
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 362/2021

Institui comissão de magistrados para estudar as questões que
envolvem a separação da Seção Judiciária de Minas Gerais da 1ª Região
e propor medidas a serem adotadas.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do 0076193-
15.2021.4.01.8000, 

CONSIDERANDO:
a) a Lei 14.226, de 20 de outubro de 2021, que dispõe sobre a criação do Tribunal

Regional Federal da 6ª Região,
b) que cabe ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região indicar os cargos vagos de juiz

federal substituto de varas com baixa distribuição processual, nos termos do art. 3º da Lei 14.226, de 20 de
outubro de 2021,

c) a importância de definir critérios para identificação das varas federais que perderão
cargos de juiz federal substituto;

d)  a necessidade de estabelecer procedimentos e medidas para separação e remessa de
processos judiciais que tramitam no Tribunal provenientes do Estado de Minas Gerais,

RESOLVE:
Art. 1º INSTITUIR comissão de magistrados para estudar as questões que envolvem a

separação da Seção Judiciária de Minas Gerais da 1ª Região, com os seguintes componentes: 

Membro  Função

Juiz Federal Cleberson José Rocha
em auxílio à Presidência

Membro titular
- Coordenador

Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha Membro titular 
Juiz Federal Bruno César Bandeira
Apolinário  em auxílio à Corregedoria

Regional
Membro titular 

Juiz Federal Newton Pereira Ramos Neto Membro titular
Juíza Federal Maria Cecília de Marco Rocha em auxílio à Vice-Presidência Membro titular

§ 1º A comissão ora instituída poderá convocar outros magistrados, servidores e unidades
técnicas para prestar auxílio aos trabalhos, sem necessidade de alteração desta Portaria.

§ 2º A participação de magistrados e de servidores dar-se-á por videoconferência.
§ 3º Ficam designadas as servidoras Cinthia Afonso Germano e Sandra Maria Alves

Borges Costa, da Secretaria de Governança, Gestão Estratégica e Inovação – Secge, para secretariar a
comissão.

Art. 2º São atribuições e responsabilidades da comissão:
I – estudar e propor ajustes nos critérios de comparação de especialização das varas

federais da 1ª Região;
II – identificar e sugerir lista com as 50 varas federais candidatas a perderem os cargos de

juiz federal substituto, classificando-as por ordem de prioridade;
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III – propor os procedimentos para separação e remessa de processos judiciais que
tramitam no Tribunal (em meio físico e digital) provenientes do Estado de Minas Gerais;

VI – sugerir outras medidas que assegurem a continuidade da prestação jurisdicional e
o funcionamento das varas federais que perderão os cargos de juiz federal substituto e funções comissionadas.

Art. 3º A comissão ora instituída deverá apresentar à Presidência do Tribunal relatório final
com formulação de propostas relativas ao art. 2º desta Portaria no prazo de 20 dias, impreterivelmente.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 

Desembargador Federal I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES 
Presidente

Documento assinado eletronicamente por I'talo Fioravanti Sabo Mendes , Presidente do TRF -
1ª Região, em 28/10/2021, às 16:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
14328525 e o código CRC FA8195C5.
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