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d) os objetivos do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e as
prioridades de sua Administração, resolve:
Art. 1º Instituir, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, o Comitê Gestor Regional do
Sistema Processo Judicial Eletrônico - CGR-PJe-TRF1, com as atribuições seguintes:
a) planejar e coordenar a implantação do PJe no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região;
b) realizar a gestão do PJe em seus aspectos técnicos, procedimentais e normativos enquanto
o sistema estiver em utilização na Justiça Federal da 1ª Região, de acordo com as diretrizes do
Comitê Gestor Nacional do PJe - CGN-PJe, junto ao Conselho Nacional de Justiça e do Comitê
Gestor do PJe da Justiça Federal - CGJF-PJe, junto ao Conselho da Justiça Federal;
c) propor à Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal a organização de estrutura, equipe e
procedimentos necessários ao apoio aos usuários internos e externos do PJe;
d) receber, avaliar, autorizar, priorizar e acompanhar as demandas referentes ao PJe;
e) garantir a homologação de novas versões do PJe antes de serem disponibilizadas aos
usuários;
f) promover, em conjunto com a Universidade Corporativa da Justiça Federal da 1ª Região -
UniCorp, capacitação técnica e negocial contínua dos usuários internos do PJe;
g) prestar informações referentes ao PJe, solicitando-as, quando for o caso, a outras uni-
dades;
h) realizar a interlocução com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal,
os Tribunais Regionais Federais, o Ministério Público Federal, a Advocacia Pública Federal, a
Defensoria Pública Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades envolvidas
com o PJe, com vistas à implantação, sustentação e evolução do sistema, garantindo a
observância das diretrizes previstas no Termo de Cooperação Técnica CNJ 29, de 29 de agosto
de 2012.
Art. 2º O Comitê ora instituído compõe-se dos seguintes membros:
a) juiz federal MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ, em auxílio à Corregedoria
Regional, que também integra o CGTI-TRF1 e o CGJF-PJe, junto ao Conselho da Justiça
Federal;
b) juiz federal ANTONIO OSWALDO SCARPA, em auxílio à Presidência, que também integra o
CGTI-TRF1 e o CGJF-PJe, junto ao Conselho da Justiça Federal;
c) Secretário Executivo da Coordenação dos Juizados Especiais Federais da Primeira Re-
gião;
d) Diretor da Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação;
e) Diretor da Secretaria Judiciária;
f) Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação.
§ 1º Exercerá a presidência do Comitê o juiz federal em auxílio à Corregedoria Regional e, em
suas ausências ou afastamentos, o juiz federal em auxílio à Presidência.
§ 2º Os servidores que compõem o Comitê terão como suplentes seus substitutos eventuais.
§ 3º Será responsável pelo apoio administrativo ao Comitê durante o projeto de implantação a
Secretaria de Tecnologia da Informação e, após o encerramento do projeto de implantação, a
Secretaria Judiciária.
Art. 3º Para auxiliar nas atribuições do Comitê poderão ser convocados colaboradores ou
instituídos grupos de trabalho, temporários ou permanentes, sob a coordenação do CGR-
PJe.
Parágrafo único. As convocações e a instituição de grupos de trabalho serão realizadas pelo
Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal.
Art. 4º As propostas aprovadas pelo Comitê serão consolidadas em Resolução conjunta da
Presidência, Corregedoria Regional e Coordenação dos Juizados Especiais Federais, que
disciplinará o PJe no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região.
Art. 5º O Comitê deverá apresentar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da
publicação desta Portaria, estudo conclusivo com identificação dos pré-requisitos para im-
plantação do PJe na Justiça Federal da Primeira Região, assim como plano e cronograma de
implantação, a serem submetidos para aprovação do Comitê Gestor de Tecnologia da In-
formação - CGTI-TRF1 e, ato contínuo, encaminhados ao CNJ e ao CJF, em atendimento ao
art. 34, § 1º, da Resolução CNJ 185/2013.

