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Aniversariantes
Hoje: Lucianna Thereza de Andrade 
Nunes (CEMAN), Isa Perpetua da Sil-
va (4ª Vara), Sandro Roberto Inácio 
Lôbo (Feira de Santana), Célio Teles 
Fonseca Porto (NUCRE) e Josélia Ma-
ria Nunes dos Santos CEMAN).
Amanhã: Jucimar Marques Santos de 
Santana (NUCOI), Annelise Vianna 
Cavalcante (NUCRE) e Roma Assun-
ção Ferreira Borges (Ilhéus).

Parabéns!!!

O presidente do TRF da 1ª Região, de-
sembargador federal Mário César Ribei-
ro, assinou, no último dia 22, a Portaria 
Presi/Coger/Cojef n. 5 que regulamenta a 
instalação das Turmas Recursais (TRs) 
criadas pela Lei 12.665/12. O documen-
to, publicado no Diário da Justiça Federal 
da Primeira Região (e-DJF1), disciplina a 
organização de 13 das 25 turmas, com-
postas de três juízes cada.

As turmas recursais funcionam como 
segunda instância dos Juizados Espe-
ciais Federais (JEFs), responsáveis pela 
apreciação de causas de pequeno valor 
no âmbito da Justiça Federal. As primei-
ras 13 TRs permanentes oriundas da Lei 
12.665/12 – incluindo quatro turmas no-
vas – foram definidas pela Corte Especial 
do TRF, em sessão realizada no dia 13 de 
dezembro de 2012, e serão instaladas e 
estruturadas ao longo de 2013. Já seus 
39 magistrados foram designados por 
meio de processo de remoção finalizado 
no início de março.

Com a edição da resolução, a Seção 
Judiciária de Minas Gerais (SJMG) terá 
quatro turmas permanentes e a da Bahia 
(SJBA), três. As seccionais do Distrito 
Federal e de Goiás passarão a ter duas 
turmas permanentes, e as do Maranhão 
e do Pará/Amapá contarão com uma TR 
cada. Destas, quatro novas turmas serão 
instaladas, sendo uma na Bahia, uma no 

Resolução regulamenta instalação
de Turmas Recursais na Primeira Região

Distrito Federal, uma em Goiás e uma 
em Minas Gerais. As datas serão defi-
nidas por meio de portaria do Tribunal, 
mediante aprovação orçamentária.

Organização – As turmas recursais per-
manentes serão compostas de três juízes 
federais exclusivos e de um suplente, que 
exercerá suas atividades em varas comuns 
de primeiro grau. As sessões de julgamen-
to ocorrerão semanalmente e a cada 15 
dias, totalizando seis sessões mensais. 
Elas serão conduzidas pelo presidente da 
TR, que terá mandato de dois anos e será 
escolhido pelo critério de antiguidade na 
turma. Em cada seccional haverá secreta-
ria única, com estrutura própria, respon-
sável por coordenar e processar os feitos 
das turmas a ela vinculadas.

Com a organização das primeiras 13 
TRs permanentes, caberá à Corregedoria 
Regional da Justiça Federal da 1ª Região 
(Coger) definir como será feita a redis-
tribuição de processos. Atualmente, 16 
turmas recursais estão em funcionamen-
to na Primeira Região. As sete TRs ainda 
não alcançadas pela resolução, locali-
zadas nos estados do Acre, Amazonas, 
Mato Grosso, Piauí, Roraima, Rondônia 
e Tocantins, permanecerão funcionando 
de acordo com o Regimento Interno das 
TRs e dos JEFs até ganharem estrutura 
permanente. Outras cinco turmas que 
completam o total de 25 previstas pela 

Lei 12.665/12 serão implantadas poste-
riormente.

A resolução determina, ainda, que a 
Coordenadoria dos Juizados Especiais 
Federais (Cojef) proponha as alterações 
dos regimentos internos dos juizados e 
das turmas, necessárias para adequação 
à nova lei.

Fonte: Ascom TRF-1

Turmas Recursais permanentes
estruturadas conforme a Resolução

Presi/Coger/Cojef n. 5/2013

 Minas Gerais: 1ª, 2ª e 3ª Turmas; 

 Bahia: 1ª e 2ª Turmas; 

 Distrito Federal: 1ª Turma; 

 Goiás: 1ª Turma; 

 Maranhão: 1ª Turma; 

 Pará/Amapá: 1ª Turma.

