
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014052300004

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.4

Ano VI No- 97 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 22 de maio de 2014 - Publicação: sexta-feira, 23 de maio de 2014
ISSN - 2175-1692

PROVIMENTO COGER N
o- 120, DE 19 MAIO DE 2014

Regulamenta a redistribuição de processos decorrente da especialização
das 2ª e 5ª 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
n. 06 de 04/04/2014 e 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;
d) que a Resolução/Presi/SECGE n. 06, de 04/04/2014 especializou a 1ª Vara Federal/PI em
matéria criminal, retirando-lhe, destarte, a competência para o processamento dos feitos das
classes 5133 - cancelamento de naturalização e 5208 - naturalização e seus incidentes, que
doravante deverão ser transferidos para a próxima vara cível que, na ordem das varas da
Seção Judiciária do Piauí, é a 2ª Vara Federal/PI;
R E S O LV E :
Art. 1º A redistribuição de acervo determinada pela Resolução/Presi/SECGE n. 06 de
04/04/2014 e pela Resolução PESI/SECGE 11 de 14 de maio de 2014, em razão da es-
pecialização das 2ª e 5ª Varas Federais/PI, ocorrerá com a destinação de todos os processos
cíveis, exceto os relativos às ações civis públicas por improbidade administrativa, das 1ª e 3ª
varas federais (em tramitação, em grau de recurso ou arquivados) para as 2ª e 5ª Varas
Federais/PI, em equivalência numérica aproximada, por classe e subclasse, conforme o grupo
de movimentação processual.
§1º Os processos de naturalização (classes processuais 5133 - cancelamento de naturalização
e 5208 - naturalização) e seus incidentes serão redistribuídos e distribuídos, a partir do primeiro
dia útil após sua especialização, exclusivamente, para a 2ª Vara Federal/PI e serão com-
pensados com processos das classes do grupo 5200 - procedimentos especiais de jurisdição
voluntária.
§2º Os processos atribuídos aos magistrados designados para atuar em mutirão de sentença
a distância, atribuição código 6, descrição Mutirão ou em itinerante, código 7, serão redis-
tribuídos, permanecendo, contudo, vinculados àqueles juízes até a sua devolução com sen-
tença.
§3º Os processos que se encontrarem no Núcleo de Conciliação da Seção Judiciária serão
igualmente objeto de redistribuição, porém somente serão remetidos fisicamente às varas que
os receberem por esta redistribuição após a solução resultante da tentativa de acordo.
§4º Os processos que se encontrem com lançamentos das fases 256, 259, 260, 5910 e 5920
e seus respectivos complementos serão normalmente redistribuídos, passando o monitora-
mento de guarda e gestão documental à responsabilidade da unidade jurisdicional destina-
tária.
Art. 2º 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 com-
pensação respectiva:
I - Os Incidentes Cíveis (classe 10000), em razão de sempre estarem conexos às ações
principais, não serão objeto de compensação, devendo ser distribuídos por dependência.
II - Os processos das classes e subclasses 4100, 4600, 4610, 4700 e 4710 serão redis-
tribuídos, de forma equitativa, entre as varas cíveis, juntamente com os apensos e feitos
conexos.
III - Os processos que estão nos códigos de movimentação Suspensão (238), sobrestamento
(234), arquivados provisoriamente (107), 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, as Secretarias das 1ª e 3ª varas deverão fazer, juntamente
com a remessa para as 2ª e 5ª varas 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. 11/2000 - TRF 1ª Região, quando vigente.
Será observada, ainda, a equitativa redistribuição dos processos que tenham como última
movimentação:
a) conclusos para sentença - 137/3, observado o disposto no §3º do art. 2º;
b) sobrestamento - 234 (todos os complementos);
c) suspensão processo cível ordenada - 238 (todos os complementos);
d) arquivados provisoriamente - 107 (complementos 1 a 3 e 99).
e) com a última movimentação de baixa - 123 (todos os complementos);
f) com a última movimentação de remessa a instâncias superiores - 223 (complementos 1 a
3);
g) com o registro de requisição de pagamento remetida TRF/aguardando cumprimento - 254
(complementos 1/2);
h) com registro de precatório remetido ao TRF/aguardando pagamento - 213 (complementos
1/3);
Art. 3º As 2ª e 5ª varas federais de competência cível, receberão em futuras distribuições
processos das diversas classes, de maneira que o número total de processos de todas as
varas dessa competência tenha equivalência, somando-se os processos físicos e virtuais,
conforme levantamento efetuado pela Divisão de Estatística da Secretaria de Tecnologia da
Informação do Tribunal - SECIN.
Art. 4º A redistribuição dos processos cíveis no âmbito das 2ª e 5ª Varas Federais/PI respeitará
as conexões existentes entre as ações e as vinculações legais.
§1º A igualdade numérica referida no art. 3º será obtida mediante a destinação do mesmo
número de processos cíveis por classe para a 2ª e 5ª Varas Federais/PI;
§2º 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.
§3º Se da aplicação das regras estabelecidas neste provimento decorrer desigualdade entre os
acervos em tramitação das 2ª e 5ª Varas Federais/PI, deverão ser redistribuídos processos
cíveis em número necessário para se obterem quantitativos equilibrados dentro da compe-
tência.
§4º Os processos em tramitação nas 1ª e 3ª Varas/PI, que se encontrem com requisição de
pagamento ordenada/deferida expedição/expedida (254/1) ou remetida ao Tribunal/aguardando
cumprimento/cumprida (254/2), bem como os de precatório: ordenada/deferida expedição ou
remetido TRF/aguardando pagamento (213/1 e 3) não serão considerados na soma do acervo
para fins de equilíbrio numérico.
§5º Após a devida redistribuição, a secretaria das 1ª e 3ª Varas Federais/PI deverão fazer,
juntamente com o encaminhamento dos processos recebidos com recursos pendentes (código
218-6), a remessa física dos agravos de instrumentos do Tribunal correspondentes aos feitos
redistribuídos e que estejam pendentes de julgamento pelas Cortes Superiores, enviados à
primeira instância por força da Resolução/PRESI 11/2000, enquanto vigente.
Art. 5º 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.
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