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10.100.02 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PROVIMENTO/COGER No 40, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Regulamenta a redistribuição de processos decorrente da conversão da 11 a 

vara federal da Seção Judiciária do. Estado de Minas Gerais em matéria 
criminal. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal OLINDO HERCULANO DE MENEZES, 
Corregedor-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 24, VII, do Regimento Interno da Corte e pelo art. 5° , XIX, do Regimento Interno desta Corregedoria
Geral e o constante nos autos do Expediente Administrativo 2009/1390- MG, 

CONSIDERANDO: 

a) a conversão da 11 a vara federal da Seção Judiciária de Minas Gerais em matéria criminal, 
conforme Resolução/Presi n. 600-23/2009, de 2 de dezembro de 2009 (PA 1762/2007- TRFl); 

b) a necessidade de utilização de critério racional, objetivo e justo de redistribuição dos processos, 
orientado pelos princípios da igualdade de tratamento das varas federais na atividade jurisdicional; 

c) a conveniência de utilização de procedimento simplificado de redistribuição de processos e que 
cause menos transtornos às varas federais envolvidas, 

RESOLVE: 

Redistribuição do acervo 

Art. 1 o A redistribuição de acervo determinada pela Resolução/Presi n. 600-23/2009 ocorrerá com 
destinação de todos os processos da 11 a vara federal (em tramitação, em grau de recurso ou arquivados) para 
as demais 17 (dezessete) varas federais cíveis remanescentes, incluindo a vara agrária, localizadas na cidade 
de Belo Horizonte, Seção Judiciária de Minas Gerais - SJMG, em equivalência numérica aproximada, por 
classe e subclasse, conforme o grupo de movimentação processual. 

Art. 2° Os processos criminais e os inquéritos (em tramitação, em grau de recurso ou arquivados) 
atualmente existentes nas varas federais criminais (4a e 9a varas) serão redistribuídos para as 03 (três) varas 
federais criminais, incluindo os processos dos Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos, de maneira 
que fiquem com acervos numericamente equilibrados conforme as diversas classes de ações e por grupo de 
movimentação. 

§ 1 o A 4a vara federal continua especializada para processar e julgar crimes contra o sistema 
financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, observando-se a compensação de 
processos referentes a crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores, na forma do art. 366, 11 do Provimento Geral. (para cada inquérito policial, ação penal ou 
incidente relativo a sequestro e apreensão de bens, direitos ou valores, pedidos de restituição de coisas 
apreendidas, busca e apreensão, hipoteca legal e quaisquer outras medidas assecuratórias, bem como todas as 
medidas relacionadas com a repressão penal, incluídas medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias -
distribuição automática, recebidos pela vara criminal especializada, serão distribuídos, em contrapartida, 3 
(três) feitos da mesma natureza (distribuição automática), conforme o caso, relacionados a assuntos penais 
outros, para a vara criminal não especializada.) 

§ 2° Para corrigir eventuais distorções, poderá ser autorizada que a compensação seja feita com 
outras classes processuais (Provimento Geral, art. 366, parágrafo único), de maneira a manter-se o 
equilíbrio dos acervos. 

Regras para os incidentes, prevenção e movimentações 

Art. 3o 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: 
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I- Os Incidentes Cíveis (classe 10000) e Criminais (élasse 15300), em razão de sempre estarem 
conexos às ações principais, não serão objeto de compensação, devendo ser distribuídos por dependência. 

11- Os processos da classe 4100 e subclasses - cumprimento de sentença- serão redistribuídos, de 
forma equitativa, entre as varas cíveis remanescentes, juntamente com os apensos e feitos conexos. 

Ill- Os processos que estão nos códigos de movimentação Suspensão (237 e 238), sobrestamento 
(234 ), arquivados provisoriamente ( 1 07), 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. 

IV - 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. 

V - 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, 
observando-se classe ou subclasse. 

VI- Após a devida redistribuição, a Secretaria da 11 a vara deverá fazer, juntamente com a remessa 
dos processos recebidos com recursos pendentes (218-6), a remessa física dos respectivos agravos de 
instrumento do Tribunal, enviados à primeira instância por força da Resolução n. 1112000 - TRF 1 a Região, 
quando vigente. 

