
PORTARIA PRESI/CENAG 19 DE 17/01/2012

Dispõe sobre critérios, procedimentos e cronogramas para recolocação de servidores em função da revisão dos quadros de pessoal das varas 
da 1ª Região definida pela Resolução 24/2011.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta 
dos autos do Processo Administrativo 8.272/2011 – TRF1, 

CONSIDERANDO:
a) que a Resolução Presi/Cenag 24, de 15 de dezembro de 2011, fixou novos padrões para os quadros de pessoal da 1ª Região e determinou, 

no § 1º do art. 5º, a definição, por Portaria da Presidência, de critérios, procedimentos e cronogramas para recolocação dos servidores excedentes; 
b) a necessidade de adequar os quadros de servidores das varas e subseções em funcionamento na Justiça Federal da 1ª Região, bem assim 

de preencher os quadros de servidores das novas varas a serem instaladas em 2012;
c) que a modernização da 1ª Região envolve adequação dos quadros de pessoal, racionalização de métodos e procedimentos de trabalho, 

virtualização judicial e administrativa e ampla capacitação e aprimoramento das pessoas, dependendo de um esforço conjunto de magistrados e de 
servidores,

RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria define critérios, procedimentos e cronogramas para adequação dos quadros de pessoal de varas em funcionamento na 1ª 

Região aos novos padrões estabelecidos pela Resolução Presi/Cenag 24, de 15 de dezembro de 2011, bem como para o preenchimento dos quadros 
de pessoal das varas a serem instaladas em 2012.

Art. 2º Cada vara em funcionamento nas seções e subseções judiciárias da 1ª Região, excetuadas as varas de juizados e as varas classificadas 
como de fronteira, cederá 1 (um) servidor para ajuste do quadro, da seguinte forma: 

I – as varas de execuções fiscais cederão 1 (um) analista judiciário;
II – as demais varas, exceto varas de juizado e varas de fronteira, cederão 1 (um) técnico judiciário.
Parágrafo único. A adequação dos quadros de pessoal das varas classificadas como de fronteira será definida em Portaria específica.
Art. 3º A indicação dos servidores a serem cedidos, nos termos do artigo 2º desta Portaria, será realizada pelo juiz titular de cada vara, que 

observará, preferencialmente, os seguintes critérios:
I – servidor voluntário;
II – havendo mais de um voluntário, o mais antigo na vara;
III – se não houver voluntário, preferencialmente o que não tenha função ou cargo comissionado.
§ 1º A indicação dos servidores para recolocação nas novas varas ou nas áreas cartorárias ou administrativas deverá ocorrer até o dia 24 de 

janeiro de 2012.
§ 2º É vedada a indicação de servidor que esteja afastado da vara em decorrência de licença capacitação, licença para tratar de interesses 

particulares, licença médica superior a 30 dias, cedido a outra unidade administrativa ou a outro órgão, bem como,  os afastados ou licenciados por 
outros motivos. 

Art. 4º A recolocação dos servidores indicados será realizada nos quantitativos informados pela Divisão de Cadastro de Pessoal do Tribunal, 
nas datas definidas no Anexo desta Portaria, sendo:

I – nas localidades em que houver instalação de novas varas até o dia 10 de fevereiro de 2012: definitivamente, nas novas varas e/ou nas 
áreas cartorárias ou administrativas;

II – nas localidades em que houver instalação de novas varas após o dia 10 de fevereiro de 2012: provisoriamente, na área cartorária, até a 
data de inauguração, quando serão definitivamente recolocados na nova vara;

III – nas localidades em que não houver instalação de novas varas em 2012: definitivamente, nas áreas cartorárias ou administrativas. 
Parágrafo único. Todos os servidores que mudarem de lotação deverão participar do Programa de Gestão da Transição, a ser realizado pelas 

áreas de recursos humanos das seções judiciárias, sob coordenação da Divisão de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos, conforme 
cronograma a ser divulgado pela Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal, observados os prazos determinados no art. 4º desta Portaria.

