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PROCESSO 5.962/2011 - TRF1

Interessado: Conselho da Justiça Federal e Valdeir Correia de Farias.
Assunto: Alteração da Resolução n° 212/1999-CJF - Analista Judiciário/ Área: Apoio

Especializado/Contadoria.
Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO.
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, negou provimento ao re-

curso, nos termos do voto do Relator.
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 2013/00826-DF

Requerente: Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ.
Requerido: Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região.
Assunto: Providências de Natureza Administrativa - Recomendação n. 7/2012 (CNJ).
Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS OLAVO.
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou as alterações dos

arts. 42, 123 e 225 do Provimento COGER 38, de 12 de julho de 2009, que
dispõe sobre as correições ordinárias, inserções e peculiaridades dos pro-
cedimentos criminais. Essa alteração foi introduzida pelo Provimento CO-
GER 90, de 9 de julho de 2013.
CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA Nº 2013/00345 - RR.

Assunto: Correição Geral Ordinária nº 2013/00345 - RR.
Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS OLAVO.
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório da

Correição Geral Ordinária nº 2013/00345 - RR.
Encerrou-se a sessão às nove horas e trinta e oito minutos.
Pelo que eu, Willer Larry de Oliveira Pereira, servindo como Secretário, lavrei a presente Ata,
que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

§ 2º O que remanescer dos autos do agravo de instrumento convertido em retido deverá ser
descartado de imediato pela unidade processante.
Art. 5º As Secretarias Administrativas das Seções Judiciárias e do Tribunal deverão adotar as
providências para a reciclagem do material descartado, atendendo aos critérios de respon-
sabilidade social e de preservação ambiental."

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

No EDITAL DE REMOÇÃO/ASMAG/JF/006/2013, no que se refere ao item I onde se lê: I - Aos
juízes federais integrantes da 1ª Região que se encontram vagos 03 (três) cargos de juiz
federal para provimento mediante remoção, conforme quadro abaixo:

SJ LOCALIZAÇÃO COMPETÊNCIA
SJ/MA São Luís 1ª Vara Criminal/Juizado Especial Adjunto/

Sistema Financeiro
SJ/DF Brasília 17ª Vara/Cível
SJ/DF Brasília 21ª Vara/Cível

Leia-se: I - Aos juízes federais integrantes da 1ª Região que se encontram vagos 02 (dois)
cargos de juiz federal para provimento mediante remoção, conforme quadro abaixo:

SJ LOCALIZAÇÃO COMPETÊNCIA
SJ/MA São Luís 1ª Vara Criminal/Juizado Especial Adjunto/

Sistema Financeiro
SJ/DF Brasília 21ª Vara/Cível

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

Presidente

PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO PRESI/SECJU N
o
-10, DE 05 DE JULHO DE 2013

Altera dispositivos do artigo 1º e acrescenta os artigos 4º e 5º à Resolução
Presi/Cenag 18 de 23/08/2012.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, tendo em vista o decidido pela Corte Especial Administrativa
nos autos do Expediente Administrativo 2013/00042 - DF, em sessão realizada em 04/07/2013,
e

CONSIDERANDO:
a) a necessidade de regulamentar o trânsito e o arquivamento dos agravos de instrumento
convertidos em retidos no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região;
b) a necessidade de racionalização dos procedimentos cartorários; resolve:

Art. 1º Alterar a Resolução/Presi/Secju 18 de 23/08/2012, para revogar o § 4º e dar nova
redação ao § 5º do art. 1º:
"Art. 1º ...
§ 4º (revogado).
§ 5º Após as providências descritas nos parágrafos anteriores, o que remanescer do agravo de
instrumento deverá ser imediatamente eliminado pela própria unidade processante responsável
pelo traslado de peças, com o lançamento da(s) respectiva(s) fase(s) no sistema processual,
dispensada a publicação de edital de eliminação e vedada a remessa à unidade de arquivo."

Art. 2º Acrescentar à Resolução/Presi/Secju 18 de 23/08/2012 os artigos 4º e 5º, com a
seguinte redação:
"Art. 4º O agravo de instrumento convertido em retido será definitivamente baixado e remetido
pelo Tribunal à respectiva vara de origem.
§ 1º A vara de origem efetuará o traslado ao processo principal das peças originais do agravo
que não constem dos autos principais.

CORREGEDORIA REGIONAL

PORTARIA COGER N. 15, DE 16 DE JULHO DE 2013.
Institui grupo de trabalho para atuar, em regime de esforço concentrado -
mutirão de boas práticas -, na 12ª Vara Federal da SJGO.

