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ATO PRESI/ASMAG Nº 610, DE 04 DE ABRIL DE 2014 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das 
suas atribuições legais, resolve: 
CONVALIDAR os atos praticados pelo Juiz Federal JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA 
na Direção do Foro da Seção Judiciária do Amapá, no dia 28/03/2014, em razão do afas
tamento da Diretora do foro, em exercício, Juíza Federal Substituta Lívia Cristina Marques 
Peres, para participar da Sessão Solene Comemorativa do 25° Aniversário de Instalação deste 
Tribunal. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO 

ATO PRESI/ASMAG Nº 611, DE 04 DE ABRIL DE 2014 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, e no uso das 
suas atribuições legais e diante das manifestações da COJEF e COGER no Processo Ad
ministrativo ~.11 0/2007-TRF1, resolve: 
I - DESIGNAR o Juiz Federal Substituto EDUARDO PEREIRA DA SILVA, da 1a Vara da Seção 
Judiciária de Goiá~ para, sem prejuízo de suas funções na vara de origem, atuar na 1a Turma 
Recursal daquela .:>eccional, como Suplente· 
11 - DESIGNAR o Juiz Federal Substituto FELIPE ANDRADE GOUVÊA, da 88 Vara da Seção 
Judiciária de Goiás, para, com prejuízo de suas funções na vara de origem, responder pela 18 

Relataria da Segunda Turma Recursal daquela Seccional, até a entrada em exercício de juiz 
federal de turma recursal. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO 

PORTARIA PRESI/SECGE Nº 85, DE 3 DE ABRIL DE 2014 
Dispõe sobre a instalação da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia e dá outras provi
dências. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 4.899/2012 -
TRF1, 
CONSIDERANDO: 
a) a Lei 12.665/2012, que criou 25 turmas recursais permanentes dos juizados especiais 
federais na 18 Região; 
b) a Resolução Presi/Secge 1 de 10 de janeiro de 2014, que delegou ao Presidente do 
Tri~unal 1 nQs termos do & 1° do seu art .. 4°, o encargo de definir, por meio de portaria, a data 
de 1nsta açao das novas lurmas recursa1s; 
c) a solicitação da Seção Judiciária da Bahia para a instalação da 4a Turma Recursal dos 
Juizados naquela Seccional, 
RESOLVE: 
Art. 1° Definir a data de 7 de abril de 2014 para a inauguração da 48 Turma Recursal da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. 
& 1° A 48 Turma Recursal da Bahia é competente para processar e julgar os recursos in
ferpostos nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado aa Bahia e de suas 
subseções judiciárias, nos termos da Lei 10.259/2001. 
& 2° A 48 Turma Recursal da Bahia é estruturada e organizada de acordo com a Resolução 
Presi/Secge 4 de 6 de fevereiro de 2014 em conjunto com a Portaria Presi/Secge 81 de 31 de 
março de 2014. 
Art. 2° Os critérios de redistribuição de processos entre as 3 Turmas Recursais já existentes na 
Bahia e a 48 Turma Recursal serão fixados em provimento da Corregedoria Reg1onal da Justiça 
Federal da 18 Região. 
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Art. 4° A Seção Judiciária do Estado da Bahia, em conjunto com a Secretaria do Tribunal, 
adotará as providências decorrentes desta Portaria. 
Art. 5° Os casos om issos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal. 

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO 

Pres idente 

EDITAL DE PROMOÇÃO JUIZ FEDERAUASMAG/005/2014 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO, no uso das suas atri
buições legais e tendo em vista as disposições constantes do art. 107, 11 , da Constituição Federal; da 
Resolução PRESI/COGER 18, de 29/9/2011; e do Regimento Interno deste Tribunal, 
COMUNICA aos Juízes Federa is integrantes da Primeira Região que: 

I - Encontra-se vago um cargo de desembargador federal neste Tribunal, para promoção pelo 
critério de antiguidade, em decorrência da aposentadoria do Desembargador Federal LEOMAR 
AMORIM. 
11 - Os interessados deverão se inscrever no prazo de 1 O (dez) dias, por meio de ofício 
endereçado à ASMAG, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação deste Edital no 
e-DJF1 (art. 27 da Resolução PRESI/COGER 18/2011 ). 
111 - Eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar do dia subseqüente ao do enoe rram~nto do prazo de inscrição da vasa ora ofertada (art. 27, 
§ 2° Resolução PRESI/COGER 18/2011 ). E vedada a desistência da desistencia. 
IV- Os interessados deverão encaminhar à ASMAG, em formato de mídia (CD ou DVD) e no 
prazo de 5 (cinco) dias após o término das inscrições, os documentos exig idos no art . 28 da 
Resolução PRESI COGER 18/2011; 
V - Os prazos deste Edital encerram-se, impreterivelmente, às 19 horas (horário de Brasília). 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Bras ília (DF), 04 de abril de 2014 . 
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO 

