
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUIZ FEDERAL TITULAR. NOMEADO 
DIRETOR DO FORO. DISPENSA PARCIAL DA JURISDIÇÃO DE VARA 
QUE POSSUI JUIZ SUBSTITUTO. § 1º E § 2º DO ART. 202 DO 
PROVIMENTO GERAL DA COGE RECURSO PROVIDO. (6)

1.    O art. 202, § 2º, do Provimento Geral da COGER dispõe que: "Nas 

seccionais com mais de 15 unidades jurisdicionais, incluídas as do interior, o 

corregedor regional, a pedido do juiz federal diretor do foro, poderá propor ao 

Conselho de Administração a sua dispensa do exercício total ou parcial da 

jurisdição."

2.    Considerando que a Seção Judiciária da Bahia compreende, só na capital, 24 
varas federais e 4 turmas recursais, e a vara da qual o magistrado requerente é 
titular dispõe de juiz federal substituto, está satisfeito o pressuposto contido na 
norma.

3.    Na hipótese dos autos, o magistrado requerente solicitou apenas a dispensa 
parcial da jurisdição, especificamente, em relação à realização de audiências e a 
apreciação de medidas urgentes, dentre as quais se incluem as relativas às 
investigações preliminares.

4.    Nesse diapasão, seja pelo disposto nos § 1º e § 2º do art. 202 do Provimento 
Geral da Coger, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

5.    Recurso provido.

ACÓRDÃO

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, dar provimento ao 
recurso.

Brasília,

Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora

Documento assinado eletronicamente por Ângela Catão, Corregedora Regional da 
Justiça Federal da 1ª Região, em 17/07/2020, às 17:03 (horário de Brasília), conforme 
art. 1º, § 2º, 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 10581961 e o código CRC 47D3426D.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br

Página 1 de 2SEI/TRF1 - 10581961 - Ementa

20/07/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...



0005692-58.2020.4.01.8004 10581961v2

Página 2 de 2SEI/TRF1 - 10581961 - Ementa

20/07/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...


