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CORREGEDORIA REGIONAL

PROVIMENTO/COGER No
- 102, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

Regulamenta a redistribuição de processos decorrente da especialização
da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia em vara especializada
em execução fiscal e da instalação da 24ª Vara Federal, com idêntica
competência.

O Desembargador Federal CARLOS OLAVO PACHECO DE MEDEIROS, Corregedor-
Regional da Justiça Federal da Primeira Região, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 24, VII, do Regimento Interno da Corte e pelo art. 5º, XIX, do Regimento Interno desta
Corregedoria-Geral e o constante nos autos do Expediente Administrativo 2013/001378 - BA,

CONSIDERANDO:
a) a conversão da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia em vara especializada

em execução fiscal, conforme Resolução/PRESI/SECGE n. 26, de 25/11/2013, bem assim a
instalação da 24ª Vara Federal naquela Seccional, conforme Portaria/PRESI/SECGE 199 de 26
de novembro de 2013, com idêntica competência;

b) a necessidade de utilização de critério racional, objetivo e justo de redistribuição dos
processos, orientado pelos princípios da igualdade de tratamento das varas federais na ati-
vidade jurisdicional;

c) a conveniência de utilização de procedimento simplificado de redistribuição de pro-
cessos e que cause menos transtornos às varas federais envolvidas.

d) a inviabilidade de critério diverso do até então empregado para a redistribuição dos
processos que constituem os acervos inativos das varas (Códigos de Movimentação 234 -
sobrestamento, todos os complementos; 238 - suspensão processo cível ordenada, todos os
complementos; 107 - arquivados provisoriamente, complementos 1 a 3 e 99), conforme aven-
tado pela 18ª, 19ª e 20ª Varas Federais/BA, uma vez que também quanto a estes deverá ser
observada a equanimidade prevista para o acervo de feitos ativos;

R E S O LV E :
Redistribuição do acervo da 8ª Vara Federal com competência cível:
Art. 1º A redistribuição de acervo determinada pela Resolução/Presi/SECGE n. 26, de

25/11/2013, em razão da especialização da 8ª Vara Federal/BA, ocorrerá com a destinação de
todos os processos da 8ª vara federal (em tramitação, em grau de recurso ou arquivados) para
as 1ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 16ª Varas Federais/BA, incluindo a vara agrária,
localizada na Cidade de Salvador, Seção Judiciária da Bahia - SJBA, em equivalência numérica
aproximada, por classe e subclasse, conforme o grupo de movimentação processual.



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202013120600002

Documento assinado digitalmente conforme MP no
- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.2

Ano V No
- 237 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 - Publicação: sexta-feira, 6 de dezembro de 2013

ISSN - 2175-1692

§1º Os processos atribuídos aos magistrados designados para atuar em mutirão de
sentença a distância, atribuição código 6, descrição Mutirão ou em itinerante, código 7, serão
redistribuídos, permanecendo, contudo, vinculados àqueles juízes até a sua devolução com
sentença.

§2º Os processos que se encontrarem no Núcleo de Conciliação da Seção Judiciária
serão igualmente objeto de redistribuição, porém somente serão remetidos fisicamente às
varas que os receberem por esta redistribuição após a solução resultante da tentativa de
acordo.

Regras para os incidentes, prevenção e movimentações:
Art. 2º Os processos principais e os distribuídos por sua dependência, apensados ou

não, bem assim os feitos cujas ações guardem conexão entre si, serão redistribuídos para a
mesma vara, considerando-se o destino do processo que determinou a prevenção e fazendo-
se a compensação respectiva:

I - Os Incidentes Cíveis (classe 10000), em razão de sempre estarem conexos às ações
principais, não serão objeto de compensação, devendo ser distribuídos por dependência.

II - Os processos da classe 4100 e subclasses - cumprimento de sentença - serão
redistribuídos, de forma equitativa, entre as varas cíveis remanescentes, juntamente com os
apensos e feitos conexos.

III - Os processos que estão nos códigos de movimentação Suspensão (237 e 238),
sobrestamento (234), arquivados provisoriamente (107), recebidos com recurso pendente (218-
6) ou conclusos para sentença (137-3) serão redistribuídos em separado, observando-se, ao
mesmo tempo, classe ou subclasse e fase processual.