Art. 5º Cabe aos diretores de foro e aos diretores de subseção judiciária, apoiados pela Secretaria do Tribunal e pelas secretarias administrativas:
I – providenciar a liberação de servidores determinada no art. 2º desta Portaria;
II – indicar às unidades de recursos humanos do Tribunal e das seções judiciárias as áreas cartorárias e administrativas preferenciais na 

Administração para recolocação dos servidores excedentes;
III – adotar todas as providências necessárias à recolocação dos servidores, na forma estabelecida nesta Portaria, observadas as seguintes 

diretrizes:
a) vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade das tarefas, a correlação das atribuições e requisitos do cargo e o interesse 

da Administração;
b) seleção criteriosa de servidores, com perfis adequados para desempenhar suas atividades nas áreas cartorárias e administrativas;
c) compatibilização, na medida do possível, entre os interesses da Administração e do servidor;
d) condução dos processos de seleção e recolocação de forma a manter a motivação, a dignidade e o respeito dos servidores; 
e) divulgação e acesso a informações claras e precisas sobre as razões e os critérios para seleção e recolocação de servidores, de modo que 

o colaborador possa compreender a mudança que está ocorrendo;
IV – adequar, de forma equânime, os quadros efetivos de pessoal de cada vara aos padrões estabelecidos pela Resolução 24/2011.
Art. 6º Concluídas as recolocações, os cargos das varas criadas pela Lei 12.011/2009, instaladas a partir de 2012, serão preenchidos na forma 

da lei, obedecendo ao critério de alternância entre nomeação de candidatos aprovados em concurso público e remoção de servidores do Quadro 
de Pessoal da Justiça Federal da 1ª Região.

Art. 7º A área de desenvolvimento de recursos humanos das seccionais acompanhará sistematicamente a adaptação de todos os servidores 
recolocados, pelo menos em duas ocasiões, após 3 e 6 meses da efetiva mudança. 

Parágrafo único. Caso ocorra nova mudança de lotação no período de 1 (um) ano, deverá ser iniciado novo acompanhamento da adaptação.



Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO PORTARIA PRESI/CENAG 19 DE 17/01/2012

REFERÊNCIA
SEÇÃO OU SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA

INDICAÇÃO DO 

SERVIDOR A SER 

RECOLOCADO                       

(ART. 2º)

RECOLOCAÇÃO 

PROVISÓRIA 
RECOLOCAÇÃO DEFINITIVA

ÁREA 

CARTORÁRIA

ÁREA CARTORÁRIA OU 

ADMINISTRATIVA
NOVA VARA

Art. 4º, I

Vitória da Conquista/
BA

até 19/1/2012 *** *** 20/1/2012

Belém/PA até 24/1/2012 *** *** 26/1/2012

Santarém/PA até 24/1/2012 *** *** 27/1/2012

Imperatriz/MA até 24/1/2012 *** *** 3/2/2012

Belo Horizonte/MG até 24/1/2012 *** 10/2/2012 10/2/2012

Art. 4º, II

Goiânia/GO até 24/1/2012 10/2/2012 na data de instalação da 
nova vara

na data de instalação 
da nova vara

Manaus/AM até 24/1/2012 10/2/2012 *** na data de instalação 
da nova vara

Pouso Alegre/MG até 24/1/2012 10/2/2012 *** na data de instalação 
da nova vara

Juiz de Fora/MG até 24/1/2012 10/2/2012 *** na data de instalação 
da nova vara

Ji-Paraná/RO até 24/1/2012 10/2/2012 *** na data de instalação 
da nova vara

Sinop/MT até 24/1/2012 10/2/2012 *** na data de instalação 
da nova vara

Art. 4º, III Demais seções e 
subseções judiciárias

até 24/1/2012 *** 10/2/2012 ***

•	 Portaria assinada pelo presidente, desembargador federal Olindo Menezes.
•	 Publicada no Boletim de Serviço n. 9 de 19/01//2012.


