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III - O juiz candidato à promoção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente
ao do encerramento do prazo de inscrição, poderá desistir parcial ou totalmente das opções
formuladas, não se admitindo, em qualquer hipótese, desistência da desistência. (Art. 27º, § 2º,
da Res. 18/2011.)

IV - Os interessados deverão encaminhar à ASMAG, exclusivamente em formato de mídia (CD
ou DVD) e no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o término das inscrições, os documentos
exigidos no art. 28 da Resolução PRESI COGER 18/2011, bem como 5 (cinco) sentenças para
subsidiar a análise de que trata o art. 1º da Resolução CNJ 106/2010;

V - O magistrado que tiver em seu poder processos conclusos além do prazo legal deverá
justificar tal situação, vedada a devolução sem o devido despacho ou decisão (CF, art. 93, II, e,

c/c VIII-A);

VI - Na votação das promoções, observar-se-á a ordem de varas constante do edital. O juiz
federal substituto promovido em uma vara, por quaisquer dos critérios previstos, deixará de
concorrer automaticamente aos subsequentes provimentos das varas deste edital;

VII - Considerando que a promoção, sob quaisquer dos critérios previstos neste edital, realizar-
se-á no mesmo dia e sessão, os juízes federais substitutos que forem promovidos manterão, na
classe de juiz federal, a mesma antiguidade que possuem na lista de antiguidade de juízes
federais substitutos, independentemente da ordem de votação da promoção;

VIII - Considerando que se trata de local de difícil provimento, poderão se candidatar no mesmo
prazo do edital os juizes federais substitutos vitalícios e não vitalícios, sendo que a prioridade
no preenchimento do cargo será do vitalício, caso haja interessados;

XI - Não será efetivada eventual remoção imediatamente depois da promoção, nem mesmo
para novas varas que forem instaladas, pelo menos nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes à
promoção, hipótese em que o magistrado terá a sua jurisdição prorrogada pelo tempo que for
conveniente ao interesse do serviço.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília (DF), 26 de novembro de 2013.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

R E S O LV E
Art. 1º A 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia - 3ª TR/BA 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 relatorias tenha
equivalência, considerando-se separadamente os acervos físicos e virtuais.
Parágrafo único. Os acervos físicos e virtuais de cada relatoria das 1ª e 2ª Turmas Re-
cursais/BA serão parcialmente redistribuídos para as relatorias da 3ª Turma Recursal de forma
aleatória e equitativa, atentando-se para o disposto no caput deste artigo.
Art. 2º A redistribuição de processos físicos e virtuais no âmbito das turmas recursais da Seção
Judiciária da Bahia observará os seguintes critérios:
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.
II - a redistribuição equitativa dos processos com última movimentação:
a) conclusos ao juiz / 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.
§ 1º 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.
§ 2º Se da aplicação dos incisos deste artigo decorrer desigualdade entre os acervos em
tramitação em cada relatoria, poderão se redistribuídos processos em número necessário para
se obter quantitativos equilibrados.
Art. 3º 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 relatoria de origem.
§ 1º 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.
§ 2º Deverá estar disponível para a COGER e para a Secretaria Única das TRs/BA a relação
de processos conclusos que se encontravam paralisados há mais de 90 dias, para fins de
prioridade na relatoria de destino.
Art. 4º Compete à DIREF/BA e à Coordenação local das Turmas Recursais/BA realizar a
divulgação prévia das medidas que serão adotadas para a transferência dos acervos físicos
redistribuídos, junto aos magistrados e servidores da seccional e aos jurisdicionados.
Parágrafo único. Se for o caso, a Coordenação das Turmas Recursais/BA poderá, por in-
termédio da DIREF/BA, solicitar à Presidência do Tribunal a alteração do prazo de suspensão
previsto na Portaria/Presi/Cenag 196 de 25/11/2013.
Art. 5º 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. 6º 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 re-
latorias das turmas recursais seja mantido.
Parágrafo único. O sistema de compensação será contínuo, conforme as regras estabelecidas
neste provimento, mantendo-se após a redistribuição.

CORREGEDORIA REGIONAL

PROVIMENTO COGER N
o
- 101, DE 25 DE novembro DE 2013.

Regulamenta a distribuição e a redistribuição de processos decorrentes
da instalação da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Estado da Bahia.

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 2013/01366 - BA,

CONSIDERANDO:

a) a Resolução Presi/Coger/Cojef 5/2013, que dispõe sobre as turmas recursais dos juizados
especiais federais da 1ª Região criadas pela Lei 12.665/2012;

b) a instalação da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária da
Bahia, conforme Portaria/Presi/SECGE 196 de 25/11/2013 (PA 4.899/2012 - TRF1);

c) a necessidade de utilização de critério racional, objetivo e justo de redistribuição dos pro-
cessos, 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 relatorias das turmas recursais envolvidas, de forma que as
turmas recursais já instaladas não recebam processos em redistribuição.
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Art. 7º A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal adotará todas as medidas ne-
cessárias à adequação das rotinas informatizadas para a redistribuição dos feitos no sistema
de acompanhamento processual da Seção Judiciária da Bahia, nos termos do presente pro-
vimento.

