
PLENÁRIO 
 

 

 

Atribuições 
 

1. Processar e julgar, originariamente: 

a) as ações penais promovidas contra os que gozam de foro por 

prerrogativa de função, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus, das 

Turmas e dos Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos da região; 

c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio 

Tribunal ou de qualquer dos seus órgãos; 

d) os conflitos de competência entre Juízes vinculados ao Tribunal; 

e) as reclamações intentadas nos termos do art. 988, do Código de 

Processo Civil; 

f) as arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo suscitadas 

nos processos submetidos ao julgamento, originário ou recursal, do 

Tribunal; 

g) as questões incidentes em processos da competência das Turmas que 

lhe hajam sido submetidas, bem assim os conflitos de competência 

entre Relatores e Turmas ou entre essas; 

h) os incidentes e recursos interpostos nas execuções de seus processos 

originários; 

i) as exceções de impedimento e suspeição contra Desembargador 

Federal; 

j) os agravos contra decisão do Presidente do Tribunal; 

k) o incidente de assunção de competência e o incidente de resolução de 

demandas repetitivas. 

2. Sumular a jurisprudência uniforme das Turmas; 

3. Votar emendas ao Regimento Interno do Tribunal, da Corregedoria-Regional e 

da Coordenadoria do Juizado Especial Federal; 

4. Resolver as dúvidas que lhe forem submetidas pelo Presidente ou pelos 

Desembargadores Federais sobre a interpretação e a execução de norma 

regimental ou a ordem dos processos de sua competência; 

5. Dar posse aos membros do Tribunal; 

6. Prorrogar o prazo para a posse e o início do exercício dos Desembargadores 

Federais, na forma da lei; 

7. Eleger e dar posse, para mandato de dois anos, ao Presidente, ao Vice-Presidente 

e ao Corregedor-Regional; 

8. Eleger, para mandado de dois anos, o Diretor da Revista e o Diretor da Escola da 

Magistratura Federal; 

9. Eleger os membros das Turmas Regional e Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência e o Coordenador Regional dos Juizados Especiais e os membros 

das Comissões Permanentes; 

10. Eleger, dentre os Desembargadores Federais, o que deve compor o Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, e, dentre os Juízes Federais de 

cada Seção Judiciária, os que devem integrar o respectivo Tribunal Regional 

Eleitoral, em ambos os casos, na condição de membro efetivo e suplente; 

11. Indicar ao Presidente da República, no prazo de trinta dias, a contar da 

ocorrência da vaga, salvo motivo de força maior, para compor o Tribunal, Juiz 



Federal, com mais de cinco anos de exercício, mediante o critério de promoção 

por antiguidade e merecimento, nesse último caso em lista tríplice; 

12. Indicar, em lista tríplice, ao Presidente da República, no prazo de 30 (trinta) dias 

a contar do recebimento da lista sêxtupla enviada pela Procuradoria Geral da 

República ou pelo Conselho Federal da OAB, salvo motivo de força maior, para 

compor o Tribunal, membros do Ministério Público Federal, com mais de dez 

anos de carreira, e advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, 

com mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional, escolhidos em lista 

sêxtupla enviada pelos órgãos de representação das respectivas classes; 

13. Julgar os processos de verificação de invalidez de membro do Tribunal; 

14. Julgar a justificação de conduta de Juiz Federal; 

15. Julgar os processos de verificação de invalidez de Juiz Federal ou de Juiz 

Federal Substituto; 

16. Censurar ou advertir os Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos e condená-

los nas custas, após o devido processo legal, sem prejuízo da competência da 

Corregedoria-Regional; 

17. Decidir, após defesa do interessado, sobre o afastamento do cargo de Juiz 

Federal ou de Juiz Federal Substituto, contra cujo ocupante tenha havido 

recebimento de denúncia ou queixa-crime; 

18. Decidir, por motivo de interesse público e obedecido o devido processo legal, 

sobre remoção ou disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de 

serviço, de Juiz Federal ou Juiz Federal Substituto; 

19. Instaurar, processar e decidir o procedimento de remoção, de disponibilidade ou 

aposentadoria, por interesse público, de Juiz Federal ou Juiz Federal Substituto, 

e de disponibilidade ou aposentadoria, por interesse público, de Desembargador 

Federal do Tribunal, podendo em qualquer caso determinar o afastamento 

provisório do Magistrado; 

20. Ordenar a instauração do procedimento administrativo especial para a decretação 

da perda do cargo de Juiz Federal ou de Juiz Federal Substituto, nas hipóteses 

previstas em lei, bem com julgar o respectivo processo, declarando, se for o 

caso, a perda do cargo; 

21. Conceder aos Desembargadores Federais licenças, férias e outros afastamentos; 

22. Conceder a remoção e permuta, na forma da lei, de Juízes Federais e Juízes 

Federais Substitutos de uma Seção Judiciária para outra, ou entre Varas de uma 

mesma Seção Judiciária; 

23. Especializar Varas e atribuir competências, pela natureza dos feitos, a 

determinados Juízos Federais; 

24. Organizar concurso público de provas e títulos para o provimento dos cargos do 

Juiz Federal Substituto; 

25. Exercer as atribuições administrativas não previstas na competência do 

Presidente e do Conselho de Administração.  

 

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

de 2016) 


