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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 • REGIÃO 

PROVIMENTO COGER 131 

Regulamenta a distribuição e a redistribuição de processos decorrente da 
instalação da s• Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, 
especializada em juizado especial federal cível e execução fiscal. 

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1 a REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais e que lhe são conferidas pelo art. 23, §2°, do Regimento Interno da Corte e o 
constante nos autos do PAe 0011428-11.2016.4.01.8000, 

CONSIDERANDO a Resolução Presi 36, de 19/08/2016 (2658780), e a Portaria Presi 
314, de 06/09/2016 (2750040), que dispõem sobre a instalação, em 10/10/2016, da sa Vara Federal da 
Seção Judiciária do Estado do Tocantins, especializada em juizado especial federal cível e execução fiscal, 

RESOLVE, ad referendum do Conselho de Administração: 

Art. 1 o Este provimento regulamenta a distribuição e a redistribuição de processos 
decorrente da instalação da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, especializada em 
juizado especial federal cível e execução fiscal. 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL 

Art. 2° A 5a Vara/TO receberá em distribuição, a partir do primeiro dia útil após sua 
instalação, e redistribuição da 3a Vara/TO, apenas processos virtuais, das diversas classes cíveis dos 
juizado especial federal, de maneira que o número total de processos de todas as varas de juizados tenha 
equivalência, por classe e subclasse, somando-se os acervos fisicos e virtuais. 

Parágrafo único. Os processos que se encontram com requisição de pagamento 
ordenada/deferida expedição/expedida (5760/1 e 2) ou remetida ao TribunaUaguardando 
cumprimento/cumprida (5760/3 a 5) e com o registro de precatório ordenado/deferida expedição- 5680/1 
e remetido TRF/aguardando pagamento (5680/2) não serão considerados na soma dos acervos para fins de 
equilíbrio numérico. 

Art. 3° A redistribuição dos processos virtuais no âmbito dos juizados especiais federais 
da Seção Judiciária do Estado do Tocantins obedecerá aos seguintes critérios: 

I- a não redistribuição dos processos: 

a) com audiência realizada de instrução e julgamento - 5130/6; 

b) com audiência designada - 511 O (complementos 1 a 5) até 19 de dezembro de 20 16; 

c) com o registro de requisição de pagamento: ordenada/deferida expedição/expedida 
(576011 e 2) ou remetida TRF/ aguardando cumprimento (5760/3 a 5); 

d) com o registro de precatório: ordenado/deferida expedição - 5680/1 e remetido 
TRF/aguardando pagamento - 5680/2. 

11 - a redistribuição equitativa, quando possível, dos processos com última 
movimentação: 
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a) remessa a outras unidades jurisdicionais - 5160 (complementos 1 e 4 a 7); 

b) conclusos para sentença- 5260/3; 

c) sobrestamento- 5830 (todos os complementos); 

d) suspensão processo cível ordenada- 5870/1; 

e) com baixa- 5170 (todos os complementos). 

m - os processos em tramitação que acusem em seus registros o lançamento dos códigos 
5430- devolvidos com sentença com exame do mérito (todos os complementos) e 5440- devolvidos com 
sentença sem exame do mérito (todos os complementos), deverão ser redistribuídos em número igual ou 
aproximado entre os juizados especiais federais; 

IV - os processos principais e os distribuídos por sua dependência, apensados ou não, 
bem assim os feitos conexos, serão igualmente redistribuídos para a 58 Vara/TO. 

§ 1° Não deverão ser reagendadas as audiências previamente designadas nos processos 
objeto de redistribuição, salvo para antecipação de sua realização. 

§2° Se da aplicação das disposições acima decorrer desigualdade entre os acervos em 
tramitação das varas, deverão ser redistribuídos processos em número necessário para se obter 
quantitativos equilibrados, observado o disposto no parágrafo único do artigo 1°. 

§3° Após a devida redistribuição, a secretaria da 38 Vara!fO deverá fazer, juntamente 
com o encaminhamento dos processos recebidos com recursos pendentes (código 218-6), a remessa fisica 
dos agravos de instrumentos do Tribunal correspondentes aos feitos redistribuídos e que estejam pendentes 
de julgamento pelas Cortes Superiores, enviados à pnmerra instância por força da 
Resolução Presi!Secju n. 18/2012, enquanto vigente. 

