
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

Atribuições 
 

1. Determinar, mediante provimento, as providências necessárias ao regular 

funcionamento da Justiça Federal de Primeiro Grau, bem assim à disciplina forense; 

2. Aprovar os critérios para as progressões dos servidores da Secretaria do Tribunal 

e da Justiça Federal de Primeira Instância; 

3. Decidir sobre a aposentadoria, demissão, disponibilidade e cassação de 

aposentadoria de servidor do Tribunal ou da Justiça Federal de Primeiro Grau; 

4. Conceder aos Juízes de Primeiro Grau licenças e outros afastamentos superiores 

a 30 dias; 

5. Aprovar a indicação de nomes para ocupar as funções comissionadas de Diretor 

da Secretaria Administrativa e de Diretor de Secretaria de Vara das Seções Judiciárias; 

6. Constituir comissões; 

7. Aprovar as propostas orçamentárias do Tribunal e das Seções Judiciárias, a 

serem encaminhadas ao Conselho da Justiça Federal; 

8. Aprovar, anualmente, a lista de antiguidade dos Juízes Federais Substitutos e dos 

Juízes Federais da Região; 

9. Organizar, inclusive quanto à lotação de cargos, as secretarias e serviços 

auxiliares da Diretoria do Foro e Varas das Seções Judiciárias, velando pelo exercício 

da atividade correcional respectiva; 

10. Propor a criação de novas Varas na Região; 

11. Autorizar a abertura de concurso público de provas, ou de provas e títulos, para 

o provimento dos cargos administrativos da Justiça Federal de Primeiro e Segundo 

Graus, exceto os de confiança assim definidos em lei; 

12. Deliberar, inclusive quanto à lotação de cargos, sobre a organização dos serviços 

administrativos da Secretaria do Tribunal e da Corregedoria-Regional; 

13. Aprovar propostas de criação ou extinção de cargos, a serem encaminhados ao 

Conselho da Justiça Federal; 

14. Homologar a indicação, feita pelo Presidente do Tribunal, dos Juízes Diretores e 

Vice-Diretores de Foro das Seções Judiciárias, bem como a dos Juízes Diretores das 

Subseções Judiciárias; 

15. Deliberar sobre as demais matérias administrativas que lhe sejam submetidas 

pelo Presidente. 

 
(Atribuições definidas pelo Regimento Interno do TRF5 aprovado pela Resolução nº 06, de 17 de março 

de 2016)  

 