Turmas Recursais permanentes
a serem instaladas conforme

a Resolução Presi/Coger/Cojef n. 5/2013

 Minas Gerais: 4ª Turma; 

 Bahia: 3ª Turma;

 Distrito Federal: 2ª Turma; 

 Goiás: 2ª Turma;

Total: 13 Turmas Recursais 

Servidores aposentados 
da JF poderão receber 

licença-prêmio
em dinheiro

Durante a última sessão ordinária do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), rea-
lizada no dia 25 de março, foi decidido 
por unanimidade, pelo Colegiado do ór-
gão, revisar a Resolução 5/2008, para 
permitir que os servidores do Conselho 
e da Justiça Federal possam converter 
em pecúnia, por ocasião da aposenta-
doria, os períodos de licença-prêmio 
não gozados.

De acordo com a norma que estava 
em vigor, o servidor somente poderia 
converter os períodos de licença-prêmio 
em pecúnia caso comprovasse o indefe-
rimento, pela administração, da fruição 
do benefício.

O relator do processo administrativo 
e presidente do Conselho, ministro Felix 
Fischer, informou em seu voto que a As-
sessoria Técnico-Jurídica se manifestou 
a favor da alteração normativa, que já 
foi disciplinada no mesmo sentido pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ainda 
segundo a decisão do Colegiado, o ser-
vidor terá até cinco anos após a data da 
aposentadoria para pleitear a conversão 
do benefício.

O vice-presidente do TRF da 1ª Re-
gião, desembargador federal Daniel Paes 
Ribeiro, esteve presente à sessão, que 
também teve a participação dos minis-
tros Gilson Dipp e Arnaldo Esteves Lima 
pela primeira vez como vice-presidente 
do Conselho e corregedor-geral da Justi-
ça Federal, respectivamente.

Ainda na reunião foram homenagea-
dos os desembargadores federais Maria 
Helena Cisne, presidente do TRF da 2ª 
Região, e Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
presidente do TRF da 5ª Região, pela sua 
última participação no CJF.

Fonte: CJF

Avignon é conhecida como a 
Cidade dos Papas. Não por acaso, 
enquanto navegávamos pela Riviera 
Francesa no mar mediterrâneo, um 
forte mistral nos obrigou a atracar 
numa marina no porto de Marseile. 
A mudança de rota motivou-me a 
conhecer Avignon, que há muito de-
sejava em função do seu relevante 
vínculo com a religião católica .

Em terra, alugamos um carro e 
seguimos para Avignon, que é co-
nhecida por seus campos de lavan-
da, gastronomia e vinhos de excelen-
te qualidade, como o “Chateauneuf 
Du Pape”. Na estrada, o perfume 
das flores me lembraram a época 
de menino, quando minha mãe, D. 
Lucy, se zangava comigo por preferir 
os perfumes artesanais de lavanda 
feitos pela minha avó, dispensando 
os outros tão mais caros que ela fa-
zia questão de comprar. Emocionan-
te resgatar em minhas lembranças 
esse momento da minha história.

No caminho, o Chateau des Fi-
nes Roches, que foi transformado 
em hotel em 1974, dá sinais de sua im-
ponência e beleza. Os jardins de cipres-
tes e as vinhas verdejantes são simples-
mente uma bela surpresa!

Após dez quilômetros de paisagens e 
uma pequena pausa para degustar, em 

Avignon pelo olhar de Euvaldo Pinho

Chateuaneuf du Pape, o “vinho dos pa-
pas”, chegamos a Avignon. A ponte de 
São Benezet sobre o rio Rhône, mais co-
nhecida como ponte d’Avignon, nos dá 
as boas-vindas. Caminhamos por entre 
as ruelas de pedra históricas, visitamos 

o museu do Petit Palais e a catedral 
da cidade, Notre-Dame-des-Doms. 
Construída no Século XII, a catedral 
tem uma estátua de metal dourado 
da Virgem Maria com seis metros 
de altura e quatro mil e quinhentos 
quilos. Localizada no alto da torre, 
a estátua pode ser vista de qualquer 
canto da cidade.

Chegamos então ao “Palais des 
Papes” (Palácio dos Papas), conhe-
cido como o maior palácio gótico 
do mundo – levou 32 anos para ser 
construído. Foi residência de pontí-
fices entre os anos 1305 a 1403, 
quando a sede papal foi transferi-
da para o Vaticano. Chamou-me 
a atenção o profundo respeito dos 
visitantes e o silêncio do lugar, 
quebrado apenas pelas explicações 
dos guias.

Depois dos passeios, fomos ex-
perimentar as guloseimas e pratos 
da culinária provençal ricos em aro-
mas, temperos e muito charme. Em 
excesso, são convidativos para o 
desequilíbrio da dieta. Logo após o 

“banquete”, visitamos mercearias e a fei-
ra livre para reabastecermos a despensa 
de bordo. E como tudo que é bom pode 
durar mais, prometemos voltar um dia. 
Até a próxima!

Fonte: Primeira Região em Revista n. 29/2012