IV - Os feitos que tenham recebido os códigos de movimentação devolvidos c/ sentença
c/ exame do mérito (155), devolvidos c/ sentença s/ exame do mérito (156) ou devolvidos c/
sentença: embargos declaração/infringentes (157), mas não baixados (123) ou remetidos ao
TRF, STJ ou STF - s/ baixa (223-1, 2 ou 3) serão redistribuídos em separado, observando-se
a classe ou subclasse.

V - Os processos atualmente remetidos ao TRF, STJ e STF sem baixa (último código de
movimentação processual 223 - 1, 2 ou 3) serão imediatamente redistribuídos, em equivalência
numérica, observando-se classe ou subclasse.

VI - Após a devida redistribuição, a Secretaria da 8ª vara deverá fazer, juntamente com
a remessa dos processos recebidos com recursos pendentes (218-6), a remessa física dos
respectivos agravos de instrumento do Tribunal, enviados à primeira instância por força da
Resolução n. 11/2000 - TRF 1ª Região, quando vigente.

Regras para a redistribuição dos processos de execução fiscal:
Art. 3º As novas varas federais de execução fiscal, originadas da conversão da 8ª Vara

e instalação da 24ª Vara Federal, com idêntica competência, regulada pela Portaria/PRE-
SI/SECGE 199 de 26 de novembro de 2013, receberão em redistribuição e futuras distribuições
processos das diversas classes, de maneira que o número total de processos de todas as
varas de execução fiscal tenha equivalência, somando-se os processos físicos e virtuais,
conforme levantamento efetuado pela Divisão de Estatística da Secretaria de Tecnologia da
Informação do Tribunal - SECIN.

Parágrafo único. A redistribuição deverá ser feita de maneira que os acervos das atuais
varas federais de execução fiscal fiquem equilibrados em número de processos físicos e
virtuais, separadamente.

Art. 4º A redistribuição dos processos de execução fiscal no âmbito das 8ª, 18ª, 19ª, 20ª
e 24ª Varas Federais/BA respeitará as conexões existentes entre as ações e as vinculações
legais.

§1º A igualdade numérica referida no art. 3º será obtida mediante a destinação do
mesmo número de processos de execução por classe para a 8ª e 24ª Varas Federais/BA;

§2º 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.

§3º Os processos de execução fiscal atribuídos aos magistrados designados para atuar
em mutirão de sentença a distância, atribuição código 6, descrição Mutirão ou em Itinerante,
código 7, não serão redistribuídos ou reatribuídos, permanecendo no acervo da Vara, e não
serão considerados na soma de processos conclusos para fins de equilíbrio numérico das
movimentações processuais 137/3, ficando vinculados ao acervo do juiz federal titular ou
substituto, pelo critério par e ímpar, após a sua devolução com sentença.

§4º Se da aplicação das regras estabelecidas neste provimento decorrer desigualdade
entre os acervos em tramitação das 8ª, 18ª, 19ª, 20ª e 24ª Varas Federais/BA, deverão ser
redistribuídos processos de execução fiscal em número necessário para se obterem quan-
titativos equilibrados dentro da competência.

§5º Após a devida redistribuição, a secretaria das 18ª, 19ª e 20ª Varas Federais/BA
deverão fazer, juntamente com o encaminhamento dos processos recebidos com recursos
pendentes (código 218-6), a remessa física dos agravos de instrumentos do Tribunal cor-
respondentes aos feitos redistribuídos e que estejam pendentes de julgamento pelas Cortes
Superiores, enviados à primeira instância por força da Resolução/PRESI 11/2000, enquanto
vigente.

Art. 5º A redistribuição de processos físicos e virtuais do acervo das 18ª, 19ª e 20ª Varas
Federais/BA observará os seguintes critérios:

I - a não redistribuição dos processos:
a) com a última movimentação de baixa - 123 (complementos 1 a 3, 6, 8 e 16);
b) com a última movimentação de remessa a instâncias superiores - 223 (complementos

1 a 3);
c) com o registro de requisição de pagamento remetida TRF/aguardando cumprimento -

254/2;
d) com o registro de precatório remetido TRF/aguardando pagamento - 213/3;
e) cuja tramitação registre o lançamento dos códigos 155 - devolvidos com sentença

com exame do mérito (todos complementos), 156 - devolvidos com sentença sem exame do
mérito (todos complementos), audiência realizada - 118 ( complementos 4, 5, e 7), audiência
designada - 116 (todos os complementos) ou redesignada - 121 (todos os complementos),
pendente de realização;

f) das classes de execução: 4100 - cumprimento de sentença; 4101 - cumprimento de
sentença/desmembrada; 4102 - cumprimento provisório de sentença; 4103 - impugnação ao
cumprimento de sentença; 4110 - execução contra a fazenda pública; 4600 - liquidação por
arbitramento; 4610 - liquidação provisória por arbitramento; 4700 - liquidação por artigos; 4710
- liquidação provisória por artigos;

