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PORTARIA PRESI N
o-44, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

Estabelece Escala de Plantão Judicial no âmbito do Tribunal Regional
Federal da Primeira Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

a) a Resolução 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça,

b) o disposto no art. 4º da Resolução/PRESI 600-19 de 19 de agosto de 2009, deste Tribunal,

R E S O LV E :

Art. 1º O plantão judicial no Tribunal Regional Federal da Primeira Região funciona nos feriados
e pontos facultativos, nos fins-de-semana, no recesso forense e nos horários fora do ex-
pediente forense, nos dias de semana.

Parágrafo único Somente serão apreciados pelo Desembargador Federal de plantão os pe-
didos, ações, procedimentos e medidas de urgência destinados a evitar o perecimento de
direito ou assegurar a liberdade de locomoção.

Art. 2º Fica estabelecida a ESCALA DE PLANTÃO JUDICIAL, no período de 21 de fevereiro a
27 de abril de 2014, conforme quadro seguinte:

ESCALA DE PLANTÃO

21/02 a 07/03 Des. Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO Presidente
08/03 a 22/03 Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO

Vi c e - P r e s i d e n t e
23/03 a 06/04 Des. Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO Presidente
07/04 a 27/04 Des. Federal Corregedor Regional

Art 3º Em caso de impossibilidade emergencial de cumprimento do plantão pelo magistrado escalado,
caberá à sua assessoria prestar apoio ao desembargador federal que o substituirá.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

d) a atual situação dos acervos virtuais de processos em tramitação das 7ª, 9ª e 10ª Varas
Federais da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, que não recomenda sejam considerados
na redistribuição os processos que se encontram em fase de expedição ou cumprimento pelo
órgão ou Tribunal;

e) que as novas varas de juizado especial federal devem absorver, em redistribuição, também
os processos dos acervos físicos das varas existentes, diretriz que, contudo, não há de ser
aplicada quanto à 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, tendo em vista a
existência de pouco mais que 500 processos físicos distribuídos entre os acervos das 7ª, 9ª e
10ª Varas daquela Seccional, mostrando-se inviável a redistribuição;

f) que, pelo grande volume de feitos envolvidos, bem assim das providências requeridas -
elaboração da pauta, intimação das partes, impressão das consultas de Plenus e Cnis etc -, os
preparativos para o mutirão de audiências a ser realizado no mês de maio/2014 nas 7ª, 9ª e
10ª Varas Federais da SJMA (cerca de 7900 processos), precisam ser iniciados com a an-
tecedência devida, o que poderia restar inviabilizado pela inclusão dos feitos na presente
redistribuição processual, preocupação manifestada a esta Corregedoria pela Coordenação dos
Juizados Especiais Federais da Primeira Região, por via eletrônica, na data de 23/01/204;

R E S O LV E :

Art. 1º A 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, especializada em
juizado especial federal, receberá em distribuição, a partir do primeiro dia útil após sua ins-
talação, e redistribuição, apenas processos virtuais, das diversas classes cíveis, de maneira
que o número total de processos de todas as varas de juizados tenha equivalência, somando-
se os acervos físicos e virtuais.

Parágrafo único. Os processos que se encontram com requisição de pagamento ordena-
da/deferida expedição/expedida (5760/1 e 2) ou remetida ao Tribunal/aguardando cumprimen-
to/cumprida (5760/4 e 5) não serão considerados na soma dos acervos para fins de equilíbrio
numérico.

Art. 2º A redistribuição dos processos virtuais no âmbito dos Juizados Especiais Federais
Seção Judiciária do Estado do Maranhão obedecerá aos seguintes critérios:

I - a não redistribuição dos processos:

a)com audiência realizada de instrução e julgamento - 5130/6;

b)com audiência designada - 5110 (complementos 1 a 5) até 11 de junho de 2014;

c)com o registro de requisição de pagamento: ordenada/deferida expedição/expedida (5760/1 e
2) ou remetida TRF/ aguardando cumprimento (5760/4 e 5);
d) com o registro de precatório: ordenado/deferida expedição - 5680/1 e remetido TRF/aguar-
dando pagamento - 5680/2;
e) com registro efetivado no período de janeiro a março/2014 da movimentação processual
5109/1;
f) com audiência redesignada - 5140/1 até julho/2014.

