
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 6

Aprova proposta de Anteprojeto de Lei para encaminhamento ao CJF,
com vistas à transformação de cargos vagos 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 legais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração, proferida na sessão
do dia 16 de fevereiro de 2017, nos autos do PAe/SEI 0008368-30.2016.4.01.8000,

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) a existência de cargos vagos de Juiz Federal Substituto, localizados em varas cujas
estatísticas atestam que a movimentação processual não justifica a lotação de dois juízes na unidade
jurisdicional;

c) o défice do quadro permanente de desembargadores federais da 1ª Região, de
conhecimento de toda a comunidade jurídica, bem como dos jurisdicionados, cidadãos dos 13 Estados da
Federação e o do Distrito Federal, território coberto por sua jurisdição;

d) a urgência na solução do problema e as dificuldades de ampliação do Tribunal em
decorrência das limitações financeiras e orçamentárias impostas recentemente à Justiça Federal;

e) a possibilidade de ampliar a composição do Tribunal sem aumento de despesas,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar proposta de Anteprojeto de lei ordinária para encaminhamento ao

Conselho da Justiça Federal, nos seguintes termos:
 

PROPOSTA DE ANTEPROJETO DE LEI ORDINÁRIA

 
Dispõe sobre a reestruturação de cargos da magistratura no Quadro
Permanente da Justiça Federal da 1ª Região.
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Ficam transformados, no Quadro Permanente da Justiça Federal
da 1ª Região, 24 (vinte e quatro) cargos vagos de Juiz Federal
Substituto em 21 (vinte e um) cargos de Desembargador Federal de
Varas Federais indicadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
mediante estudos internos que indiquem tal possibilidade em razão da
demanda processual.
Art. 2º O Tribunal Regional Federal da 1ª Região fica acrescido de 21
(vinte e um) cargos de Desembargador Federal, providos na forma do
art. 1º,  passando a compor-se de 48 (quarenta e oito)

Resolução Presi 6 (3608042)         SEI 0008368-30.2016.4.01.8000 / pg. 1



desembargadores federais.
Art. 3º As varas federais que tiverem cargos de Juiz Federal Substituto
transformados em cargos de Desembargador Federal terão seu Quadro
Permanente ajustado para 1 (um) cargo de Juiz Federal.
Art. 4º Ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observadas as
disponibilidades orçamentárias, financeiras e de pessoal, cabe prover os
atos necessários à execução desta lei, sem aumento de despesas.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, alterando, no
que couber, a Lei 9.967, de 10 de maio de 2000.
Brasília,       de fevereiro de 2017.

 