Parágrafo único. As determinações acima se aplicam aos correspondentes códigos dos processos 
dos Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos. 

Art. 4° Não deverão ser redistribuídos, exceto no caso de insuficiência da quantidade de ações 
para estabelecer o equilíbrio entre as varas, os processos criminais que tiverem interrogatório ou 
audiência designada, adiada ou realizada, em razão do princípio da identidade física dos juízes. 

Providências a cargo da Secin 

Art. 5° A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal - SECIN adotará todas as medidas 
necessárias à adequação das rotinas para a redistribuição dos feitos no sistema de acompanhamento 
processual da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir de 
04/0112010, observando-se o seguinte: 

I - redistribuir os processos da 11 a vara federal para as varas cíveis remanescentes, para, em 
seguida, proceder-se à redistribuição dos processos das varas criminais ( 4a e 9a) para a 11 a vara especializada 
em matéria criminal. 

11- elaborar relatórios informatizados, por localização física e varas de destino dos processos, para 
nortear os trabalhos de organização das secretarias das varas quando da transferência de acervo, com emissão 
de guia de remessa/recebimento. 

Art. 6° O sistema 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, observando-se o seguinte: 

I - 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 Divisão de Estatística do Tribunal. 

11 - Deverá ser disponibilizado para a Corregedoria Geral e Secretarias da Varas a relação de 
processos conclusos que se encontravam paralisados há mais de 90 (noventa) dias, para fins de prioridade na 
vara de destino. 

Prazos para efetivar a mudança física dos acervos 

Art. 7° A remessa física dos processos, em lotes preparados pelas varas, conforme guias de 
encaminhamento, e a mudança de localização das secretarias das varas, deverá ocorrer no prazo de 05 
(cinco) dias: 

I - para a secretaria da 11 a vara federal remeter os processos para as demais varas cíveis, e fazer a 
mudança física das suas instalações para o prédio das varas criminais, contados a partir de 1110112010. 
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li - para as secretarias da 4a e 9a varas federais remeterem os processos para a 11 a vara 
especializada em matéria criminal, contados a partir de 18/01/2010. 

III - para a 12a vara federal mudar-se para o prédio das demais varas cíveis, de preferência no lugar 
onde se situava a 11 a vara especializada em matéria criminal, contados a partir de 11/01/20 I O. 

Providências a cargo da Diretoria do Foro 

Art. 8° Compete à Diretoria do Foro da SeÇão Judiciária de Minas Gerais: 

I - divulgar aos magistrados e servidores da seccional e aos jurisdicionados as medidas que serão 
adotadas para a transferência dos acervos redistribuídos. 

li - providenciar a mudança e a instalação da 11 a vara especializada em matéria criminal para o 
mesmo prédio em que estão as demais varas criminais, bem como a transferência da 12a vara cível e agrária 
para o mesmo prédio das demais varas cíveis, por ocasião da efetivação da redistribuição dos processos, de 
maneira a facilitar o acesso dos advogados e das partes, bem como por questões de seguranças dos juízes e 
servidores. 

III - providenciar a identificação, a divulgação e a atualização decorrente da renumeração das varas 
conforme sua especialização e de acordo com cronograma a ser estabelecido pela Secin. 

Parágrafo único. Eventual pedido de suspensão de expediente deverá ser dirigido à Presidência e 
ser restringir às 4\ 9a, 11 a e 12a varas federais, no respectivo período para providenciar os lotes de processos, 
e em razão da mudança da localização. 

Casos omissos 

Art. 9° Os Casos omissos e eventuais equívocos na redistribuição de processos decorrentes da 
aplicação deste provimento serão analisados pela Corregedoria, com o auxílio técnico da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, para definição de critérios a serem adotados. 

Art. 10° Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

c_jij._.·-~ -~ Desembargador Federal OLINDO ERCULANO DE MENEZES 

Corregedor-Geral da Justi Federal da Primeira Região 
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