
TURMAS 
 

 

Atribuições 
 

1. Processar e julgar: 

a) os habeas corpus contra ato de Magistrado Federal de primeira instância, de Juiz 

Estadual investido de competência federal ou de autoridade originariamente 

sujeita à jurisdição do Tribunal; 

b) os recursos das decisões de Magistrados Federais de Primeira Instância e dos 

Juízes Estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição, 

salvo as causas em que forem partes, Estado estrangeiro ou organismo 

internacional, de um lado, e, de outro, Município ou pessoa residente ou 

domiciliada no País (Constituição Federal, art. 105, II, c, e art. 109, II) e, as 

relativas aos crimes políticos (Constituição Federal, art. 102, II, b); 

c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Juiz Federal e de Juiz 

Estadual investido de competência federal; 

d) os incidentes e recursos interpostos nas execuções de seus processos originários; 

e) as exceções de impedimento e suspeição contra Magistrados Federais de 

Primeira Instância e dos Juízes Estaduais no exercício da competência federal; 

f) os pedidos de desaforamento de julgamento da competência do Tribunal do Júri; 

g) os demais feitos não incluídos na competência do Tribunal Plenário; 

2. Julgar: 

a) os agravos contra decisão do respectivo Presidente ou do Relator; 

b) as arguições de falsidade, medidas cautelares e outras, nas causas pendentes de 

sua decisão; 

c) os incidentes processuais que lhes forem submetidos; 

d) a restauração de autos; 

3. Remeter às autoridades competentes, para os devidos fins, cópias autênticas de 

peças de autos e de papéis de que conhecer, quando neles, ou por intermédio deles, 

verificar indícios de crimes de responsabilidade ou de crime comum em que caiba ação 

pública; 

4. Encaminhar, por deliberação do órgão julgador competente, ao Corregedor-

Regional, reproduções autênticas de sentenças ou despachos de Magistrados Federais, 

que possam merecer a atenção ou providências a cargo da Corregedoria-Regional; 

5. Mandar riscar expressões desrespeitosas em requerimentos, pareceres ou 

quaisquer alegações submetidas ao Tribunal. 

 

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

de 2016)  

 

 


