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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENDA REGIMENTAL 13

Altera o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
no que se refere aos arts. 11, 21, 74, 97, 98 100, 137 e 384.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, previstas nos arts. 400 a 403 do Regimento Interno, com base
na decisão do Plenário do Tribunal em sessão realizada em 08/10/2015,

CONSIDERANDO o constante nos autos do PAe-SEI  0007194-20.2015.4.01.8000 e
na Ata das reuniões da Comissão de Regimento Interno realizadas nos dias 27 de fevereiro e 18 de março
de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º Incluir o inciso XIX no art. 11, com a seguinte redação:

Art. 11 (...)

XIX – escolher os desembargadores federais, preferencialmente entre os mais antigos, para a
coordenação dos Juizados Especiais Federais, a direção da Escola de Magistratura Federal da 1ª
Região, a direção da Revista e a coordenação do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª
Região.

Art. 2º Revogar o inciso XXXII do art. 21.

Art. 3º Revogar o inciso IX do art. 74.

Art. 4º Alterar o caput e revogar o parágrafo único do art. 97, inserindo os §§ 1º, 2º e
3º, passando o artigo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 97. A Coordenação Regional dos Juizados Especiais Federais é dirigida por um
desembargador federal coordenador e por um desembargador federal vice-coordenador,
escolhidos pela Corte Especial Administrativa.

§ 1º Os mandatos do coordenador e do vice-coordenador dos Juizados Especiais Federais da 1ª
Região serão de dois anos, coincidindo seu início e término com os mandatos do presidente, do
vice-presidente e do corregedor regional.

§ 2º Havendo vacância do cargo de coordenador no decorrer do mandato, o vice-coordenador o
exercerá pelo restante do tempo.

§ 3º Caso haja vacância do cargo de presidente do Tribunal antes do término do mandato, os
titulares desses cargos ficarão mantidos na titularidade até completar o mandato.

Art. 5º Alterar o caput e revogar o parágrafo único do art. 98, inserindo os §§ 1º e 2º,
passando o artigo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 98. À Coordenação compete supervisionar, coordenar e dirigir todas as atividades
administrativas das turmas recursais e dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região.

§ 1º A Coordenação será constituída por um gabinete composto de servidores do quadro
permanente do Tribunal, de servidores requisitados, de servidores colocados à disposição ou de
servidores nomeados em comissão, conforme a legislação própria.

§ 2º Constitui órgão do gabinete da Coordenação a Secretaria Executiva, dirigida por secretário
executivo nomeado em comissão pelo presidente, mediante indicação do coordenador, que
prestará assessoramento ao coordenador na execução das atividades de sua competência.

Art. 6º Alterar o art. 100, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 100. O Coordenador Regional dos Juizados Especiais Federais poderá acompanhar as
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Art. 100. O Coordenador Regional dos Juizados Especiais Federais poderá acompanhar as
correições ordinárias feitas pelo corregedor regional nas turmas recursais e nos Juizados
Especiais Federais da 1ª Região. 

Art. 7º Alterar o § 1º do art. 137, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 137 (...)

§ 1º Para adquirir a vitaliciedade, os juízes federais substitutos submeter-se-ão a procedimento
próprio, em que demonstrem vocação para ser juiz, regulado mediante resolução do Tribunal,
perante a Comissão de Promoção e a Corte Especial Administrativa.

Art. 8º Alterar o caput e o § 2º do art. 384, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 384. O diretor da Revista será o desembargador federal escolhido pela Corte Especial
Administrativa, preferencialmente entre os mais antigos e que ainda não tenha exercido a
direção, para um período de dois anos, vedada a recondução.

(...)

§ 2º No caso de vacância, outro desembargador federal será escolhido pela Corte Especial
Administrativa para completar o período.

Art. 9º Esta Emenda Regimental entra em vigor na data da 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 04/07/2016, às 16:16 (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 2425525 e o código CRC 3E01C531.
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