
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 35

Institui regime de auxílio extraordinário ao Núcleo de Apoio às Turmas
Recursais da Bahia mediante cessão provisória de 6 cargos efetivos e 6
funções comissionadas FC-02 das Varas JEF.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão da Corte Especial Administrativa, nos
autos do PAe 0012065-47.2016.4.01.8004,

CONSIDERANDO:
a) o número elevado de feitos aguardando providências do Núcleo de Apoio às Turmas

Recursais da Seção Judiciária da Bahia,
b) a necessidade de garantir à sociedade prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva e

de cumprir as metas nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Justiça;
c) as manifestações favoráveis da área técnica do Tribunal, da Coordenação dos Juizados

Especiais Federais e da Presidência,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado regime de auxílio extraordinário, pelo período de 12 (doze) meses,

ao Núcleo de Apoio às Turmas Recursais da Bahia,  mediante cessão provisória de 6 (seis) cargos de
Técnico Judiciário acompanhados de 6 (seis) funções comissionadas FC-02, sendo um cargo e uma função
comissionada de cada uma das Varas JEF Seção Judiciária da Bahia.

§ 1º Caberá ao juiz federal titular da respectiva vara indicar o servidor que será cedido por
força do disposto no caput deste artigo, não podendo ceder cargo vago, tendo em vista o prazo limitado do
auxílio.

§ 2º A indicação prevista no § 1º deste artigo ocorrerá em 10 (dez) dias contados da
publicação desta Resolução.

§ 3º Em caso da não indicação de servidor no prazo estabelecido pelo § 2º, devidamente
certificada pela Coordenação das TRs/BA, caberá à Direção do Foro da Seção Judiciária da Bahia indicar um
dos servidores lotados na Secretaria da Vara omissa.

§ 4º A cessão estabelecida no caput deste artigo deverá ocorrer com o deslocamento do
servidor da vara de origem e em caráter de exclusividade, com prejuízo das atribuições dos servidores em suas
varas de origem.

Art. 2º Cabe à Coordenação das Turmas Recursais da Bahia juntamente com a
Coordenação dos Juizados Especiais Federais – Cojef estabelecer metas periódicas e finais de produtividade,
submetendo-as à aprovação do Presidente do Tribunal.

§ 1º A meta final de produtividade não poderá ser inferior a 40% do total do acervo atual.
§ 2º Será realizado acompanhamento da produtividade, mediante a emissão de relatórios no

4º, 7º e 11º mês, devendo ser apresentadas justificativas para eventual impossibilidade de atingir a meta
estabelecida.

§ 3º Ao final do período de 12 meses e findo o auxílio extraordinário, será avaliada pela
Presidência do Tribunal a necessidade de conclusão ou de prorrogação da cessão, na primeira hipótese com
retorno dos servidores cedidos às respectivas Varas JEF.

Art. 3º Conflitos, omissões, dúvidas sobre aplicação, interpretação e quaisquer
questionamentos relativos a esta resolução serão dirimidos pela Presidência, ouvida previamente a

Resolução Presi 35 (4663227)         SEI 0012065-47.2016.4.01.8004 / pg. 1



Coordenação dos Juizados Especiais Federais – Cojef.
Art. 4º Esta resolução 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
01/09/2017, às 17:42 (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
4663227 e o código CRC 02F8EA23.
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