
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PROVIMENTO/COGER 123 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014. 

Regulamenta a distribuição e a redistribuição de processos 
decorrentes da instalação da 2a Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Federais das Seções Judiciárias dos Estados do 
Amapá e do Pará. 

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, VI, do Regimento Interno da Corte e o 
constante nos autos do Expediente Administrativo 2014/01220- PA, 

CONSIDERANDO: 

a) a Resolução Presi/Coger/Cojef 5/2013, que dispõe sobre as turmas recursais dos 

juizados especiais federais da 1 a Região criadas pela Lei 12.665/2012; 

b) a instalação da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções 

Judiciárias dos Estados do Amapá e do Pará, conforme Portaria/Presi/Secge 301 de 03 de 

setembro de 2014 (PA 4.899/2012- TRF1); 

c) a necessidade de utilização de critério racional e objetivo de redistribuição dos 

processos, orientado pelos princípios da igualdade de tratamento das turmas recursais e da 

eficiência e celeridade na prestação jurisdicional; 

d) a conveniência de utilização de procedimento simplificado de redistribuição de 

processos que cause menos transtornos às relatarias das turmas recursais envolvidas, de forma 

que as turmas recursais já instaladas não recebam processos em redistribuição. 

RESOLVE 

Art. 1° A 2a Turma Recursal das Seções Judiciárias do Amapá e do Pará - 2a 

TR/AP-PA receberá processos em distribuição, a partir do primeiro dia útil após sua instalação, e 

redistribuição, de maneira que o número total de processos em todas as turmas recursais e cada 

uma de suas relatarias tenha equivalência, considerando-se separadamente os acervos físicos e 

virtuais. 

Parágrafo único. Os acervos físicos e virtuais da relataria da 1a Turma 

Recursai/AP-PA serão parcialmente redistribuídos para a relataria da 2a Turma Recursal de forma 

aleatória e equitativa, atentando-se para o disposto no caput deste artigo. 

Art. 2° A redistribuição de processos físicos e virtuais no âmbito das Turmas 

Recursais das Seções Judiciárias do Amapá e do Pará observará os seguintes critérios: 
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I -a não redistribuição dos processos com última movimentação: 

a) ordenada inclusão em pauta - 5820/5; 

b) julgamento da turma recursal sobrestado: adiado de pauta - 5590/1; 

c) julgamento da turma recursal sobrestado: pedido de vista- 5590/2; 

d) autos remetidos para o JEF (com baixa) 5160/3. 

11 -a redistribuição equitativa dos processos com última movimentação: 

a) conclusos ao juiz I relator da turma- 5230/3 e 5240 (todos os complementos); 

b) conclusos ao juiz presidente da turma - 5250/1, 2 e 3; 

c) sobrestamento- 5830 (todos os complementos); 

d) suspensão - 5870/1; 

e) autos remetidos para o JEF (sem baixa) 5160/2. 

§ 1 o 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. 

§ 2° Se da aplicação dos incisos deste artigo decorrer desigualdade entre os 

acervos em tramitação em cada relataria, poderão se redistribuídos processos em número 

necessário para se obter quantitativos equilibrados. 

Art. 3° 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 relataria de origem. 

§ 1 o 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. 

§ 2° Deverá estar disponível para a COGER e para a Secretaria Única das TRs/AP

PA a relação de processos conclusos que se encontravam paralisados há mais de 90 dias, para 

fins de prioridade na relataria de destino. 

Art. 4° Compete à DIREF/PA e também à Coordenação local das Turmas 

Recursais/AP-PA realizarem a divulgação prévia das medidas que serão adotadas para a 

ransferência dos acervos físicos redistribuídos, junto aos magistrados e servidores da seccional e 

os jurisdicionados. 

TRF \0 REGIÃOIIMP.\5-02-05 Y.\GAGER\pn:lvimelllos\2014\Provimento_ 123_redistribuiçãG_2' TR_PA-AP _ EA_0\220_2014 doe 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

ç,<:.OORI,q ~ 
~ ~ 
~Fls.--~ 
~ o' 

D-4 1•~~ 
Parágrafo único. Se for o caso, a Coordenação das Turmas Recursais/AP-PA 

poderá, por intermédio da DIREF/PA, solicitar à Presidência do Tribunal a alteração do prazo de 

suspensão previsto na Portaria/Presi/Cenag 301 de 03 de setembro 2014. 

Art. 5° 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. 6° 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 relatarias das turmas recursais seja mantido. 

Parágrafo único. O sistema de compensação será contínuo, conforme as regras 

estabelecidas neste provimento, mantendo-se após a redistribuição. 

Art. 8° 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 Pará, nos termos do presente 

provimento. 

Parágrafo único. Concluídos os procedimentos de redistribuição, deverá ser 

encaminhado à COGER quadro demonstrativo da composição dos acervos das relatarias de cada 

turma recursal, para verificação da proporcionalidade e eventual necessidade de ajuste dos 

contadores processuais mencionados no§ 2° do art. 2° deste provimento. 

Art. 9° 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. 10. Este provimento entrará e vigor na data de sua publicação. 

· a Alves 

Corregedor Regional da ustiça Federal da 1 a Região 
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