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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 17

Aprova proposta de projeto de lei, para encaminhamento ao CJF, com
vistas à transformação de cargos de Juiz Federal Substituto em cargos
de Desembargador Federal do TRF 1ª Região.

        

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições, ad referendum do Conselho de Administração,

CONSIDERANDO:

a) a desproporção de cargos entre a primeira e a segunda instância, a gerar esforço de
trabalho incompatível com os princípios constitucionais da eficiência administrativa, da celeridade e da
razoável duração dos processos (art. 5º, LXXVIII e art. 37, da CF), por parte dos atuais membros do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região;

b) que existem cargos de juízes federais substitutos criados e vagos, localizados em
varas cujas estatísticas atestam que a movimentação processual não justifica a lotação de dois juízes na
unidade jurisdicional;

c) que o déficit do quadro permanente de desembargadores da 1ª Região é de
conhecimento de toda a comunidade jurídica, bem como de todos os jurisdicionados, cidadãos dos 13
Estados da Federação e o do Distrito Federal, território coberto pela sua jurisdição;

d) a urgência na solução do problema e as limitações financeiras e orçamentárias
impostas recentemente à Justiça Federal,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, ad referendum do Conselho de Administração, proposta de projeto de
lei ordinária para encaminhamento ao Conselho da Justiça Federal, nos seguintes termos:

 

     PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA

Dispõe sobre a
transformação
de cargos no
Quadro
Permanente da
Justiça Federal
da 1ª Região; e
altera a Lei
9.967, de 10 de
maio de 2000.

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Ficam transformados, no Quadro Permanente da Justiça
Federal da Primeira Região, vinte e quatro cargos de Juiz Federal
Substituto em vinte e um de Desembargador Federal.
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Art. 2º O inciso I, do art. 1º, da Lei 9.967, de 10 de maio de 2000,
que dispõe sobre as reestruturações dos Tribunais Regionais
Federais das cinco Regiões e dá outras providências, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Os Tribunais Regionais Federais das 1ª, 2ª,
4ª e 5ª Regiões passam a ser compostos pelos
seguintes números de membros:

I – quarenta e oito desembargadores federais, na 1ª
Região.”

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 02/05/2016, às 18:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 2125073 e o código CRC E5C56A52.
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