
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PROVIMENTO COGER - 6994204

Provimento Coger - 139

Regulamenta a redistribuição de processos decorrente da extinção da
Turma Recursal do Estado do Acre e da instalação da Turma Recursal
dos Estados do Acre e de Rondônia.

A CORREGEDORA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIR A
REGIÃO , no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, VI, do Regimento Interno da
Corte e o constante nos autos do processo 0003204-80.2018.4.01.8011,

CONSIDERANDO:

a) a extinção da Turma Recursal do Estado do Acre e a instalação da Turma Recursal
dos Estados do Acre e de Rondônia, conforme Resolução PRESI 6746346, de 21/09/2018;

b) a necessidade de nova atribuição e de redistribuição dos processos que compunham
o acervo da Turma extinta para a recém-criada Turma Recursal dos Estados do Acre e de Rondônia;

c)  a  conveniência  de utilização de  procedimento  simplificado de atribuição e  de
redistribuição de processos que seja mais célere e cause menos transtornos aos órgãos judicantes e aos
jurisdicionados envolvidos.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º A Turma Recursal dos Estados do Acre e de Rondônia passará a receber em
distribuição, a partir do dia 19 de novembro de 2018, todos os feitos oriundos dos Juizados Especiais
Federais da Seção Judiciária do Acre.

Art. 2º A Turma Recursal dos Estados do Acre e de Rondônia receberá, por meio de
nova atribuição e de redistribuição, a partir do dia 19 de novembro de 2018, todo o acervo em curso na
extinta Turma Recursal do Estado do Acre, compreendendo os processos em tramitação e em grau de
recurso. 

§1º Os processos digitais da Turma Recursal do Estado do Acre continuarão na base
de dados da Seção Judiciária do Acre e serão atribuídos pelo Nutur/RO, no dia 19 de novembro de
2018, à relatoria de mesmo número da Turma Recursal dos Estados do Acre e de Rondônia, a quem
caberá  o  acesso  remoto  ao  sistema  JEF  Virtual  da  Seção  Judiciária  do  Acre  para  o  fim  de
processamento e julgamento, até a conclusão da redistribuição para a Turma Recursal dos Estados do
Acre e de Rondônia.

§2º Os processos físicos da Turma Recursal do Estado do Acre serão redistribuídos,
no dia 19 de novembro de 2018, à relatoria de mesmo número da Turma Recursal dos Estados do Acre
e de Rondônia.

§3º Os processos digitais da Turma Recursal do Estado do Acre serão redistribuídos
paulatinamente, a partir do dia 19 de novembro de 2018, para a Turma Recursal dos Estados do Acre e
de Rondônia, de forma aleatória e equitativa.
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Art. 3º A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal – SECIN adotará as
providências para que o sistema informatizado processual registre a redistribuição dos processos nos
seguintes termos:

I. Processos físicos:

a) Será mantida a numeração na Turma Recursal dos Estados do Acre e de Rondônia;

b) Registro no banco de dados da TR/AC da movimentação 5170/4 – baixa remetidos
a outra seção/subseção judiciária;

c) Na TR/AC-RO a movimentação processual deverá iniciar com o lançamento dos
códigos 5050/1 – redistribuição automática, recebidos de outra seção/subseção judiciária ou 5055/1 –
redistribuição por dependência, recebidos de outra seção/subseção -, conforme o caso;

d)  Replicação na TR/AC-RO, em seguida ao  código  de movimentação da alínea
anterior,  da  última  movimentação  registrada  na  TR/AC anterior  à movimentação  5170/4  –  baixa
remetidos a outra seção/subseção judiciária, preservando a situação do processo tal qual se encontrava
na relatoria de origem, inclusive com reflexos estatísticos na TR/AC-RO;

e)  Aproveitamento  na  TR/AC-RO  de  todos  os  dados  de  cadastro  do  processo
existente no banco de dados da TR/AC.

II. Processos digitais:

a)  Remessa  dos  processos  da  TR/AC  para  o  JEF/AC  com  lançamento  da
movimentação 5160/3 - Autos remetidos: para o JEF (com baixa);

b) Recebimento dos processos no JEF/AC com lançamento da movimentação 5150/3
- Autos recebidos: da Turma Recursal;

c)  Remessa  dos  processos  da  JEF/AC  para  TR/AC-RO  com  lançamento  da
movimentação 5160/1 - Autos remetidos: para a Turma Recursal (sem baixa);

d) Na TR/AC-RO a movimentação processual deverá iniciar com o lançamento dos
códigos 5050/1 – redistribuição automática, recebidos de outra seção/subseção judiciária ou 5055/1 –
redistribuição por dependência, recebidos de outra seção/subseção, conforme o caso;

e)  Replicação na TR/AC-RO, em seguida ao  código  de movimentação da alínea
anterior,  da  última  movimentação  registrada  na  TR/AC anterior  à movimentação  5160-3  -  Autos
remetidos:  para o JEF (com baixa),  preservando a situação do processo tal  qual  se encontrava na
relatoria de origem, inclusive com reflexos estatísticos na TR/AC-RO;

f) Replicação na TR/AC-RO de todos os dados de cadastro do processo e documentos
existentes no banco de dados da TR/AC.

Art. 4º A remessa dos processos físicos da Turma Recursal do Estado do Acre para a
Turma Recursal  dos Estados do Acre  e  de Rondônia,  em lotes preparados a partir  da relação de
processos  redistribuídos  automaticamente,  conforme guias  de  encaminhamento,  deverá  ocorrer  no
prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da disponibilização de relatórios pela SECIN/TRF, com as
petições e os mandados, cumpridos ou não, devidamente juntados.

Art. 5º  Efetivada a redistribuição dos processos físicos, a atribuição, a redistribuição
dos  processos  digitais  e  realizado  eventual  ajuste  compensatório,  os  contadores  do  sistema  de
distribuição serão zerados e eventuais desequilíbrios que permanecerem nos acervos de processos,
físicos e digitais,  serão refletidos nos respectivos contadores a fim de que o pleno equilíbrio  dos
acervos em tramitação seja restabelecido paulatinamente com a distribuição de novos feitos.

Art. 6º A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal – SECIN adotará todas
as medidas necessárias à adequação das rotinas informatizadas com vistas ao cumprimento do presente
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provimento.

Parágrafo único. Concluídos os procedimentos definidos neste provimento, deverá ser
encaminhado à Corregedoria Regional quadro demonstrativo da composição dos acervos das relatorias
da TR/AC-RO e os valores dos respectivos contadores no sistema de distribuição de processos antes e
após a realização dos procedimentos.

Art.  7º  Casos  omissos  e  eventuais  equívocos  decorrentes  do  atendimento  deste
provimento serão deliberados individualmente pela Corregedoria Regional, ouvida a Coordenação dos
Juizados Especiais Federais e com o auxílio técnico da Divisão de Informações Negociais e Estatísticas
e da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal.

Art. 8º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 16/10/2018, às 13:18 (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 6994204 e o código CRC DEDC11A6.
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