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ATO/PRESI/ASMAG- 353, DE 20 DE ABRIL DE 2010

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso I, do art. 1º, da Resolução 51/2009-
CJF, resolve:

CONVOCAR, ad referendum da Corte Especial Administrativa, o Juiz Federal MIGUEL AN-
GELO DE ALVARENGA LOPES, da 10ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais,
para, com prejuízo das suas funções, substituir a Desembargadora Federal ÂNGELA MARIA
CATÃO ALVES, no período de 26/04 a 25/05/2010, por motivo de férias.

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

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

ATO/PRESI/ASMAG- 354, DE 20 DE ABRIL DE 2010

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais, e considerando o disposto no inciso I, do art. 1º, da Resolução
51/2009-CJF, resolve:

CONVOCAR, ad referendum da Corte Especial Administrativa, o Juiz Federal REGINALDO
MÁRCIO PEREIRA, da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, para, com
prejuízo das suas funções, substituir o Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN,
em decorrência do afastamento de S. Exa., no período de 23/04 a 30/05/2010, por motivo de
férias.

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

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

PORTARIA CONJUNTA / PRESI /COGER/COJEF - CENAG No
- 164, DE 20 DE ABRIL DE 2010

Altera a Portaria/Conjunta/Presi/Coger/Cojef 600-324 de 13/10/2009, que
instituiu o Serviço de Cumprimento de Julgados - SCJ, vinculado à Co-
ordenação dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Es-
tado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, o COR-
REGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO e o COORDENADOR
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIÃO no uso das suas atribuições
legais e tendo em vista o constante nos autos do Processo Administrativo 7.272/2008 -
TRF1,
CONSIDERANDO:

a) a necessidade de publicação de novo ato adequando os termos da Portaria/Conjunta/Pre-
si/Coger/Cojef 600-324/2009 no que se refere à compensação;
b) que somente após a publicação do novo ato os ajustes no sistema processual a cargo da
SECIN - TRF1 poderão ser realizados, resolvem:

Art. 1º ALTERAR o inciso "d" do art. 9º da Portaria/Conjunta/Presi/Coger/Cojef 600-324, de
13/10/2009, referente à distribuição, para que haja compensação nas varas de juizados, na
proporção de cinco por um.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Presidente

Desembargador Federal OLINDO HERCULANO DE MENEZES
Corregedor-Geral da Justiça Federal da Primeira Região

Juiz TOURINHO NETO
Coordenador dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região

PORTARIA/PRESI/CENAG No
- 159, DE 19 DE ABRIL DE 2010

Suspende expediente e prazos processuais da 12ª e 18ª Varas Federais da
Seção Judiciária do Estado da Bahia nos dias 22 e 23 de abril de 2010.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta dos Expedientes Administrativos
2010/624 - BA e 2010/636 - BA,
CONSIDERANDO:

a) o deferimento da permuta dos Juízes Federais da 12ª e 18ª Varas Federais, por meio do
Ato/PRESI/ASMAG 268 de 26/03/2010, com consequente remanejamento dos ocupantes de
cargos de direção e supervisão;
b) a manifestação favorável da Corregedoria-Geral;
c) a inexistência de prazo hábil para submeter a solicitação ao Conselho de Administração;
resolve:

I - Suspender, ad referendum do Conselho de Administração, o expediente externo e os prazos
processuais na 12ª e 18ª Varas Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia, nos dias 22
e 23 de abril de 2010, em virtude da permuta entre os juízes titulares e o remanejamento dos
ocupantes dos cargos de direção e supervisão.
II - Manter, nesses dias, a apreciação de ações, procedimentos e medidas de urgência que
visem a evitar perecimento de direito.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Presidente

CORREGEDORIA - GERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA COGER No
- 36, DE 14 DE ABRIL DE 2010

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela secretaria, pela
assessoria e pela ouvidoria da corregedoria-geral, relativamente ao di-
retório de arquivos eletrônicos e ao arquivamento de documentos

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO DE MENEZES, COR-
REGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 5º, X, do Regimento Interno desta Corregedoria,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 24, XI, do Regimento Interno do TRF - 1ª Região,
compete ao Corregedor-Geral expedir instruções normativas para o funcionamento dos ser-
viços da Corregedoria-Geral;
CONSIDERANDO que o diretório de arquivos eletrônicos utilizado pela Corregedoria-Geral
possui atualmente um número elevado de pastas e de subpastas, com nomenclatura des-
padronizada, o que desfavorece a segurança na localização e conservação de arquivos;
CONSIDERANDO que a existência de rotinas específicas e periódicas relacionadas ao trâmite
documental na Corregedoria-Geral recomenda a existência de expedientes administrativos
permanentes;
CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer quais são as espécies de atos administrativos
que devem ser publicados no sítio eletrônico e no Boletim de Serviço do TRF1; e
CONSIDERANDO o iminente término da atual gestão da Corregedoria-Geral, e a necessidade
de que a nova gestão receba os papéis, pastas e expedientes em adequada ordem,
R E S O LV E :
I - Determinar que, na organização do diretório de arquivos eletrônicos utilizado pela Cor-
regedoria-Geral, sejam arquivados no diretório F:\ASCOR os atos consistentes em votos,
decisões e despachos, nas seguintes subpastas, subdivididas por ano:
a) consulta (gravação em pdf da versão assinada e publicação no sítio eletrônico do TRF1);
b) correição extraordinária;
c) correição geral ordinária (incluindo atas de correições e modelos);
d) correição parcial (publicação no e-DJF1);
e) expediente administrativo;
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