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Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Composta por Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, esta é a 

chamada “justiça federal comum” (a trabalhista, militar e eleitoral são 

as “justiças federais especializadas”). 

- Há cinco Tribunais Regionais Federais e cada um é dividido em seções 

judiciárias correspondentes aos Estados da Federação e ao DF (art. 110, 

CF/88). 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Atenção: a EC n. 73/13 criou mais quatro Tribunais Regionais Federais 

e determinou que deveriam ser instalados em um prazo de seis 

meses. 

- Porém, foi concedida liminar na ADI n. 5.017 e seus efeitos estão 

suspensos até que o Plenário do STF julgue o mérito desta ação. 

 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Composição dos TRFs: 

Art. 107, CF/88: “Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no 

mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e 

nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 

trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva 

atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais 

de dez anos de carreira; 

II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco 

anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente”. 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Territórios: se forem criados, a jurisdição e as atribuições cometidas 

aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei 

(lembre-se que a organização da justiça nos territórios é competência 

da União – veja o art. 20, XIII, CF/88). 

 

 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Juízes Federais: ingressam no cargo inicial da carreira como Juízes 

substitutos, mediante concurso público de provas e títulos promovido 

pelos respectivos Tribunais Regionais Federais, com participação da 

Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, obedecendo-

se, nas nomeações, a ordem de classificação (CF, art. 93, I). 

 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Competência da Justiça Federal: causas que envolvam interesse da União 

(regra geral) e outras, indicadas nos arts. 108 e 109 da CF/88. Compete aos 

Tribunais Regionais Federais: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da 

Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do 

Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos 

juízes federais da região; 

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

Tribunal ou de juiz federal; 

d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal; 

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao 

Tribunal; 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e 

pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua 

jurisdição. 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Compete aos juízes federais processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas 

à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município 

ou pessoa domiciliada ou residente no País; 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro 

ou organismo internacional; 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça 

Militar e da Justiça Eleitoral; 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada 

a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 

reciprocamente; 

V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;  

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por 

lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o 

constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente 

sujeitos a outra jurisdição; 

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade 

federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a 

competência da Justiça Militar; 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a 

execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença 

estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, 

inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 

XI - a disputa sobre direitos indígenas. 

 

 

 

 