II - A redistribuição equitativa, quando possível, dos processos com última movimentação:

a)remessa a outras unidades jurisdicionais - 5160 (complementos 1 e 4 a 7);

b)conclusos para sentença - 5260/3;

c)sobrestamento - 5830 (todos os complementos);

d)suspensão processo cível ordenada - 5870/1;

e)com baixa - 5170 (todos os complementos).

III - Os processos em tramitação que acusem em seus registros o lançamento dos códigos
5430 - devolvidos com sentença com exame do mérito (todos os complementos) e 5440 -
devolvidos com sentença sem exame do mérito (todos os complementos), deverão ser re-
distribuídos em número igual ou aproximado entre os juizados especiais federais.

IV - Os processos principais e os distribuídos por sua dependência, apensados ou não, bem
assim os feitos conexos, serão igualmente redistribuídos para a 12ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Maranhão.

§1º Não deverão ser reagendadas as audiências previamente designadas nos processos objeto
de redistribuição, salvo para antecipação de sua realização.

CORREGEDORIA REGIONAL

PROVIMENTO/COGER N
o-110, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014.

Regulamenta a distribuição e a redistribuição de processos decorrente da
instalação da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ma-
ranhão, especializada em juizado especial federal cível com processos
exclusivamente virtuais.

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, §2º do Regimento Interno da Corte e o
constante nos autos do Expediente Administrativo 2014/00475 - MA.

CONSIDERANDO:

a) a instalação da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, especializada
em juizado especial federal cível, conforme Portaria/Presi/SECGE 36 de 17/02/2014 (PA
2.426/2013- TRF1);

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;
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§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, não serão re-
distribuídos ou reatribuídos/reassociados, permanecendo no acervo da respectiva vara, ficando
vinculados ao acervo do juiz federal titular ou substituto, pelo critério par e ímpar, após a sua
devolução com sentença.

§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 Se da aplicação dos parágrafos anteriores decorrer desigualdade entre os acervos em
tramitação das varas, deverão ser redistribuídos processos em número necessário para se
obter quantitativos equilibrados, observado o disposto no parágrafo único do art. 1º.

§5º 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
destinadas ao juizado especial federal seja mantido.

§6º Após a devida redistribuição, as secretarias das 7ª, 9ª e 10ª Varas Federais de São
Luís/MA 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. 3º O sistema informatizado processual virtual registrará a mudança de Juízo por re-
distribuição, 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 90 dias, para fins de prio-
ridade na vara de destino.

Art. 4º Será adotada para a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão a padronização
de caixas de tramitação para a movimentação dos processos, a exemplo da que está im-
plantada nas das 7ª, 9ª e 10ª Varas, para as quais serão remetidos os processos redistribuídos,
observando-se a última movimentação processual, sem prejuízo de ampliação posterior das
caixas inicialmente previstas, ouvida a Coordenação dos Juizados Especiais Federais CO-
JEF/TRF1.

Parágrafo único. O treinamento aos servidores da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Maranhão será ministrado pela equipe do Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTEC/RO,
conjuntamente com os servidores das 7ª, 9ª e 10ª Varas daquela Seccional.

Art. 5º Compete à Diretoria do Foro e à Coordenação dos Juizados Especiais da Seção
Judiciária do Estado do Maranhão realizar a divulgação prévia das medidas que serão ado-
tadas para a transferência dos acervos redistribuídos, junto aos magistrados e servidores da
seccional e aos jurisdicionados.

Parágrafo único. Se for o caso, a DIREF/RO poderá solicitar à Presidência do Tribunal a
prorrogação do prazo de suspensão previsto na Portaria/Presi/SECGE 36 de 17/02/2014;

Art. 6º A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal adotará todas as medidas ne-
cessárias à adequação das rotinas informatizadas para a redistribuição dos feitos no sistema
de acompanhamento processual virtual da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, nos
termos do presente provimento, até dia 17/03/2014, inclusive.