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA RE-
GIÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 23, 24 e 25 do Regimento
Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,

CONSIDERANDO:

a)a situação da 12ª Vara da SJGO, constatada por ocasião da inspeção anual
ordinária de 2013 e aferida no Parecer Técnico nº 91/2013, que informa elevado acervo e
significativa paralisação processual, com grave comprometimento da entrega da prestação
jurisdicional;

b) a necessidade da Corregedoria Regional aferir as causas do represamento das
demandas (carência estrutural, procedimentos incompatíveis com a celeridade processual etc),
bem como avaliar as possíveis soluções que permitam otimizar os recursos existentes e
aprimorar as rotinas cartorárias utilizadas;.

c) a possibilidade do aproveitamento da experiência de servidores lotados ou egres-
sos de varas especializadas em Execução Fiscal da Primeira Região com o objetivo de sanear
os problemas apontados; RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Juiz Federal em auxílio à COGER, Lincoln Rodrigues de Faria,
para abertura dos trabalhos de mutirão que será realizado na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de
Goiás, no dia 12/08/2013, e coordenar, à distância, o andamento e a conclusão dos trabalhos;
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Art. 2º. Designar os servidores Charles Gomes Videira e Rosenélia da Rocha
Bomfim, ambos da Assessoria do Gabinete desta COGER, Alexandre Amaral, Diretor do
NUCJU/SJDF, Márcia Aparecida Carneiro, lotada na 1ª Vara Federal de Uberlândia/MG, e o
servidor Márcio de Freitas Manna, Diretor de Secretaria da 1ª Vara Federal de Uberlândia/MG,
para, sob a coordenação deste último, atuarem em regime de mutirão de atos de secretaria na
12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, no período de 12 a 16 de agosto de 2013, com
elaboração de relatório circunstanciado ao final.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Desembargador Federal CARLOS OLAVO

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

PROVIMENTO COGER 90, DE 9 DE JULHO DE 2013 (*)

Altera os artigos 42, 123 e 225 do Provimento Coger 38 de 12 de junho de
2009, que dispõem sobre as Correições Ordinárias, Inspeções e Pecu-
liaridades dos Procedimentos Criminais.

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 2013/00826 - DF,

CONSIDERANDO,

a) a necessidade de adequação do Provimento Geral 38 de 2009 aos termos
da Recomendação/CNJ 07 de 06 de setembro de 2012, que determina a prioridade de tra-
mitação dos inquéritos e processos criminais em que figurem indiciado, acusado, vítima ou réu
colaboradores, vítimas ou testemunhas protegidas, nos termos do art. 19-A da Lei n.
9.807/1999, incluído pela Lei n. 12.483/2011, RESOLVE:

Art. 1º Ficam alterados os artigos 42, 123 e 225 do Provimento Coger 38 de 12 de
junho de 2009, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Título I - Da Corregedoria-Geral

Sessão II - Das Correições Ordinárias

Subseção III - Da Execução dos Trabalhos

Art. 42. Nas varas em que se processem feitos criminais, serão especialmente anotados:

I - datas de recebimento da denúncia e de conclusão para sentença;

II - incidência de prescrição;

III - obediência aos prazos para instrução, bem assim aos fixados para conclusão dos in-

quéritos policiais;

IV - preferência no julgamento de processos com réus presos;

V - subida de autos à instância superior, no prazo legal;

VI - prazos excedidos em autos com vista a membros do Ministério Público e advogados, para

cobrança;

VII - fiança;

VIII - realização regular de audiências admonitórias;

IX - incidentes de insanidade mental;

X - destino de mercadorias apreendidas;

XI - incidentes da execução;

XII - preferência no cumprimento de cartas precatórias criminais;

XIII - comunicações de prisão à autoridade judiciária;

XIV - habeas corpus;

XV - comunicações ao Ministério Público de réus presos e soltos;

XVI - registro único do rol de culpados e de suspensão condicional de execução de pena;

XVII - comunicação de decisões judiciais ao Instituto Nacional de Identificação.

XVIII - Prioridade de tramitação de inquéritos e processos criminais em que figurem como

indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, vítimas ou testemunhas protegidas, nos ter-

mos do art. 19-A da Lei n. 9.807/1999, incluído pela Lei n. 12.483/2011.

