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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 37

Altera a redação do art. 11 da Resolução Presi/Coger/Cojef 5 de 22 de
março de 2013, que dispõe sobre as turmas recursais dos juizados
especiais federais da 1ª Região criadas pela Lei 12.665/2012.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, com base no que consta dos autos do PAe/SEI 0000929-
18.2014.4.01.8006 e tendo em vista a decisão da Corte Especial Administrativa em sessão do dia 25 de
agosto de 2016,

CONSIDERANDO:

a) o fato de o regramento atual do art. 11 da Resolução Presi/Coger/Cojef 5 de 22 de
março de 2013 ter sido redigido em consonância com o conteúdo do § 3º do art. 174 do RITRF 1ª
Região, que proibia o gozo de férias de dois relatores da mesma turma ao mesmo tempo;

b) a decisão do Plenário, em sessão do dia 10 de dezembro de 2015, nos autos do
PAe/SEI 0007194-20.2015.4.01.8000, de suprimir o § 3º do art. 174 do RITRF 1ª Região;

c) a conveniência de se flexibilizar a norma em questão, para o aperfeiçoamento dos
trabalhos no âmbito da competência dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região,

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterado o art. 11 da Resolução Presi/Coger/Cojef 5 de 22 de março de
2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11. O gozo de férias dos juízes federais das turmas recursais
obedecerá ao disposto nos incisos seguintes:

I – não será deferido o gozo de férias de juízes federais de turma recursal
que implique suspensão das atividades da turma ou obste a realização de
sessões ordinárias em quantidade estabelecida no art. 66 do RIJEF–TR–
TRU;

II – não poderão entrar em gozo de férias, ao mesmo tempo, dois juízes
federais onde houver apenas uma turma recursal;

III – não poderão entrar em gozo de férias, ao mesmo tempo, todos os
juízes federais da mesma turma recursal.

§ 1º Estando em gozo de férias dois membros de uma turma, será feita a
convocação de juízes federais de outras turmas, inclusive suplentes, de
modo a resguardar a não interrupção das atividades, na forma estabelecida
no inciso I.

§ 2º A convocação referida no § 1º dar-se-á apenas para compor quórum.

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

 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 26/08/2016, às 17:32 (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 2702488 e o código CRC 790585F6.
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