Art. 4° Será adotada para a 58 Vara!fO a padronização de caixas de tramitação para a 
movimentação dos processos, a exemplo da que está implantada na 38 vararro, para as quais serão 
remetidos os processos redistribuídos, observando-se a última movimentação processual, sem prejuízo de 
ampliação posterior das caixas inicialmente previstas, ouvida a Coordenação dos Juizados Especiais 
Federais. 

DISTRIBIDÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 

Art. 5° A redistribuição de acervo dos processos de execução fiscal, em razão da 
instalação da 58 vararro, ocorrerá com a destinação de todos os processos de execução fiscal da 1 a e 
28 Varasrro (em tramitação, em grau de recurso ou arquivados) para a 38 e 58 VarastrO, em equivalência 
numérica aproximada, por classe e subclasse, conforme o grupo de movimentação processual. 

Art. 6° Os processos principais e os distribuídos por sua dependência, apensados ou não, 
bem assim os feitos cujas ações guardem conexão entre si, serão redistribuídos para a mesma vara, 
considerando-se o destino do processo que determinou a prevenção e fazendo-se a compensação 
respectiva: 

I - os incidentes cíveis (classe 1 0000), em razão de sempre estarem conexos às ações 
principais, não serão objeto de compensação, devendo ser redistribuídos por dependência; 

II - os processos que estão nos códigos de movimentação suspensão (237 e 238), 
sobrestamento (234), arquivados provisoriamente (107), recebidos com recurso pendente (218-6) ou 
conclusos para sentença (137-3) serão redistribuídos em separado, observando-se, ao mesmo tempo, classe 
ou subclasse e fase processual; 

m - os feitos que tenham recebido os códigos de movimentação devolvidos c/ sentença 
c/ exame do mérito (155), devolvidos c/ sentença s/ exame do mérito (156) ou devolvidos c/ sentença: 
embargos declaração/infringentes (157), mas não baixados (123) ou remetidos ao TRF, STJ ou STF- s/ 
baixa (223-1, 2 ou 3) serão redistribuídos em separado, observando-se a classe ou subclasse; 

IV - os processos atualmente remetidos ao TRF, STJ e STF sem baixa (último código de 
movimentação processual 223 - 1, 2 ou 3) serão imediatamente redistribuídos, em equivalência numérica, 
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observando-se classe ou subclasse; 

V - após a devida redistribuição, as Secretarias das 1 a e 28 Varas deverão fazer, 
juntamente com a remessa dos processos recebidos com recursos pendentes (218-6), a remessa fisica dos 
respectivos agravos de instrumento do Tribunal, enviados à primeira instância por força da 
Resolução Presi/Secju n. 18/2012, enquanto vigente. 

Parágrafo único. Os processos principais e os distribuídos por sua dependência, 
apensados ou não, bem assim os feitos conexos, deverão considerar a vinculação pelo processo mais 
antigo, fazendo-se, posteriormente, a compensação. 

Art. 7° As novas varas de execução fiscal, originadas da conversão da 38 Vara/TO e 
instalação da 5a Vara/TO, com idêntica competência, receberão em redistribuição e futuras distribuições 
processos das diversas classes, de maneira que o número total de processos de todas as varas de execução 
fiscal tenha equivalência, somando-se os processos fisicos, conforme levantamento efetuado pela Divisão 
de Estatística (Diest). 

Art. 8° A remessa fisica dos processos, em lotes preparados a partir da relação de 
processos redistribuidos automaticamente, conforme guias de encaminhamento, deverá ocorrer no prazo 
de 05 (cinco) dias a contar da disponibilização dos relatórios pela Secretaria de Tecnologia da Informação 
(Secin), com as petições e os mandados, cumpridos ou não, devidamente juntados. 

DISPOSIÇÕES COMUNS 

Art. 9° Os processos atribuídos aos magistrados designados para atuar em mutirão de 
sentença a distância, atribuição código 6, descrição mutirão ou em itinerante, código 7, serão 
redistribuídos, permanecendo, contudo, vinculados àqueles juízes até a sua devolução com sentença. 