II - a redistribuição equitativa dos processos de execução fiscal que tenham como última
movimentação:

a) conclusos para sentença - 137/3, observado o disposto no §3º do art. 2º;
b)sobrestamento - 234 (todos os complementos);
c)suspensão processo cível ordenada - 238 (todos os complementos);
d)arquivados provisoriamente - 107 (complementos 1 a 3 e 99).
§1º Os processos das classes mencionadas na alínea f do inciso I, que permanecerão

na vara originária em razão dos artigos 475 - P e 575, II, ambos do CPC, serão compensados
com igual número de feitos da classe 4200 - execução diversa por título extrajudicial.

§2º Os processos principais de execução fiscal e os distribuídos por sua dependência,
apensados ou não, bem assim os feitos conexos, deverão considerar a vinculação pelo pro-
cesso mais antigo, fazendo-se, posteriormente, a compensação.

Art. 6º O sistema informatizado processual registrará a mudança de juízo por redis-
tribuição, replicando em seguida os códigos de movimentação anteriores ao procedimento,
preservando a situação do processo tal qual se encontrava na vara de origem.

§1º A replicação da movimentação anterior não terá reflexo estatístico nos códigos
utilizados para elaboração dos boletins estatísticos das varas federais, conforme cada caso,
nos termos das regras estabelecidas pela Divisão de Estatística do Tribunal.

§2º Deverá estar disponível para a COGER e para as Secretarias das Varas a relação
de processos conclusos que se encontravam paralisados há mais de 90 dias, para fins de
prioridade na vara de destino.

Art. 7º Compete à Diretoria do Foro da Seção Judiciária da Bahia 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 Diretoria do Foro da Seccional poderá solicitar à
Presidência do Tribunal a alteração do prazo de suspensão previsto na Portaria/PRESI/SECGE
199 de 26 de novembro de 2013.

Art. 8º. 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. 9º. Efetivada a redistribuição e realizado o eventual ajuste compensatório, os con-
tadores do sistema de distribuição serão zerados, a fim de que o equilíbrio na distribuição para
as varas seja mantido.

Parágrafo único. O sistema de compensação será contínuo, conforme as regras es-
tabelecidas neste provimento, mantendo-se após a redistribuição.

Art. 10. 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 da Bahia, nos termos do presente pro-
vimento, no prazo de 8 (oito) dias, contados a partir de 06/12/2013, inclusive.

§1º Primeiramente, serão redistribuídos os processos da 8ª Vara Federal.
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§2º Serão elaborados relatórios informatizados, por localização física e varas de destino
dos processos, para nortear os trabalhos de organização das secretarias das varas quando da
transferência de acervo, com emissão de guia de remessa/recebimento.

§3º A redistribuição dos processos das 18ª, 19ª e 20ª Varas Federais às 8ª e 24ª Varas
Federais ocorrerá na sequência.

§4º Concluídos os procedimentos de redistribuição, deverá ser encaminhado à COGER
quadro demonstrativo da composição dos acervos das varas, para verificação da propor-
cionalidade e eventual necessidade de ajuste dos contadores processuais mencionados no § 2º
do art. 3º deste provimento.

Art. 11. Casos omissos e eventuais equívocos na redistribuição de processos decor-
rentes da aplicação deste provimento serão analisados pela Corregedoria-Geral, com o auxílio
técnico da Secretaria de Tecnologia da Informação, para definição de critérios a serem ado-
tados.