Parágrafo único. Concluídos os procedimentos de redistribuição, deverá ser encaminhado à
COGER quadro demonstrativo da composição dos acervos das relatorias de cada turma re-
cursal, para verificação da proporcionalidade e eventual necessidade de ajuste dos contadores
processuais mencionados no § 2º do art. 2º deste provimento.

Art. 8º 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. 9º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal CARLOS OLAVO PACHECO DE MEDEIROS
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

ApReeNec 0031548-34.1998.4.01.3400 (1998.34.00.031595-9) / DF(ApR
199734000085385 /DF)

APELANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL - GEAP
A D V: DF00012968 ALEXANDRE ROCHA PINHEIRO E OUTROS(AS)
APELANTE: UNIAO FEDERAL
PROCUR: DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO: OS MESMOS
REMTE: JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap 0011453-71.1998.4.01.3500 (1998.35.00.011465-0) / GO(AI
514332920104010000 /GO)

APTE: FAZENDA NACIONAL
PROCUR: PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO: PE LIVRE CALCADOS LTDA
A D V: GO00004092 MARIO ARANTES CARVALHO JUNIOR E OUTRO(A)
APDO: MAZYAD IBRAIM
APDO: HANNAS IBRAHIM
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap 0011611-29.1998.4.01.3500 (1998.35.00.011623-9) / GO(AI
514332920104010000 /GO)

APTE: FAZENDA NACIONAL
PROCUR: PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO: PE LIVRE CALCADOS LTDA
A D V: GO00004092 MARIO ARANTES CARVALHO JUNIOR E OUTRO(A)
APDO: MAZYAD IBRAIM
APDO: HANNAS IBRAHIM
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec 0004247-85.1998.4.01.3700 (1998.37.00.004318-0) / MA
APELANTE: UNIAO FEDERAL
PROCUR: DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELANTE: TRATEX CONSTRUCOES E PARTICIPACOES SA
A D V: RJ00017224 PAULO ZIDE E OUTRO(A)
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCUR: CARLOS SANTANA LOPES
APELADO: OS MESMOS
REMTE: JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MA
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap 0080711-61.1999.4.01.0000 (1999.01.00.084904-8) / RO
APTE: SWAMI OTTO BARBOSA
A D V: RO0000030B ODAIR MARTINI E OUTROS(AS)
APDO: UNIAO FEDERAL
PROCUR: DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap 0013611-74.1999.4.01.3400 (1999.34.00.013635-4) / DF
APTE: TELET S/A
A D V: DF00007077 ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A)
APTE: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
A D V: DF00013364 ANDREIA DA SILVA FROTTA
APDO: OS MESMOS
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec 0025745-36.1999.4.01.3400 (1999.34.00.025784-0) / DF
APELANTE: FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

- IBGE
APELANTE: UNIAO FEDERAL
PROCUR: DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO: CELMY PINHEIRO DE SOUZA

COORDENADORIA DE RECURSOS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS

AUTOS COM VISTAS AOS INTERESSADOS

Nos processos abaixo relacionados, ficam intimados para os efeitos do Art. 544, parágrafo
3º do CPC, resposta ao agravo em RESP e/ou RE, no prazo de 10 (dez) dias.

Ap 0042358-20.1997.4.01.0000 (1997.01.00.048086-0) / MG
APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR: DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APDO: JANDIRA FABRINI
A D V: MG00020413 MARCOS WELLINGTON DE CASTRO TITO
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec 0003572-86.1997.4.01.3400 (1997.34.00.003579-5) / DF
APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
A D V: RJ00075413 CLEBER MARQUES REIS E OUTROS(AS)
APELANTE: FAZENDA NACIONAL
PROCUR: PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO: FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA
A D V: SP00129811 GILSON JOSE RASADOR E OUTROS(AS)
REMTE: JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap 0008883-13.1997.4.01.3900 (1997.39.00.008912-6) / PA
APTE: CONSTRUMAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
A D V: PA00013394 VÍVIAN CONTENTE PAES
APDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A D V: RAFAEL SIQUEIRA MONTORO E OUTROS(AS)
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap 0015999-81.1998.4.01.3400 (1998.34.00.016031-4) / DF(AI
200201000360296 /DF)

APTE: MAURICIO RAMOS E SILVA E OUTROS(AS)
A D V: DF00008549 HEBERT DA SILVA TAVARES E OUTROS(AS)
APDO: UNIAO FEDERAL
PROCUR: DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A D V: DF00012810 JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA E OUTROS(AS)
REC ADES: UNIAO FEDERAL
PROCUR: DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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