Art. 10 Os processos que se encontrarem no Centro Judiciário de Conciliação (Cejuc) da 
Seção Judiciária do Estado do Tocantins serão igualmente objeto de redistribuição, porém somente serão 
remetidos às varas que os receberem por esta redistribuição após a solução resultante da tentativa de 
acordo. 

Art. 11 Efetivada a redistribuição e realizado o eventual ajuste compensatório, os 
contadores do sistema de distribuição serão zerados, a fim de que o equilíbrio na distribuição para as 38 e 
58 Varas/TO seja mantido. 

Art. 12 O sistema informatizado processual registrará a mudança de Juízo por 
redistribuição, replicando em seguida os códigos de movimentação anteriores ao procedimento, 
preservando a situação do processo tal qual se encontrava na vara de origem. 

§ 1 o A replicação da movimentação anterior não terá reflexo estatístico nos códigos 
utilizados para elaboração dos boletins estatísticos das varas federais, conforme cada caso, nos termos das 
regras estabelecidas pela Diest. 

§2° Deverá estar disponível para a Corregedoria Regional e para as Secretarias das varas 
a relação de processos conclusos que se encontravam paralisados há mais de 60 dias, para fins de 
prioridade na vara de destino. 

Art. 13 Compete à Diretoria do F oro e à Coordenação dos Juizados Especiais da Seção 
Judiciária do Estado do Tocantins realizar a divulgação prévia das medidas que serão adotadas para a 
transferência dos acervos redistribuídos, junto aos magistrados e servidores da seccional e aos 
jurisdicionados. 

Parágrafo único. Se for o caso, a Diref/TO poderá solicitar à Presidência do Tribunal a 
prorrogação do prazo de suspensão previsto na Portaria Presi 314/2016. 

Art. 14 A Secin adotará todas as medidas necessárias à adequação das rotinas 
informatizadas para a redistribuição dos feitos no sistema de acompanhamento processual da Seção 
Judiciária do Estado do Tocantins, nos termos do presente provimento, até dia 21110/2016, inclusive. 

§ 1° Primeiramente, serão redistribuídos os processos do juizado especial federal cível. 
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§2" Seriio elaborados nlatórios infOIIII.81izados, por loailizaçio Jisica e varas do destino 
dos proçessos, para nortear os trab&Ihos de ~rri'l!!çio das secretarias das Vlll1IS quando da tra:nsfldncia 
de aa:rvo, com emissão de guia de J:e~Ile1i~l8/m:bimento. 

§3" Deverá ser criada uma lotação para cada especialidade 'DIIIII 3" e 5'- Varas/TO, tendo 
em vista que as movimentações p:ro<:enuais são distintas para os processos de juizado especial fi:deral 
cível e execuções fiscais. 

§4° Concluídos os procedimmrtos do mdistn'buição, doveni S8T C'llCaminh•do à 
Cotregedoria Regional quadro demon.slrlllivo da composi~ dos acsvos das VlllllS, para verificação da 
proporçíonalidade e eventual necessidade de ajuste dos contadon!s proçessuais mencionados acima. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15 Casos omissos e evenmais equívocos na Iedistn'buiçio de processos dec:ommtes 
da aplicação deste provim111to serão enminadM pela Comgedoria Regional, com o auxilio téenico da 
Secin, para definiçio do critérios a serem adotados. 

Art. tCS Este provimento entra em vigor na daiB do sua publie.I!Çio. 

JOÃO BATISTA MOREIRA 
Corregedar llegi01111l da Jultiça Federal da 1' Regilio 

Documellto 8ililladD eletro!rlcameme por Joio Batlllta Moreira, COl"''epdor R.e&(oul da Ju.ntca 
Federal da t• Rej,(lo, em 09109/2016, às 14:S7 (homrio de Braallia), ~OI'Die art. I", m, "I>", da 
Lei 11.41912006. 

A a:ute:nticicla& elo clocmnento podei ser co:tlferida no sito 
btlp:I~Lirfl.jlli.brlponaltrfl/semcOII!verifica-procecco.h!m informando o c6diio verifil:ador 
l7651182 e o código CRC 2ASDA37:t9. 
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