Art. 12. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador Federal CARLOS OLAVO PACHECO DE MEDEIROS

Corregedor-Regional da Justiça Federal da Primeira Região

c) possuir tempo de serviço público;
d) tiver mais idade.
e) tiver exercido efetivamente a função de jurado, conforme disposto na Lei no 11.689/08.
IV - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1. O resultado final do presente processo será publicado no Diário da Justiça Federal da 1ª
Região - eDJ1 e disponibilizado nas páginas eletrônicas do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região e da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais.
V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. O resultado final do presente processo será utilizado dentro do prazo de validade do 5º
concurso público para o provimento de outros cargos vagos de Analista Judiciário, Área Ju-
diciária, Especialidade Execução de Mandados, que vierem a surgir no âmbito da Subseção
Judiciária de Manhuaçu.
2. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Seção Judiciária do Estado de Minas
Gerais, e a Subseção Judiciária de Manhuaçu não arcarão com nenhum ônus financeiro
decorrente da opção dos candidatos para o preenchimento do cargo oferecido neste edital.
3. O candidato nomeado nos termos deste edital deverá permanecer por um período mínimo de
3 (três) anos, a partir do exercício, na Subseção Judiciária, sendo vedada, nesse período,
remoção, redistribuição ou cessão para outros órgãos, inclusive para a Sede da Seção Ju-
diciária do Estado de Minas Gerais, para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e
demais Seções Judiciárias vinculadas, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições do 5º
Concurso Público promovido por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Cha-
gas.
4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste edital e no Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público
promovido por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas, em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento.
Publique-se.

ROBERTO ELIAS CAVALCANTE
Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL

EDITAL/DIGES/SECRE No
- 79, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Ato/Presi 908/2012, pu-
blicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal, de 29/06/2012, e de acordo com o disposto no
capítulo XIV, item 2, subitem 2.1, alínea "a", do Edital de Abertura de Inscrição para a rea-
lização de Concurso Público destinado ao provimento de cargos do Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de
Primeiro Grau da Primeira Região, publicado no Diário Oficial da União de 30/01/2011, Seção
III, torna público - para conhecimento dos candidatos habilitados no 5º Concurso Público
realizado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em convênio com a Fundação
Carlos Chagas, no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Execução de
Mandados, nas localidades de BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, GOVERNADOR
VALADARES/MG, IPATINGA/MG, JUIZ DE FORA/MG, LAVRAS/MG, MONTES CLAROS/MG,
PASSOS/MG, PATOS DE MINAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, SÃO JOÃO DEL REI/MG, SÃO
SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, SETE LAGOAS/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG e
VARGINHA/MG - a existência de cargo destinado à SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MANHUAÇU
aos que tenham interesse em concorrer ao preenchimento de 01(um) cargo vago de Analista
Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Execução de Mandados.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. A adesão ao presente edital gera para o candidato apenas expectativa de direito à no-
meação, devendo ser observada a estrita ordem de classificação da lista de aprovados para o
Estado de Minas Gerais, para fins de nomeação.
2. O candidato nomeado na forma prevista neste edital será excluído das demais listas em que
constar, conforme disposição contida no Edital de Abertura das Inscrições do 5º Concurso
Público promovido por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas.
II - DAS INSCRIÇÕES
1. Os interessados no provimento do mencionado cargo deverão manifestar-se por meio de
requerimento acompanhado de cópia de documento de identificação, dirigido à Presidência do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, Divisão de Cadastro de Pessoal, Setor de Autarquias Sul, quadra 2, Bloco K, Ed. Sede
I do TRF 1ª Região, Brasília/DF, CEP 70.070-900, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da
publicação deste Edital.
Parágrafo único. Não serão aceitos requerimentos remetidos por fax, e-mail ou outra forma de
correio eletrônico.
III - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1. O provimento do cargo será feito observando-se a classificação final obtida no referido
concurso, adotando-se, em caso de igualdade, os critérios de desempate constantes do Edital
de Abertura das Inscrições do 5º Concurso Público promovido por este Tribunal em convênio
com a Fundação Carlos Chagas, a seguir:
a) possuir tempo de serviço no Poder Judiciário da União;
b) possuir tempo de serviço público federal;

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.

AI 0000153-48.2012.4.01.0000 / TO
A G RT E : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR: DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO: FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO
A D V: SP00257777 LEANDRO BICHOFEE DE OLIVEIRA
A D V: SP00113231 LEONARDO GOMES DA SILVA
A D V: SP00263497 RAFAEL THIAGO DIAS DA SILVA
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

AI 0000246-11.2012.4.01.0000 / PI
A G RT E : FAZENDA NACIONAL
PROCUR: PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO: JOSE RIBAMAR CASTRO
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

AI 0000313-73.2012.4.01.0000 / RO
A G RT E : FAZENDA NACIONAL
PROCUR: PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO: GLOBAL TRANSOPORTES LTDA
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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