Presidente 

EDITAL DE REMOÇÃO ASMAG/JF/006/2014 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO, no uso das suas 
atribuições legais e tendo em vista as disposições constantes da Resolução CJF 001, de 
20/2/2008, e da Resolução PRESI/COGER 18, de 29/9/2011, 

Comunica aos juízes federais integrantes da 1a Região, que, 

I - Encont ram-se vagos 7 (sete) cargos para provimento med iante remoção, conforme quad ro 
abaixo: 

SJ LOCALIZAC'AO COMPETENCIA 
SJGO Rio Verde Vara Unica - Juizado Especial Adjunto 
SJAC Rio Branco 28 Vara Federal - Geral 
SJMG Belo Horizonte 21a Vara Federal - Cível 
SJMG Belo Horizonte 258 Vara Federal - Execucão Fiscal 
SJMG Uberlândia 5a Vara Federal - Execução Fiscal 
SJBA Salvador 248 Vara Federal - Execucão Fiscal 
SJ/MT Cuiabá 1a Vara Federal - Cívei/Aqrária 

11 - Os interessados deverão se inscrever unicamente pelo Sistema de Magistrados, no s ítio do 
Tribunal, no prazo de 20 (vi nte) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação 
deste Edital no e-DJF1 (art. 31 da Res. CJF 001, de 20/2/2008. alterada pela Resolução CJF 
248, de 19/06/2013) - disponível em: 

Art. 3° A fim de proceder à redistribuição de processos de que trata o artigo 2°, fi cam sus
pensos os prazos processuais e o expediente externo em todas as turmas recursais da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia, no período de 9 a 11 de abril de 201 4, inclusive, ressalvada a 
apreciação de ações, procedimentos e medidas de urgência que visem a evitar o perecimento 
de direito e a garantir a liberdade de locomoção. https://www.trf1 .jus. br/ Setoriai/Asmag/SistemaMagistrados/app/login/loginFrm.php 
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111 - Os magistrados também ])oderão fazer OP.Ção [>ela vara que vier a vagar em razão da 
remoção (art. 138, ~ 3°, RI-TRF1 ), o que poderá ser feito pelo próprio sistema até as 19 horas 
do dia seguinte ao lérmino do prazo em relação às vagas ora ofertadas (horário de Brasília). 

IV - Eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados, pelo Sistema de Magistrados, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subseqüente ao do encerramento do prazo de 
inscrição dasÉvagas ora ofertadas (art. 5°, § 3°, da Resolução 18/2011 ), até as 19 horas (horário 
de Brasília). vedada a desistência da desistência. 

V - O juiz federal que tiver em seu poder processos conclusos além do prazo legal deverá 
justificar tal situação no ato de inscrição, vedada a devolução sem o devido despacho ou 
decisão (CF, art. 93, 11, e, c/c inciso Vlli-A e art. 7° da Res. 18/2011). 

VI -O pedido de remoção de uma vara_para outra da mesma se~ão deverá ser para a SJ.Ue tenha 
competência em maténa distinta (RI-TRF1~ art. 138, caput e art. 3 da Resolução 18/2011). 
VIl -Somente poderá obter nova remoçao decorrido um ano da última, a contar da publicação 
do ato (RI-TRF1, art. 138, § ~ e art. 11 da Res. 18/2011 ), exceto no caso de remoção dentro 
da sede da mesma seção ou subseção judiciária (art. 11, § 2°, da Resolução 18/2011 ). 

VIII - Havendo mais de um pedido, e estando os inscritos em igualdade de condições, terá 
preferência o do juiz federal mais antigo, salvo se o interesse do serviço assim não o re
comendar, a criténo da Corte Especial Administrativa (art. 8° da Resolução 18/2011 ). 

IX- Os juízes federais recém promovidos que eventualmente vierem a ser removidos poderão 
ter a junsdição prorrogada, a critério da Presidência, ouvida a Corregedoria Regional. 
X - Os prazos deste Edital encerram-se, impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário 
de Brasília). 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Brasília, 04 de abril de 2014. 
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO 

Presidente 

CORREGEDORIA REGIONAL 

PROVIMENTO COGER N~116, DE 03 DE ABRIL DE 2014. 
Regulamenta a distribuição e a redistribuição de P-rocessos decorrentes 
da Instalação da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 
Seção Judiciária do Estado da Bahia. 

