
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR COGER 08/2017

Ref.:  Consulta a respeito do interesse em ver a vara que titulariza convertida em
criminal.

AOS  EXCELENTÍSSIMOS  SENHORES(AS)  JUÍZES(AS)  FEDERAIS DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.

Tendo  em  vista  a  decisão  do  Conselho  de  Administração  do  Tribunal  Regional
Federal da 1ª Região, tomada na sessão de 06/04/2017 (PAe-SEI n. 0019636-81.2016.4.01.8000), na
qual aprovado o relatório da Correição Geral Ordinária da Seção Judiciária do Distrito Federal de 2016,
CONSULTO Vossa Excelência sobre eventual interesse em ter convertida a vara de que é titular em
CRIMINAL .

Informo que os  interessados  deverão manifestar,  formalmente,  sua  pretensão  nos
autos deste PAe-SEI (n. 0008071-86.2017.4.01.8000), para o que deverão solicitar acesso ao Gabinete
da Corregedoria – Gager. Não serão conhecidas manifestações “de ordem”.

O prazo para manifestação será das 9:00 horas do dia 18/04 até as 19:00 horas do dia
27/04.

Na hipótese de haver mais de um interessado, terá preferência aquele cuja unidade
jurisdicional apresentar o menor acervo processual, considerada a tramitação ajustada. Para este fim,
serão considerados os dados do Boletim Gerencial Estatístico Tipo 4 do dia 31/03/2017, visto que
informa a última estatística finalizada antes do aludido julgamento. Em caso de empate, prevalecerá a
antiguidade na carreira, a antiguidade na Seção Judiciária do Distrito Federal e a mais avançada idade
do juiz, sucessiva e respectivamente.

Atenciosamente,

JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 17/04/2017, às 13:14 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3903034 e o código CRC 77CEC12D.
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