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Art. 3º A fim de proceder à redistribuição de processos de que trata o art. 2º, ficam suspensos
os prazos processuais e o expediente externo na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado de Mato Grosso, no período de 14/04/2014 a 24/04/2014, 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.

Art. 4º A Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, em conjunto com a Secretaria do
Tribunal, adotará as providências decorrentes desta Portaria.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

Parágrafo único. Se for o caso, a Coordenação da Turma Recursal AM-RR poderá, por in-
termédio da DIREF/AM, solicitar à Presidência do Tribunal a alteração do prazo de suspensão
previsto na Portaria/Presi/SECGE 56 de 28/02/2014.

Art. 4º 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. 5º 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 acompa-
nhamento processual da Seção Judiciária do Amazonas, nos termos do presente provimento.

Parágrafo único. Concluídos os procedimentos de redistribuição, deverá ser encaminhado à
COGER quadro demonstrativo da composição dos acervos das relatorias da Turma Recursal
Única dos Estados do Amazonas e de Roraima.

Art. 6º 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. 7º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em substituição

(RITRF 1ª Região, art. 117, inc. I)

PORTARIA COGER N
o
- 1, DE 17 DE MARÇO DE 2013

Constitui comissão 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, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 23, 24 e 25 do Regimento Interno do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, pelo art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria Regional da
Justiça Federal da Primeira Região aprovado pela Resolução 2, de 10/01/2002; pelos arts. 21
a 43 do Provimento Geral/COGER 38/2009; e pela Resolução/CJF 496, de 13/02/2006,

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar o Provimento Geral Consolidado (Provimento nº
38 de 12/06/2009) com os provimentos e normas posteriores deste Tribunal, com a legislação e com
as normas ulteriores emanadas do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça,
bem como consolidar e atualizar as circulares, instruções e orientações normativas desta Corre-
gedoria Regional visando ao aperfeiçoamento, à racionalização e à agilização dos serviços e dis-
ciplina forenses, relativos à Justiça Federal de primeiro grau;

CONSIDERANDO a determinação do então Corregedor Regional, Desembargador Federal
Carlos Olavo, de atualização do Provimento Geral Consolidado proferida no Expediente Ad-
ministrativo nº 2013/00881 - MT;

R E S O LV E :

Art. 1º - Constituir comissão integrada pelo Juiz Federal MARCELO VELASCO ALBERNAZ, em
auxílio nesta Corregedoria Regional, e pelos servidores: CHARLES GOMES VIDEIRA, FRAN-
CISCO DE ASSIS BAHIA RIBEIRO e MARIA GALDINO VIDAL, para o fim de apresentar, em
30 dias a contar da publicação desta Portaria, proposta de atualização do Provimento Geral
Consolidado (Provimento nº 38 de 12/06/2014, considerando os provimentos e normas pos-
teriores deste Tribunal, bem como a legislação e as normas ulteriores emanadas pelo Conselho
da Justiça Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como proposta de consolidação
e atualização das circulares, instruções e orientações normativas desta Corregedoria Regional,
à vista da aludida compatibilização.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em substituição

(RITRF 1ª Região, art. 117, inc.I)

CORREGEDORIA REGIONAL

PROVIMENTO/COGER Nº 112, DE 10 DE MARÇO DE 2014

Regulamenta a redistribuição de processos decorrente da extinção da
Turma Recursal do Estado de Roraima e instalação da Turma Recursal
Única dos Estados do Amazonas e Roraima.

O Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Corregedor-Regional da Justiça Fe-
deral da Primeira Região, em substituição (RITRF 1ª Região, art. 117, inc. I), no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 24, VII, do Regimento Interno da Corte e pelo art.
5º, XIX, do Regimento Interno desta Corregedoria-Geral e o constante nos autos do Expediente
Administrativo 2014/00354 - DF,

CONSIDERANDO:
a) a extinção da Turma Recursal do Estado de Roraima e instalação da Turma Recursal Única
dos Estados do Amazonas e Roraima, conforme Resolução/PRESI/SECGE 1, de
10/01/2014,

b) a necessidade de redistribuição dos processos que compunham o acervo da Turma extinta
para a recém-criada Turma Recursal Única dos Estados do Amazonas e Roraima;

c) a conveniência de utilização de procedimento simplificado e rápido de redistribuição de
processos e que cause menos transtornos aos órgãos judicantes envolvidas, sobretudo em
face da agenda de sessões de julgamento da Turma extinta, a indicar a existência de atos
designados para realização em data próxima;

R E S O LV E :
Art. 1º A redistribuição de acervo determinada pela Resolução/PRESI/SECGE 1, de
10/01/2014, em razão da extinção da Turma Recursal do Estado de Roraima e instalação da
Turma Recursal Única dos Estados do Amazonas e Roraima, ocorrerá com a destinação de
todos os processos da Turma extinta (em tramitação, em grau de recurso ou arquivados) para
a Turma Única dos Estados do Amazonas e Roraima.

Art. 2º O sistema processual informatizado 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 relatoria de origem.

§ 1º 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.

§ 2º Deverá estar disponível para a COGER e para a Secretaria da Turma Única dos Estados
do Amazonas e Roraima a relação de processos conclusos que se encontravam paralisados há
mais de 90 dias, para fins de prioridade na relatoria de destino.

Art. 3º Compete à DIREF/AM e à Presidência da Turma Recursal Única/AM-RR realizarem a
divulgação prévia das medidas que serão adotadas para a transferência dos acervos físicos
redistribuídos, junto aos magistrados e servidores da seccional e aos jurisdicionados.
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