JUSTIFICATIVAS À PROPOSTA DE ANTEPROJETO DE LEI
 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
 
1. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência, nos termos do art.
61 e art. 96, II, “a”, da Constituição Federal, Projeto de Lei Ordinária
que estabelece a transformação, no Quadro Permanente da Justiça
Federal da 1ª Região, de 24 cargos vagos de Juiz Federal Substituto em
21 cargos de Desembargador Federal.
2. Em 10 de maio de 2000, por meio da Lei Ordinária 9.667, os
Tribunais Regionais Federais sofreram sua última ampliação.
3. No caso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o acréscimo de
9 membros elevou a composição para os atuais 27 desembargadores
federais. Na mesma quadra histórica, a primeira instância cresceu de
270 juízes federais e juízes federais substitutos para os atuais 663: 294
juízes federais titulares, 294 juízes federais substitutos e 25 juízes
federais titulares de Turmas Recursais de Juizados Especiais Federais
—  considerando-se o total de cargos criados. As subseções judiciárias,
que espelham a interiorização da Justiça Federal da 1ª Região,
passaram de apenas 7 no ano de 1990 para as atuais 82.
4. Há nítida desproporção de cargos entre a primeira e a segunda
instâncias, 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.
5. Os números demonstram que o Tribunal Regional Federal da 1ª
Região tem dispensado intensa energia por seus desembargadores e
servidores, no afã de vencer os processos que chegam ao protocolo da
Corte. Todavia o gigantismo e a desproporção da primeira instância não
permitem o necessário equilíbrio na entrega da prestação jurisdicional.
Para ilustrar, no período de 1989 até 31.12.2000, foram distribuídos ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 533.925 processos; entre
01.01.2001 e 31.12.2016, o número de feitos distribuídos saltou para
impressionantes 1.774.045. É certo que a Corte se desincumbiu da
tarefa de entregar a prestação jurisdicional na medida de suas
possibilidades, porquanto julgou, no mesmo intervalo supracitado,
1.801.004. Mesmo assim resta o elevado saldo de 511.009 processos
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em 31.12.2016. O cenário tornou-se dramático e já ultrapassa qualquer
limite das capacidades da Corte e de seus recursos humanos.
6. A evolução dos quantitativos é natural e não cessará sem a
intervenção no sentido de ampliação do Tribunal, tendo em vista a
produção diária de decisões e sentenças proferidas, no âmbito do
primeiro grau de jurisdição, pelos juízes federais e juízes federais
substitutos. A Justiça Federal da 1ª Região conta hoje com quadro
permanente de cargos providos na ordem de 367 juízes federais e 203
juízes federais substitutos. Há 2 cargos de juízes federais e 91 de juízes
federais substitutos vagos.
7. Por sua vez, as estatísticas da primeira instância da Justiça Federal da
1ª Região atestam a desproporção dos recursos humanos, sobretudo na
relação entre juízes (1º grau de jurisdição) e desembargadores (2º grau
de jurisdição).
8. Existem cargos criados, localizados em varas cuja movimentação
processual não justifica a lotação de dois juízes federais por unidade
jurisdicional. Para exemplificar o desequilíbrio alinhavado alhures, a
Vara Federal de Oiapoque/AP possui acervo de 729 feitos em
tramitação (dezembro de 2016), com média de distribuição de 454
processos nos últimos 5 anos (2012 a 2016). Não é necessário,
tampouco consentâneo com os princípios da eficiência administrativa e
da duração razoável do processo, que se mantenha a alocação de dois
juízes federais para julgar quantidade tão diminuta de ações, máxime em
face da situação dramática pela qual atravessa o Tribunal Regional
Federal da 1ª Região. A Vara de Federal de Oiapoque é deveras
importante para o Estado Brasileiro por representar a presença da
Justiça Federal em área de fronteira sujeita a inúmeras ameaças à
soberania nacional. Todavia a baixa movimentação processual não
justifica a permanência de dois magistrados na localidade.
9. Por outro lado, é permanente na Justiça Federal da 1ª Região a
dificuldade de preenchimento de todos os cargos de magistrados
criados, notadamente nas varas localizadas no interior do país. Não
obstante os sucessivos concursos realizados e o grande empenho para
dotar todas as varas com quadro completo, há dificuldades para o
preenchimento de cargos da magistratura, devido às exigências das
provas de seleção, aliadas a um movimento natural de aposentadorias,
promoções e até mudanças de quadro para outras regiões federais. No
XVI Concurso, realizado em 2016, para preenchimento de cargos de
magistrados na 1ª Região, foram oferecidas 155 vagas, sendo
aprovados 103 candidatos, dos quais tomaram posse 93 juízes federais
substitutos.
10. O défice do quadro permanente de desembargadores da 1ª Região
é de conhecimento de toda a comunidade jurídica, bem como dos
jurisdicionados, cidadãos dos 13 estados da Federação e do Distrito
Federal, território coberto por sua jurisdição.
11. A eficiência e a racionalidade são contempladas pelo projeto, na
medida em que este não cria nenhuma despesa, em obediência às
normas constitucionais e às diretrizes orçamentárias recentes,
decorrentes da profunda crise vivenciada atualmente pelo país. Limita-
se a transformar cargos vagos de seu quadro permanente, sem nenhum
impacto financeiro-orçamentário. A solução é buscada com recursos
próprios do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, arrimada em sua
autonomia (art. 96, da CF), a fim de corrigir o caótico acúmulo de
processos, formado pelas razões já declinadas nas linhas supra.
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12. Ante o exposto, é urgente uma solução que restabeleça a
racionalidade dos recursos humanos, particularmente a
proporcionalidade entre juízes de primeira instância e de segunda
instância.
13. Esses são, Senhor Presidente, os motivos que justificam a
elaboração do Anteprojeto de Lei Ordinária que ora submetemos à
elevada apreciação de Vossa Excelência.
 
Respeitosamente,

 
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
17/02/2017, às 18:14 (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
3608042 e o código CRC 61452C96.
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