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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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