§ 1º Deverá ser contemplada no planejamento a substituição gradativa pelo PJe de todos os
sistemas judiciais existentes atualmente.
§ 2º Alterações significativas no plano ou no cronograma de implantação do PJe deverão ser
submetidas à aprovação do CGTI-TRF1 e, ato contínuo, encaminhadas ao CNJ e ao CJF.
Art. 6º A Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação incluirá o Projeto de Implantação do PJe
na Justiça Federal da Primeira Região no Planejamento Estratégico do Tribunal como projeto
estratégico.
§ 1º Será responsável pela gerência do projeto estratégico de implantação a Secretaria de
Tecnologia da Informação.
§ 2º Será responsável pela definição e monitoramento dos indicadores de desempenho do
projeto estratégico de implantação a Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação.
Art. 7º Quaisquer solicitações de evolução nos sistemas judiciais existentes atualmente deverão
ser submetidas para análise e aprovação prévia do CGTI-TRF1.
Art. 8º O atendimento a quaisquer solicitações verbais ou escritas referentes ao PJe deve
observar às determinações desta Portaria.
Art. 9º Os casos omissos serão deliberados pelo Presidente do Tribunal, ouvido previamente o
CGTI-TRF1, salvo as medidas urgências, para as quais fica dispensada a prévia análise do
CGTI-TRF1.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Desembargador federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL

PORTARIA COGER N
o- 5, DE 20 DE MAIO DE 2014.

Inclui membro em comissão instituída para o fim de apresentar proposta
de atualização do Provimento Geral Consolidado (Provimento nº 38, de 12
de junho de 2009).

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, em subs-
tituição, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 23, 24 e 25 do Regimento
Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
CONSIDERANDO a extensão da matéria a ser revista pela comissão instituída pela Por-
taria/Coger n.1/2014 e alterada pela Portaria/Coger n. 4/2014;
R E S O LV E :
Art. 1º - Designar a servidora GISELE METELLO DE MATTOS para integrar a comissão
instituída pela Portaria/Coger n.1/2014, e alterada pela Portaria/Coger n. 4/2014.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em substituição

(RITRF 1ª Região, art. 117, I)

PROVIMENTO COGER N
o- 117, DE 12 JUNHO DE 2014

Regulamenta a realização de videoconferência nas seções e subseções
judiciárias da 1ª Região, em matéria cível e criminal.

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO, em substituição, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, § 2º, do Regimento Interno da
Corte,
CONSIDERANDO o deliberado na Consulta 2014/00519 - MG, especialmente que:
a) a realização de interrogatórios e outros atos processuais, relativamente à matéria penal, por
meio de videoconferência, já se encontra disciplinada pela Resolução CNJ 105/2010, Pro-
vimento CGJF 13/2013 e Provimento/Coger 109/2014;
b) deve-se exigir maior cautela na produção de provas no processo penal, tendo em vista a
gravidade dos efeitos de uma condenação nesta seara;
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c) não há nenhum empecilho à utilização do recurso para oitiva de pessoas (partes, tes-
temunhas, peritos etc.) também nos processos de natureza cível, considerando-se o disposto
nos arts. 244 e 336 do Código de Processo Civil e o princípio da identidade física do juiz;
d) é recomendável a utilização prioritária da videoconferência no cumprimento das cartas
precatórias cíveis, adotando-se a mesma sistemática atualmente utilizada nos processos pe-
nais, resolve:
Art. 1º Incluir os itens 12.6 e 12.7 no Título I - Disposições Comuns do Anexo V - Pro-
cedimentos de Secretaria (ON Coger 11/2001) do Provimento/Coger 38, de 12 de junho de
2009, com a seguinte redação:
12.6 - A oitiva de pessoas fora da sede do juízo se dará prioritariamente por videoconferência,
somente sendo realizado o ato por outro meio se não houver condições técnicas para tanto,
preferindo-se o adiamento do ato e a renovação da videoconferência, caso a impossibilidade da
realização do ato processual por essa via tenha sido eventual.
12.7 - Qualquer que seja a natureza do processo, a oitiva de pessoas por videoconferência
deverá observar, no que couber, o disposto no Provimento CGJF 13/2013, no Provimen-
to/Coger 109/2014 e em suas eventuais alterações posteriores.
Art. 2º Nas seções e subseções judiciárias com mais de uma vara, poderão as diretorias de
foro instalar centrais de videoconferência em cada prédio onde funcionar vara federal, a serem
compartilhadas pelos respectivos juízos para realização de audiências em processos que neles
tramitem.
§ 1º O uso das centrais de videoconferência na forma prevista neste artigo deverá ser objeto
de prévio agendamento perante a diretoria do foro.
§ 2º O disposto neste artigo não afasta o cumprimento do art. 4º da Resolução CNJ 105, de 6 de abril
de 2010, e do art. 1º, §§ 1º e 2º, do Provimento CGJF 13, de 15 de março de 2013.
Art. 3º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em substituição

(RITRF 1ª Região, art. 117, I)

PROVIMENTO COGER N
o- 119, DE 19 MAIO DE 2014

Regulamenta a redistribuição de processos decorrente da especialização
das 1ª e 3ª Varas Federais da Seção Judiciária do Estado do Piauí.

