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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PORTARIA COGER N° 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA 
ALVES, CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1a REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 24 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1 a 

Região e o artigo 2°, parágrafo único, do Provimento/Coger n° 38/2009, e 

CONSIDERANDO a necessidade de contar a Corregedoria Regional com a 
colaboração permanente de magistrados de primeiro grau de jurisdição, tendo em vista as 
múltiplas atividades desenvolvidas na busca de solução de questionamentos e problemas que 
buscam o aperfeiçoamento, racionalização e agilidade dos serviços e disciplina forenses , relativos 
à Justiça Federal de primeiro grau; 

CONSIDERANDO que, por indicação deste órgão, os Juízes Federais LINCOLN 
RODRIGUES DE FARIA, MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ, RODRIGO 
NAVARRO DE OLIVEIRA e DAVID WILSON DE ABREU PARDO se encontram convocados para 
prestar auxílio à Corregedoria Regional , nos termos do quanto disposto no artigo 9°, parágrafo 2°, 
da Resolução/CNJ n°. 72/2009; 

RESOLVE: 

1. DELEGAR aos Juízes Federais LINCOLN RODRIGUES DE FARIA, MARCELO 
VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ, RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA e DAVID WILSON 
DE ABREU PARDO as seguintes atribuições: 

a) coordenar e acompanhar os trabalhos de consolidação e atualização de atos 
regulamentares da Corregedoria Regional ; 

b) emitir manifestação acerca da interpretação de normas emanadas desta 
Corregedoria Regional , objeto de consulta por escrito, para decisão do Corregedor Regional ; 

c) expedir instruções técnicas à Secretaria de Informática do Tribunal sobre os 
sistemas informatizados da primeira instância; 

d) orientar a execução dos serviços técnicos e administrativos da Assessoria e da 
Ouvidoria da Corregedoria Regional ; 

e) atender aos Juízes Federais e aos Juízes Federais Substitutos nas indagações 
sobre questões rotineiras, de competência da Corregedoria Regional , já disciplinadas em atos 
normativos, e proferir despachos em processos e procedimentos de atribuição da Corregedoria 
Regional , inclusive solicitações formuladas por meio de sistemas eletrônicos; 

\ es f) requisitar certidões, diligências, informações 
:~clarecimentos necessãrios ao desempenho de suas funções; 

ou quaisquer outros 
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g) determinar, de ofício, a juntada aos autos de documentos, certidões, 
informações e pareceres, bem como emitir manifestação prévia sobre o objeto de processo ou 
procedimento de competência da Corregedoria Regional , quando necessário; 

h) atender autoridades, advogados e cidadãos que compareçam à Corregedoria 
Regional , na ausência do Corregedor-Geral ou a seu pedido; 

i) representar a Corregedoria Regional em atos e eventos técnicos ou 
acadêmicos, quando solicitado; 

j) atuar na gestão dos sistemas informatizados e tabelas da primeira instância da 
Justiça Federal da Primeira Região; 

k) realizar outros atos de competência da Corregedoria Regional , mediante prévia 
orientação do Corregedor Regional. 

2 . ATRIBUIR ao Juiz Federal LINCOLN RODRIGUES DE FARIA, com exclusividade, 
a partir de 1° de outubro de 2014: 

a) a realização de estudos e elaboração de proposta de atualização do Provimento 
Geral Consolidado (Provimento n° 38, de 12/06/2009), compatibilizando-o com os provimentos e 
normas posteriores deste Tribunal , com a legislação vigente e com as normas emanadas do 
Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça, bem como consolidar e atualizar 
as circulares, instruções e orientações normativas desta Corregedoria Regional que dizem com o 
aperfeiçoamento, racionalização e agilidade dos serviços e discipl ina forenses , relativos à Justiça 
Federal de primeiro grau; 

b) a realização de estudos e elaboração de proposta de atos normativos relativos à 
atuação desta Corregedoria Regional, conforme solicitado pelo Corregedor Regional. 

I) as propostas de que cuida este item deverão ser apresentadas dentro do prazo 
de 180 (cento e oitenta dias), a partir da vigência desta Portaria, prorrogável se necessário se 
fizer; 

11) para o desempenho de suas atribuições, poderá Sua Excelência contar com o 
apoio dos servidores do gabinete de sua unidade jurisdicional, onde desenvolverá os trabalhos, 
além da equipe da COGER, reportando-se ao Corregedor Regional sempre que for necessário ou 
quando instado a fazê-lo. 

3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 
PORTARIA/COGER N°. 1, de 17 de março de 2013. 

PUBLIQUE-SE. 
COMUNIQUE-SE. 
CUMPRA-SE. 

CARLOS A ALVES 
Corregedor Regional da Justiça Federal da 13 Região 
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