Título III - Do Juiz

Capítulo VIII - Das Inspeções

Seção II - Instalação e Execução dos Trabalhos

Art. 123. No prazo fixado para inspeção, o juiz deverá verificar:

I - omissões e prática de erros ou abusos, nos termos da lei;

II - cumprimento pela secretaria do disposto no art. 41 da Lei n. 5.010/66, dos atos, despachos

e das recomendações dos juízes, do Tribunal e da corregedoria-geral;

III - existência de todos os livros previstos neste provimento e sua regular abertura, numeração,

escrituração e encerramento, bem como a existência das pastas, igualmente, previstas neste

provimento, organizadas por ordem cronológica dos atos praticados;

IV - encadernação, guarda e conservação dos autos, livros e papéis findos ou em andamento;

V - processos irregularmente parados e inobservância de prazo previsto para servidores, Ministério

Público e partes, apurando-se suas razões e determinando, quando for o caso, a busca e apreensão de

autos por meio de mandado a ser expedido com antecedência razoável para seu cumprimento;

VI - distribuição e processamento dos feitos nos termos da lei e das determinações da cor-

regedoria-geral;

VII - demora injustificada no cumprimento de cartas precatórias, especialmente criminais, e

aquelas de interesse de beneficiário de assistência judiciária, e se, periodicamente, são co-

bradas as que não são devolvidas no prazo fixado;

VIII - publicação regular do expediente da vara;

IX - existência, na capa dos processos, da classe e natureza das ações e dos nomes dos

advogados e das partes, que deverão ser incluídos no expediente para publicação;

X - lançamento, em pasta de entrega de autos com vista a advogados, de nome, número de inscrição na

Ordem e endereço completo do interessado, bem como do servidor que os receber em devolução;

XI - cumprimento, em tempo hábil, dos mandados expedidos;

XII - baixa dos processos devolvidos e sentenciados, conferindo-se a regular numeração das

folhas dos autos e se as certidões e termos lavrados foram devidamente subscritos;

XIII - cadastro de juízes em atividade na vara;

XIV - depósitos existentes em nome do juízo, levantados por meio de ofício previamente

dirigido à agência bancária, especialmente em relação aos valores remanescentes de de-

pósitos já levantados e às contas referentes a feitos já extintos, para as providências ju-

risdicionais cabíveis à espécie;

XV - adequação das eventuais justificativas para as exclusões, inclusões e retificações de

movimentação processual feitas fora do prazo (art. 345 deste provimento);

XVI - registros do catalogador virtual de documentos - CVD;

XVII - regularidade do cadastro de bens apreendidos.

§ 1º Em face do cargo que ocupa, que é da estrita confiança do juiz, caberá ao diretor de

secretaria, no prazo da inspeção, informá-lo sobre o cadastro e a conservação de móveis e

utensílios da vara, observância da jornada de trabalho, atualização constante dos assen-

tamentos funcionais e, principalmente, sobre a efetiva inclusão permanente e diária de dados

no sistema processual.

§ 2º Nas varas federais com jurisdição criminal, deverá o juiz verificar:

I - a paralisação de inquérito pelas autoridades policiais;

II - a observância da preferência prevista no art. 431 do Código de Processo Penal e dos

prazos para instrução criminal e conclusão de inquéritos;

III - a regular intimação de réus presos, nos termos da lei;

IV - a apreensão e correta destinação provisória de coisas.

V - a observância da prioridade de tramitação do inquérito e do processo criminal em que figure

como indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas pelos

programas especiais de proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas.

§ 3º Com referência às custas do processo, deverá o juiz verificar se constam dos autos cópias

das guias e se a cobrança está de acordo com a regulamentação própria.

§ 4º Quanto aos depósitos judiciais, deverão ser adotadas medidas para evitar perecimento,

dano ou deterioração de bens custodiados e realizados levantamentos periódicos para controle

dos bens em depósito, diligenciando para verificar se ainda permanecem sob custódia os

referentes a processos findos ou que devessem ter outra destinação em decorrência de pre-

visão legal ou decisão judicial.

Título V - Dos Procedimentos

Capitulo IV - Da Distribuição

Seção II - Das Peculiaridades dos Procedimentos Criminais

Art. 225. Nas autuações criminais, devem ser feitas, também, anotações relativas à natureza da

infração e ao artigo de lei em que se achar incurso o réu, de acordo com a acusação.

Parágrafo único. A secretaria aporá, no dorso dos autos, etiquetas ou tarjas com os seguintes dizeres:

"réu preso", "réu menor de 21 anos", "processo com prescrição próxima", "processo que corre em

sigilo", "processo/procedimento com prioridade de tramitação, nos termos da Lei n. 12.483/2011" etc.

Art. 2º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS OLAVO PACHECO DE MEDEIROS

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

(*) Portaria republicada em razão da ocorrência de erro material (art. 42, XVIII e art. 123, §2º,V),
anteriormente publicada no Diário Eletrônico do TRF1 - e-DJF1 n. 133, de 12.07.2013
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