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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 1812011 ), 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 , ele inciso Vlli-A e art. 7° da Res. 1812011). 

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 1812011 ). 
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. 1812011 ), exceto no caso de remoção dentro 
da sede da mesma seção ou subseção judiciária (art. 11, § 2°, da Resolução 1812011 ). 

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 1812011 ). 

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 NQ116, 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 RE GIÃO, 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 PresiiCog_eriCojef 512013, que dispõe sobre as turmas recursais dos juizados 
especiais feaerais da 1a Região criadas pera Lei 12.66512012; 
b) a instala_ção da 48 Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do 
Estado da Bahia, conforme Portaria/PresiiCenag 85 de 03 de abril de 2014 (PA 4.89912012 -
TRF1); 
c) a necessidade de utilização de critério racional, objetivo e justo de redistribuição dos pro
cessos, orientado pelos pnnc ípios da igualdade de lratamento das turmas recursais e da 
eficiência e celeridade na prestação jurisaicional; 
d) a conven iência de utilização de procedimento simplificado de redistribuição de processos 
que cause menos t ranstornos às relatarias das turmas recursais envolvidas, de forma que as 
turmas recursais já instaladas não recebam processos em redistribuição. 
RESOLVE 

ISSN - 2175-1692 . . .. .... 
Parágrafo único. Os acervos físicos e virtuais de cada relataria das 18

, 28 e 38 Turmas Re
cursaisiBA serão parcial mente redistribuídos 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 ribuição de processos físicos e virtuais no âmbito das turmas recursais da Seção 
Judiciária da Bahia observará os seguintes critérios: 

I - a não redist ribu ição dos processos com última mov imentação: 

a) ordenada inclusão em pauta - 582015; 

b) julgamento da turma recursal sobrestado: adiado de pauta - 559011; 

c) julgamento da turma recursal sobrestado: pedido de v ista - 559012; 

d) autos remetidos para o JEF (com baixa) 516013. 

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

a) conclusos ao juiz I relator da turma - 523013 e 5240 (todos os complementos); 

b) conclusos ao juiz presidente da turma - 52 5011, 2 e 3; 

c) sobrestamento - 5830 (todos os complementos); 

d) suspensão - 587011; 

e) autos remetidos para o JEF (sem baixa) 516012. 
§ 1° Os processos principais e os distribu ídos 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 ribu ídos processos em número necessário para 
se obter quantitativos equilibrados. 

Art. 3° O sistema informatizado processual registrará a mudança de juízo por red istribuição, 
replicando em seguida os códigos de movimentação 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 códigos 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 TRsi 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 DIREFIBA e à Coordenação local das Turmas Recu rsaisiBA realizar a 
divulgação prévia das medidas que serão adotadas para a transferência dos acervos físicos 
redistribu ídos, junto aos magistrados e servidores da seccional e aos jurisdicionados. 
Parágrafo único. Se for o caso, a Coordenação das Turmas RecursaisiBA poderá, por in
termédio da DIREFIBA, solicitar à Presidência do Tri bunal a alteração do prazo de suspensão 
previsto na PortariaiPres iiCenag 85 de 03 de abril 201 4. 

Art. 5° A remessa física dos processos, em lotes preparados a partir da re lação de processos 
redistribu ídos automaticamente, conforme guias de encaminhamento, deverá ocorrer no prazo 
de 05 (cinco) dias a contar da disponibilização dos relatórios pela SECINITRF, 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 dist ribuição para as re
latarias das turmas recursais seja mantido. 

Parágrafo ún ico. O sistema de compensação será contínuo, conforme as regras estabelecidas 
neste provimento, mantendo-se após a red istribuição. 

A rt. 1° A 48 Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia - 48 TRIBA receberá processos em 0 . . _ . • . • . 

distribuição, a partir do primeiro dia útil após sua instalação, e redistribuição, de maneira que 0 ~rt . 8 A S~cretana d~ Tec~olog 1a ~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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Parágrafo único. Concluídos os procedimentos de redistribuição, deverá ser encaminhado à 
COGER quadro demonstrativo da composição dos acervos das relatarias de cada turma re
cursal, para verificação da proporcionalidade e eventual necessidade de ajuste dos contadores 
processuais mencionados no § 2° do art. 2° deste provimento. 

Art. 9° Casos omissos e eventuais equívocos na redistribuição decorrentes deste provimento 
serão retificados caso a caso, segundo orientação da Corregedoria Regional , com o auxílio 
técnico da Divisão de Estatística e da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal. 