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, em subs-
tituição, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, §2º do Regimento Interno
da Corte, tendo em vista a decisão da Corte Especial Administrativa, nos autos do Processo
Administrativo 9.381/2013 - TRF1.
CONSIDERANDO:
a) a especialização das 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Federais/PI, conforme a Resolução/Presi/SECGE
06 de 04/04/2014 e pela Resolução PRESI/SECGE 11 de 14 de maio de 2014;
b) a necessidade de utilização de critério racional, objetivo e justo de redistribuição dos pro-
cessos, 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:
Art. 1º As 1ª e 3ª Varas Federais da Seção Judiciária do Piauí e o Juizado Especial Federal Criminal
a elas adjunto receberão em distribuição, a partir do primeiro dia útil após sua especialização, todos
os processos e procedimentos criminais, os relativos às infrações penais de menor potencial ofen-
sivo, respeitadas as regras de conexão e continência, conforme estabelecido na Lei 10.259/2001,
bem assim os relativos às ações civis públicas por improbidade administrativa.
Art. 2º Todos os processos e procedimentos criminais e os relativos às ações civis públicas por
improbidade administrativa (em tramitação, em grau de recurso ou arquivados) atualmente
existentes nos acervos das 2ª e 5ª Varas Federais/PI serão redistribuídos para as 1ª e 3ª Varas
Federais/PI, especializadas em matéria criminal.
Parágrafo único. Os processos que se encontrem com lançamentos das fases 256, 259, 260, 5910
e 5920 e seus respectivos complementos serão normalmente redistribuídos, passando o monito-
ramento de guarda e gestão documental à responsabilidade da unidade jurisdicional destinatária.

Art. 3º Os processos criminais baixados também serão objeto da redistribuição das varas
existentes para as 1ª e 3ª Varas Federais/PI.

Art. 4º Os Incidentes Criminais (classe 15300) em razão de sempre estarem conexos às ações
principais, não serão objeto de compensação, devendo ser distribuídos por dependência.

Art. 5º - os demais procedimentos criminais serão distribuídos objetivando o equilíbrio numérico
entre as varas da mesma especialidade da Seção com a divisão em grupos de:

a) baixados - 123 (todos os complementos) e 5170 (todos os complementos);

b) remetidos instâncias superiores - 223 (complementos 1 a 3) e 5160 (complementos 1 e 4 a
7);

c) suspensos/sobrestados - 237 (todos os complementos) e 5830 (todos os complementos);

d) demais movimentações não especificadas acima.

Parágrafo único. Para corrigir eventuais distorções, poderá ser autorizada que a compensação
seja feita com outras classes processuais da especialidade (Provimento Geral, art. 366, pa-
rágrafo único), de maneira a manter-se o equilíbrio dos acervos.

Art. 6º O sistema informatizado 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.
§1º 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.
§2º Deverá estar disponível para a COGER e para as Secretarias das Varas a relação de
processos conclusos que se encontravam paralisados há mais de 60 dias, para os processos
da Vara Criminal, e 90 dias, para os processos do Juizado Federal Especial adjunto, para fins
de prioridade na vara de destino.

Art. 7º Compete à Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Piauí divulgar aos magistrados e
servidores da seccional e aos jurisdicionados as medidas que serão adotadas para a trans-
ferência do acervo.
Parágrafo único. Se for o caso, a Diretoria da Seção poderá solicitar à Presidência do Tribunal
a prorrogação do prazo de suspensão previsto na Resolução PRESI/SECGE 11 de 14 de maio
de 2014.

Art. 8º A remessa física dos processos, em lotes preparados a partir da relação de processos
redistribuídos 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. 9º 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 varas
seja mantido.

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

Art. 10 A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal adotará todas as medidas
necessárias à adequação das rotinas informatizadas para a redistribuição dos feitos no sistema
de acompanhamento processual da Seção Judiciária do Piauí, nos termos do presente pro-
vimento e em conformidade com o prazo previsto na Resolução PRESI/SECGE 11 de 14 de
maio de 2014.

Art. 11 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. 12 Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em substituição

(RITRF 1ª Região, art. 117, I)
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