
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI - 6746346

Autoriza a transferência da Turma Recursal do Acre para a criação da 2ª
Turma Recursal do Piauí e amplia a competência da Turma Recursal de
Rondônia para processar e julgar os recursos dos JEFs da Seção
Judiciária do Acre e dá outras providências.

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 na
sessão de 23/08/2018, proferida nos autos do PAe/SEI 0003204-80.2018.4.01.8011,

CONSIDERANDO:
a) que o artigo 9º da Resolução CNJ 184/2013 autoriza que os tribunais adotem

providências necessárias para extinção, transformação ou transferência de unidades judiciárias e/ou
comarcas com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por magistrado do
respectivo tribunal, no último triênio;

b) que a análise dos dados estatísticos das turmas recursais no triênio de janeiro de 2015 a
dezembro de 2017 identificou discrepâncias relevantes na distribuição processual das turmas recursais das
Seções Judiciárias do Acre, de Rondônia e do Piauí, a demandar a premente intervenção do Tribunal;

c) que o reduzido número de processos distribuídos e em trâmite nas Seções Judiciárias do
Acre e de Rondônia permite, por força do disposto no artigo 9º da Resolução CNJ 184/2013, bem assim da
conveniência e autonomia administrativas do Tribunal, o deslocamento da Turma Recursal do Acre para o
Piauí, e alteração da competência da Turma Recursal de Rondônia, de modo a abranger o processo e
julgamento dos feitos oriundos do Juizado Especial Federal do Acre,

RESOLVE:
Art. 1º. FICA CRIADA a 2ª Turma Recursal do Estado do Piauí, mediante transferência

da Turma Recursal do Estado do Acre.
Parágrafo único. A 2ª Turma Recursal do Estado do Piauí será instalada e entrará em

funcionamento no dia 19 de novembro de 2018.
Art. 2º. A Turma Recursal do Estado de Rondônia passa a denominar-se Turma Recursal

dos Estados do Acre e de Rondônia, com competência para processar e julgar os recursos oriundos dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Acre e da Seção Judiciária do Estado de
Rondônia.

Parágrafo único. A partir de 19 de novembro 2018 cessa a distribuição, na Turma Recursal
do Estado do Acre, de novos feitos, que serão distribuídos para a Turma Recursal dos Estados do Acre e de
Rondônia.

Art. 3º. A Secretaria do Tribunal deverá providenciar até o dia 19 de novembro de 2018:
I – o processo de remoção dos servidores e dos magistrados da extinta Turma Recursal do

Estado do Acre;
II – a alocação dos recursos orçamentários para viabilizar os processos de remoção;
III – a adequação dos sistemas  informatizados para o recebimento dos recursos oriundos

dos JEFs da Seção Judiciária do Estado do Acre para a Turma Recursal dos Estados do Acre e de Rondônia
e da 2ª Turma Recursal do Estado do Piauí;

IV – a digitalização e virtualização dos processos físicos remanescentes na Turma Recursal
do Estado do Acre.
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Art. 4º. Aos magistrados integrantes da Turma Recursal do Estado do Acre será
assegurada a garantia constitucional de inamovibilidade prevista no artigo 95, inciso II, da Constituição
Federal, mediante as seguintes opções, na forma estabelecida pelo artigo 31 da Lei Complementar 35/1979 -
LOMAN :

I – remover-se para a Turma Recursal do Estado do Piauí, acompanhando o cargo para ela
transferido;

II – remover-se para outro cargo de unidades jurisdicionais de Padrão até 2, que não esteja
provido na data do deslocamento;

§ 1º. Será também possível ao magistrado, removido por força da presente transferência, na
forma dos incisos I ou II, permanecer, em virtude da conveniência e interesse administrativos, prestando auxílio
na Seção Judiciária do Estado do Acre, mediante designação da Presidência do Tribunal,  até que surja vaga
na referida Seccional, na qual terá preferência para preenchimento;

§ 2º. No caso de o magistrado não optar pela remoção, na forma dos incisos I ou II, será
colocado em disponibilidade com vencimentos integrais.

Art. 5º.  A movimentação dos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo que
compõem a estrutura da Turma Recursal do Estado do Acre (Anexo I da Resolução PRESI/SECGE nº. 4, de
06/02/2014), que serão transferidos para a 2ª Turma Recursal do Estado do Piauí, observará os seguintes
critérios, que precederão a remoção de ofício, na forma do disposto no artigo 36, parágrafo único, inciso I, da
Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990:

I - Relotação em outro cargo vago na própria Seção Judiciária do Estado do Acre,
observados, em caso de ser superior o número de interessados em relação ao de vagas disponíveis, os
critérios de desempate previstos no Processo Seletivo Permanente de Remoção - PSPR;

II - Prioridade na remoção do Processo Seletivo Permanente de Remoção - PSPR, para
localidades onde haja servidores inscritos para remoção para a cidade de Teresina;   

Art. 6º. A distribuição, a redistribuição e a compensação de processos e incidentes
processuais abrangidos pela competência das turmas recursais envolvidas serão regulamentadas em
provimento da Corregedoria Regional.

Art. 7º. A Coordenação dos Juizados Especiais Federais deverá adotar providências para
realização de mutirão de julgamento a distância do acervo atual da Turma Recursal do Acre, preferencialmente
pelos atuais magistrados integrantes da própria Turma Recursal e da Turma Recursal de Rondônia.

Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal, ouvidas a
Corregedoria Regional – Coger e a Coordenação Regional dos Juizados Especiais Federais – Cojef.

Art. 9º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 21/09/2018, às 09:19 (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
6746346 e o código CRC A4682F07.
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