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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PROVIMENTO/COGER 122 DE 21 DE AGOSTO DE 2014. 

Regulamenta a distribuição e a redistribuição de processos 
decorrentes da especialização da 11 a Vara Federal da Seção 
Judiciária do Estado de Minas Gerais em crimes contra o sistema 
financeiro nacional e de lavagem de dinheiro ou ocultação de 
bens, direitos e valores e naqueles praticados por organizações 
criminosas. 

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, §2°, do Regimento Interno da Corte, e 
em cumprimento á decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, Ministro Humberto 
Martins, nos autos do CJF-PPP-2013/00032, requerido pelo Ministério Público Federal, ordinatório 
do cumprimento imediato da Resolução PRESI/SCGE 07, de 23 de abril de 2014, deste Tribunal 
Regional Federal da 1 a Região, e o constante nos autos do Expediente Administrativo 2014/01183 
-MG, 

CONSIDERANDO: 

a) a especialização da 11 a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas 
Gerais em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro ou ocultação de 
bens, direitos e valores e naqueles praticados por organizações criminosas, conforme Resolução 
PRESI/SECGE 07 de 23 de abril de 2014 (Processo Administrativo 8.509/2013- TRF1 ); 

b) a necessidade de utilização de critério racional e objetivo de redistribuição dos 
processos, 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. 1°. A redistribuição de acervo determinada pela Resolução/PRESI/SECGE 07 
de 23 de abril de 2014 ocorrerá com destinação de processos e inquéritos policiais (em 
tramitação, em grau de recurso ou arquivados) relativos aos crimes contra o sistema financeiro 
nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e cometidos por organizações 
criminosas, incluindo os de juizado especial dessa matéria, em tramitação na 4a Vara Federai/MG 
para a 11a Vara Federai/MG, de maneira que ambos os Juízos permaneçam com acervos 
numericamente equilibrados conforme as classes de ações da citada competência e por grupo de 
movimentação. 

Art. 2°. A citada redistribuição observará, ainda, a compensação de processos 
referentes a crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores e cometidos por organizações criminosas, bem assim os feitos de juizado 
especial relativos à matéria, na forma do art. 366, 11 do Provimento Geral (para cada inquérito 
policial , ação penal ou incidente relativo à sequestro e apreensão de bens, direitos ou valores, 
pedidos de restituição de coisas apreendidas, busca e apreensão, hipoteca legal e quaisquer 
outras medidas assecuratórias, bem como todas as medidas relacionadas com a repressão penal, 

cluídas medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias - distribuição automática, recebidos 

TRF ,. REGlÃO/IMP 15-02Y IGAGER\prov!mentos\201•\Provimento_ 122_especiallzaçAo_ 11 1 VAAA_BH-MG_EA_01 183_201-' retificada doe 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

pela vara criminal especializada, serão distribuídos, em contrapartida, 3 (três) feitos da mesma 
natureza (distribuição automática), conforme o caso, relacionados a assuntos penais outros, para 
a vara criminal não especializada); 

Art. 3°. Serão observados, ainda, os seguintes critérios: 

I - a não redistribuição dos Inquéritos Policiais - IPL (15.600 - Inquérito/ 
Denúncia/Queixa/Notícia Crime/Representação/Outros e 15601 - Inquérito Policial), cuja 
tramitação registre o lançamento do código 153/13 - Devolvidos com Decisão Arquivamento 
Inquérito Policial Deferido; 

11 - não deverão ser redistribuídos, exceto no caso de insuficiência da quantidade 
de ações para estabelecer o equilíbrio entre as varas, os processos criminais que tiverem 
interrogatório ou audiência designada, adiada ou realizada, em razão do princípio da identidade 
física dos juízes. 

111 - os demais procedimentos criminais relativos aos crimes contra o sistema 
financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e cometidos por 
organizações criminosas em tramitação na 4• Vara Federai/MG serão distribuídos objetivando o 
equilíbrio numérico entre as varas da sede da Seccional 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. 

IV- para que seja mantido o equilíbrio atual na distribuição dos processos criminais 
entre as varas especializadas e não especializadas da Seção Judiciária do Estado de Minas 
Gerais, serão redistribuídos para a 4• Vara (3) três processos de outros assuntos penais do 
acervo da 11• Vara, para cada (1) um dos processos que a 11• Vara tenha recebido da 4• Vara, 
em razão da sua especialização. 

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

Art. 4°. Não deverão ser redistribuídos, exceto no caso de insuficiência da 
quantidade de ações para estabelecer o equilíbrio entre as varas, os processos criminais que 
tiverem interrogatório ou audiência designada, adiada ou realizada, em razão do princípio da 
identidade física dos juízes. 

Art. 5°. A 11• Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais 
receberá em distribuição, a partir do primeiro dia útil após sua especialização, processos e 
inquéritos policiais relativos aos crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou 
ocultação de bens, direitos e valores e cometidos por organizações criminosas, bem assim os 
feitos de juizado especial da citada competência, de maneira que o número total de processos em 
tramitação tenha equivalência entre as varas dessa especialidade abrangidas pela competência 
territorial da Seção Judiciária de Minas Gerais, fixada em ato da Presidência do TRF-1 • Região. 

Art. 6°. O sistema 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, observando-se o seguinte: 

I - 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. 

li - Deverá ser disponibilizado para a Corregedoria Geral e Secretarias da Varas a 
relação de processos conclusos que se encontravam paralisados há mais de 90 (noventa) dias, 
para fins de prioridade na vara de destino. 
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Art. 7° Compete à Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais 
realizar a divulgação prévia das medidas que serão adotadas para a transferência dos acervos 
redistribuídos, junto aos magistrados e servidores da seccional e aos jurisdicionados. 

Art. 8° 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. 9°. 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, conforme as regras estabelecidas 
neste provimento será contínuo e deverá ser mantido 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 Estado de Minas Gerais, nos 
termos do presente provimento, até dia 12/09/2014, inclusive. 

Parágrafo único. Concluídos os procedimentos de redistribuição, deverá ser 
encaminhado à COGER quadro demonstrativo da composição dos acervos das varas, para 
verificação da proporcionalidade e eventual necessidade de ajuste dos contadores processuais. 

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

REGISTRE-SE. PUBLIQU -SE. CUMPRA-SE. 

Carlos 
Corregedor Regional d Justiça Federal da 1a Região 
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