Art. 1 O. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO 

Corregedor Regional da Justiça Federal da 18 Região, em substituição 
(RITRF 18 Região, art. 117, inc. I) 

COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICAS EXTRAORDINÁRIAS EM 27/03/2014 
!?residente DESEMBARGADOR FEDERAL MARIO CESAR RIBEIRO 
As 16:00 horas, foram distribuídos e redistribu ídos, através de Sistema Eletrônico de Pro
cessamento de Dados, os seguintes feitos : 

HC 0016624-71.2014.4.01.0000 I MG 
PROC. ORIGEM: 61722020114013811 
IMPTE: MG00052897 JOSE PROCOPIO RAMOS 
I MP DO: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVI-

NOPOLIS- MG 
PACIENTE: THIAGO FONSECA DE ARAUJO (REU PRESO) 
DISTRIBUICAO AUTOMATICA EM 2710312014 
RELATOR: [JESEMBARGADOR FEDERAL O LINDO MENEZES- QUARTA TURMA 

HC 0016488-74. 2014.4.01.0000 I PA 
PROC. ORIGEM: 62212220104013900 
IMPTE: PA0001 3052 OMAR ADAMIL COSTA SARE 
I MP DO: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - PA 
PACIENTE: WALMO RAIMUNDO MAIA CARDOSO 
DISTRIBUI AO POR DEPENDE.NCIA EM 2710312014 4161 261028 
RELATOR: ~ESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ- QUARTA TURMA 

!Desembargador 

DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES 
DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ 
TOTAL: 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo, foi encerrada a presente ata de distribuição e redistribuição. E eu, (Nelsilia 
Maria Ladeira Luniere de Sousa), Diretora da Coordenadoria de Registros e Informações 
Processuais, a subscrevo. 

Brasília-DF, 27 de março de 2014. 
DESEMBARGADOR FEDERAL MARIO CESAR RI BEIRO 

Presidente 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICAS EXTRAORDINÁRIAS EM 27/03/2014 
!? res idente DESEMBARGADOR FEDERAL MARIO CESAR RIBEIRO 
As 17:00 horasbforam distri buídos e redist ribu ídos, através de Sistema Eletrônico de Pro
cessamento de ados, os seguintes feitos : 

HC 001 6644-62.2014.4.01.0000 I DF 
PROC. ORI GEM: 16962302014401 3400 
IMPTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - OPU 
I MP DO: JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - DF 
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Região/TRF 
[PACIENTE: !PAULO IRAN DE OLIVEIRA MACARIO (REU PRESO) 
DISTRI BUIÇÃO AUTOMÁTI CA EM 2710312014 

I 

RELATO R: DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA - TERCEIRA TURMA 

[Desembargador IReg IDis IRed ITot 

IDESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA 
TOTAL: 18 I ~ 18 I ~ 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo, foi encerrada a presente ata de distribuição e redist ribuição. E eu, (Nelsil ia 
Maria Ladeira Luniere de Sousa), Diretora da Coordenadoria de Registros e Informações 
Processuais, a subscrevo. 

Brasília-DF, 27 de março de 201 4. 
DESEMBARGADOR FEDERAL MARIO CESAR RI BEIRO 

Presidente 
ATA DE DISTRIBUIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICAS EXTRAORDINÁRIAS EM 28/03/2014 

!?residente DESEMBARGADOR FEDERAL MARIO CESAR RIBEIRO 
As 12: 00 horas, foram dist ribuídos e red istribu ídos, através de Sistema Eletrônico de Pro
cessamento de Dados, os seguintes feitos : 

AI 0016760-68.2014.4.01 .0000 I DF 
PROC. ORIGEM: 227364120144013400 
AGRTE: BIANCA MARIA TEIXEIRA BARBOSA 
ADV: PE00032837 BRUNA SPINELLI DE SOUZA 
ADV: PE00030888 FELIPE BEZERRA MENEZES 
ADV: PE00029796 LUCAS BARROS DE CARVALHO 
ADV: PE00030526 TACIANA CARDOSO GIAQUINTO D'ASSUMPC AO TORRES 
AGRO O: UNIAO FEDERAL 
PROCURADOR: DF00006721 ANA LUISA FI GUEIREDO DE CARVALHO 
AGRO O: FUNDACAO COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL 

DE NIVEL SUPERIOR - CAPES 
PROCURADOR: DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI 
AGRO O: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTI FICO E TEC-

NOLOGICO - CNPQ 
PROCURADOR: DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI 
DISTRI BUICAO AUTOMATI CA EM 281031201 4 
RELATOR: [JESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES - SEXTA TURMA 

[Desembargador IReg IDis IRed ITot 

!DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES 
TOTAL: 18 1 ~ 18 n 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo, foi encerrada a presente ata de distribuição e redistribuição. E eu, (Nelsil ia 
Maria Ladeira Lun iere de Sousa), Diretora da Coordenadoria de Regist ros e Informações 
Processuais, a subscrevo. 

Brasília-DF, 28 de março de 2014. 
DESEMBARGADOR FEDERAL MARIO CESAR RIBEIRO 

Pres idente 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICAS EXTRAORDINÁRIAS EM 28/03/2014 
Pres idente DESEMBARGADOR FEDERAL MARIO CESAR RIBEIRO 
Às 15:00 horas, foram distribuídos e redistribu ídos, através de Sistema Eletrônico de Pro
cessamento de Dados, os segu intes feitos : 

HC 0016788-36.2014.4.01 .0000 I PA 
PROC. ORI GEM: 83734820074013900 
IMPTE: DF00033383 RODRIGO DE CASTRO FREITAS 
IMPTE: PA00011109 MARIO BARROS NETO 
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