Art. 7º Casos omissos e eventuais equívocos na redistribuição de processos decorrentes da
aplicação deste provimento serão analisados pela Corregedoria Regional, com o auxílio técnico
da Secretaria de Tecnologia da Informação, para definição de critérios a serem adotados.

Art. 8º. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS OLAVO PACHECO DE MEDEIROS
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

SECRETARIA DO TRIBUNAL

EDITAL DIGES/SECRE N
o-026, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA RE-
GIÃO no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Ato/Presi 908/2012, publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Federal, de 29/06/2012, e de acordo com o disposto no capítulo XIV, item
2, subitem 2.1, alínea "a", do Edital de Abertura de Inscrição para a realização de Concurso Público
destinado ao provimento de cargos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da Primeira
Região e do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau da Primeira Região, publicado
no Diário Oficial da União de 30/01/2011, Seção III, torna público - para conhecimento dos candidatos
habilitados no 5º Concurso Público realizado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em
convênio com a Fundação Carlos Chagas, no cargo de Analista Judiciário, Área Administrativa, na
localidade de SALVADOR - a existência de cargo destinado à SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEI-
XEIRA DE FREITAS aos que tenham interesse em concorrer ao preenchimento de 01(um) cargo
vago de Analista Judiciário, Área Administrativa.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. A adesão ao presente edital gera para o candidato apenas expectativa de direito à no-
meação, devendo ser observada a estrita ordem de classificação da lista de aprovados para o
Estado da Bahia, para fins de nomeação.
2. O candidato nomeado na forma prevista neste edital será excluído das demais listas em que
constar, conforme disposição contida no Edital de Abertura das Inscrições do 5º Concurso
Público promovido por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas.
II - DAS INSCRIÇÕES
1. Os interessados no provimento do mencionado cargo deverão manifestar-se por meio de
requerimento acompanhado de cópia de documento de identificação, dirigido à Presidência do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, Divisão de Cadastro de Pessoal, Setor de Autarquias Sul, quadra 2, Bloco K, Ed. Sede
I do TRF 1ª Região, Brasília/DF, CEP 70.070-900, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da
publicação deste Edital.
Parágrafo único. Não serão aceitos requerimentos remetidos por fax, e-mail ou outra forma de
correio eletrônico.
III - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1. O provimento do cargo será feito observando-se a classificação final obtida no referido
concurso, adotando-se, em caso de igualdade, os critérios de desempate constantes do Edital
de Abertura das Inscrições do 5º Concurso Público promovido por este Tribunal em convênio
com a Fundação Carlos Chagas, a seguir:
a) possuir tempo de serviço no Poder Judiciário da União;
b) possuir tempo de serviço público federal;
c) possuir tempo de serviço público;
d) tiver mais idade.
e) tiver exercido efetivamente a função de jurado, conforme disposto na Lei no 11.689/08.
IV - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1. O resultado final do presente processo será publicado no Diário da Justiça Federal da 1ª
Região - eDJ1 e disponibilizado nas páginas eletrônicas do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região e da Seção Judiciária do Estado da Bahia.
V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. O resultado final do presente processo será utilizado dentro do prazo de validade do 5º
concurso público para o provimento de outros cargos vagos de Analista Judiciário, Área Ad-
ministrativa, que vierem a surgir no âmbito da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas.
2. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Seção Judiciária do Estado da Bahia, e
a Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas não arcarão com nenhum ônus financeiro de-
corrente da opção dos candidatos para o preenchimento do cargo oferecido neste edital.
3. O candidato nomeado nos termos deste edital deverá permanecer por um período mínimo de
3 (três) anos, a partir do exercício, na Subseção Judiciária, sendo vedada, nesse período,
remoção, redistribuição ou cessão para outros órgãos, inclusive para a Sede da Seção Ju-
diciária do Estado da Bahia, para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e demais
Seções Judiciárias vinculadas, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições do 5º Concurso
Público promovido por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas.
4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste edital e no Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público
promovido por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas, em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento.
Publique-se.

ROBERTO ELIAS CAVALCANTE
Diretor-Geral
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