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, VI;, do Regimento Interno da Corte e o constante 
nos autos do Expediente Administrativo 2014/06..::6 - BA, 
CONSIDERANDO: 
a) a Resolução Presi!Cog_er/Cojef 5/2013, que dispõe sobre as turmas recursais dos juizados 
especiais feaerais da 1a Região criadas pera Lei 12.665/2012; 
b) a instala_ção da 48 Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do 
Estado da Bahia, conforme Portaria/Presi/Cenag 85 de 03 de abril de 2014 (PA 4.899/2012 -
TRF1); 
c) a necessidade de utilização de critério racional, objetivo e justo de redistribuição dos pro
cessos, orientado pelos pnncípios da igualdade de lratamento das turmas recursais e da 
eficiência e celeridade na prestação jurisaicional; 
d) a conveniência de utilização de procedimento simplificado de redistribuição de processos 
que cause menos transtornos às relatarias das turmas recursais envolvidas, de forma que as 
turmas recursais já instaladas não recebam processos em redistribuição. 
RESOLVE 
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Parágrafo único. Os acervos fís icos e virtuais de cada relataria das 18

, 28 e 38 Turmas Re
cursais/BA serão parcialmente redist ribuídos para as relata rias da 48 Turma Recursal de forma 
aleatória e equitativa, atentando-se para o disposto no caput deste artigo. 
Art. 2° A redist ribu ição de processos físicos e virtuais no âmbito das turmas recursais da Seção 
Judiciária da Bahia observará os seguintes critérios: 

I - a não redistribuição dos processos com última movimentação: 

a) ordenada inclusão em pauta - 5820/5; 

b) julgamento da turma recursal sobrestado: adiado de pauta - 5590/1; 

c) julgamento da turma recursal sobrestado: pedido de v ista - 5590/2; 

d) autos remetidos para o JEF (com baixa) 5160/3. 

11 - a redistri bu ição equitativa dos processos com última movimentação: 

a) conclusos ao juiz I relator da turma - 5230/3 e 5240 (todos os complementos); 

b) conclusos ao juiz presidente da tu rma - 5250/1, 2 e 3; 

c) sobrestamento - 5830 (todos os complementos); 

d) suspensão - 5870/1; 

e) autos remetidos para o JEF (sem baixa) 5160/2. 
§ 1° 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. 

§ 2° Se da aplicação dos incisos deste artigo decorrer desigualdade entre os acervos em 
tramitação em cada relataria, poderão se redist ribuídos processos em número necessário para 
se obter quantitativos equilibrados. 

Art. 3° O sistema informatizado processual registrará a mudança de juízo por redistribuição, 
replicando em seguida os códigos de mov imentação anteriores ao procedimento, preservando 
a situação do processo tal qual se encontrava na relataria de origem. 
§ 1° A replicação da movimentação anterior não terá reflexo estatístico nos cód igos utilizados 
para elaboração dos boletins estatísticos das turmas recursais, conforme cada caso, nos 
termos das regras estabelecidas pela Divisão de Estatística do Tribunal. 

§ 2° Deverá estar disponível para a COGER e para a Secretaria Única das TRs/BA a relação 
de processos conclusos que se encontravam paralisados há mais de 90 dias, para fins de 
prioridade na relataria de destino. 

Art. 4° Compete à DIREF/BA e à Coordenação local das Turmas Recursais/BA realizar a 
divulgação prévia das medidas que serão adotadas para a transferência dos acervos fís icos 
redistribu ídos , junto aos magistrados e servidores da seccional e aos jurisdicionados. 
Parágrafo único. Se for o caso, a Coordenação das Turmas Recursais/BA poderá, por in
termédio da DIREF/BA, solicitar à Presidência do Tribunal a alteração do prazo de suspensão 
previsto na Portaria/Presi/Cenag 85 de 03 de abril 2014. 

Art. 5° A remessa física dos processos, em lotes preparados a partir da relação de processos 
redistribu ídos automaticamente, conforme guias de encaminhamento, deverá ocorrer no prazo 
de 05 (cinco) dias a contar da disponibilização dos relatórios pela SECIN/TRF, com as petições 
e os mandados, cumpridos ou não, devidamente juntados. 
Art. 6° 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 re
latarias das turmas recursais seja mantido. 

Parágrafo único. O sistema de compensação será contínuo, conforme as regras estabelecidas 
neste provimento, mantendo-se após a redistribuição. 

Art. 1° A 48 Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia- 48 TR/BA receberá processos em 0 . . _ . • . • . 

distribuição, a partir do primeiro dia útil após sua instalação, e redistribuição, de maneira que 0 ê'rt. 8 A S~cretana d~ Tec~olog1a ~a lnformaçao do ~nb.un~l _?dotara t<?das as fl!ed1das necessanas 
número total de processos em todas as turmas recursais e cada uma de suas relatarias tenha a adequaçao das rot1nas 1nformat1zadas para a red1stnbu1çao dos fe1tos no s1stema de acampa-
equivalência, considerando-se separadamente os acervos físicos e virtuais. nhamento processual da Seção Judiciária da Bahia, nos termos do presente provimento. 
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