
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

REPUBLICAÇÃO*

RESOLUÇÃO PRESI - 6538395

Altera o Regimento Interno dos Juizados Especiais Federais, das
Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região, aprovado
pela Resolução Presi 17/2014.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista a decisão da Corte Especial Administrativa, em sessão de
14/06/2018, nos autos do Processo Administrativo Eletrônico - PAe/SEI 0000923-29.2014.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a Resolução Presi 17 de 19 de setembro de 2014, que dispõe sobre o Regimento

Interno dos Juizados Especiais Federais, das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região;

b) as Resoluções CJF-RES-2015/00345 e 2015/00347, de 02/06/2015, que dispõem,
respectivamente, sobre o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais e sobre a compatibilização dos regimentos internos das turmas recursais e das turmas regionais de
uniformização dos juizados especiais federais e à atuação dos magistrados integrantes dessas turmas com
exclusividade de funções; bem assim as alterações promovidas pela Resolução CJF-RES-2016/00417 de
28/10/2016;

c) a necessidade de compatibilização do Regimento Interno do JEFTRTRU da 1ª Região às
Resoluções mencionadas e ao novo Código de Processo Civil,

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR os artigos 42, 55, 57, 85, 86, 87, 88 e 116  do Regimento Interno dos

Juizados Especiais Federais, das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região – RIJEFTRTRU, aprovado pela Resolução Presi 17 de 19 de
setembro de 2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:

 
(...)
Art. 42. .......................................................................................................
(...)
§ 3º O prazo para interposição de recursos de sentenças ou de decisões que
apreciam pedidos de medidas liminares, cautelares ou antecipatórias dos efeitos da
tutela, em matéria cível, bem como para o recorrido apresentar a respectiva resposta,
é de dez dias. Após, os autos serão remetidos às turmas recursais,
independentemente de juízo de admissibilidade.
(...)
Art. 55. Compete ao relator:
(...)
XXIII- negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça ou do
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Supremo Tribunal Federal, ou em confronto com tese firmada em julgamento em
incidente de resolução de demandas repetitivas.
XXIV- dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida estiver em manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante da Turma Nacional de
Uniformização, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, ou
com tese firmada em julgamento em incidente de resolução de demandas repetitivas.
(...)
XXIX – (Revogado)
XXX - proferir juízo de admissibilidade de incidentes de uniformização recursal, em
sede de agravo interno, interposto da decisão do presidente/coordenador da turma
que não admite pedido de uniformização regional ou nacional, fundada em julgamento
do Supremo Tribunal Federal, proferido na sistemática de repercussão geral, ou em
súmula ou representativo de controvérsia da Turma Nacional de Uniformização.
XXXI – outras deliberações em processos de sua relatoria.
(...)
Art. 57. ............................................................................
II - para um dos membros de outra turma, nas localidades onde houver mais de uma
turma recursal, exceto se verificada prevenção naquela turma.
(...)
Art. 85. Caberá agravo regimental, no prazo de quinze dias, das decisões dos juízes
da turma recursal que:
(...)
Art.86. ..........................................................................
Parágrafo único. (Revogado)
§ 1º O recorrente fará a prova da divergência mediante cópia dos julgados
divergentes, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados”.
§ 2º A admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas por tribunal
regional federal suspende o processamento de pedido de uniformização regional, no
âmbito de sua jurisdição.
§ 3º Não caberá incidente regional se a decisão da turma recursal estiver em
consonância com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
ou da Turma Nacional de Uniformização.
Art.87. ..........................................................................
(...)
§ 5º O juiz responsável pelo juízo preliminar de admissibilidade devolverá o feito à
turma recursal para adequação, caso o acórdão recorrido esteja em manifesto
confronto com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de
Uniformização, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
§ 6º O feito deverá ser devolvido à turma de origem quando o acórdão recorrido
contrariar julgamento proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas,
para aplicação da tese firmada.
Art. 88. Não admitido o incidente, a parte poderá interpor agravo nos próprios
autos, no prazo de quinze dias, contados da publicação da decisão recorrida,
conforme o caso, ao presidente da Turma Regional de Uniformização ou da Turma
Nacional de Uniformização.
Parágrafo único. (Revogado)
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§ 1º No caso da decisão se fundar em julgamento do Supremo Tribunal Federal,
proferido na sistemática de repercussão geral, ou em súmula ou representativo de
controvérsia da Turma Nacional de Uniformização, o julgamento do agravo previsto
no caput deste artigo compete à turma recursal de origem, devendo ser remetido à
relatoria originária;
§ 2º No caso da decisão do presidente não se fundar em julgamento do Supremo
Tribunal Federal, proferida na sistemática de repercussão geral, ou em súmula ou
representativo de controvérsia da Turma Nacional de Uniformização, o julgamento
do agravo previsto no 'caput' deste artigo compete à Turma Regional de
Uniformização ou à Turma Nacional de Uniformização, conforme seja o destinatário
do pedido de uniformização inadmitido.
(...)
Art. 116. ..........................................................................
Parágrafo único. Inadmitido recurso extraordinário, a parte poderá interpor agravo
nos próprios autos, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, respeitadas as regras
processuais pertinentes”.
(...)
 

Art. 2º INCLUIR ao RIJEFTRTRU os artigos 121-A  e 127-A, com a seguinte redação:
(...)
Art.121-A. Na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis.
(...)
Art. 127-A. As varas de Juizados Especiais Federais da 1ª Região deverão certificar
nos autos sobre a tempestividade do recurso e a regularidade do recolhimento do
preparo antes da remessa às Turmas Recursais.
 

Art. 3º A Secretaria do Tribunal deverá, no prazo de 30 dias, republicar na íntegra o
Regimento Interno dos Juizados Especiais Federais, das Turmas Recursais e da Turma Regional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região, com as alterações promovidas
por esta Resolução, devidamente destacadas.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, alterando-se, em parte, a
Resolução Presi/Cenag 17 de 19 de setembro de 2014.

 
Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Presidente
 

 
(*) Republicação por erro material no art. 88.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 28/08/2018, às 07:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
6691540 e o código CRC 1D633653.
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