pelo presidente do Tribunal. 

 

Resposta: ERRADA - Art. 57. O Plenário e a Corte Especial, que se reúnem com a 

presença, no mínimo, da maioria absoluta de seus membros, são dirigidos pelo 

presidente do Tribunal. 

 

 

24. Cabe às seções processar e julgar  a assunção de competência proposta por 

seção do Tribunal quando houver divergência entre seções. 

 

Resposta: Errado - Cabe  à Corte Especial. está no art. 10 X 

 

 

25. Em relação às  atribuições dos presidentes de seção e de turma, cabe ao 

presidente da turma assinar os ofícios executórios e quaisquer comunicações 

referentes aos processos julgados pela turma, se não tiver exaurido a competência 

jurisdicional do relator 

 

resposta: Errada.  Cabe ao presidente da turma sim assinar os ofícios executórios e 

quaisquer comunicações referentes aos processos julgados pela turma, porém, não é, 

se não tiver exaurido e sim depois de exaurida a competência jurisdicional do 

relator  Art. 28 V 

 

 

26. A sustentação poderá ser feita por videoconferência ou outro recurso 

tecnológico disponível se requerido, até o dia anterior à sessão, por advogado com 

domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal. 

Resposta: Certa. art 45 § 4º 


