
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 227/2022

Institui grupo de trabalho para estudar e apresentar propostas para
ampliação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em decorrência da
Lei 14.253, de 30 de novembro de 20211.

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 dos Processos
Administrativos, 0088062-72.2021.4.01.8000,
 

CONSIDERANDO:
 

a) a Lei 14.253, de 30 de novembro de 20211, que criou 16 cargos de desembargador
federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região  a partir da transformação de 19 cargos vagos de juiz
federal substituto do quadro permanente da Justiça Federal da 1ª Região;

b) que compete aos Tribunais Regionais Federais, no âmbito de suas competências,
prover os atos necessários à execução da Lei 14.253/2021;

c ) a recente aprovação da Resolução CJF 761/2022 (15523559) que dispõe sobre a
regulamentação da aplicação do art. 24, parágrafo único, da Lei 11.416/200, para utilização de saldo
remanescente proveniente do valor integral de cargos em comissão decorrentes da opção de servidor pela
retribuição do cargo efetivo, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º INSTITUIR grupo de trabalho para estudar e apresentar propostas que
envolvem a ampliação da composição do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com a seguinte
composição:

I – Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso (coordenadora);

II – Desembargador Federal Rafael Paulo Soares Pinto (vice-coordenador);

III – Juíza Federal Maria Cecília de Marco Rocha, em auxílio à Presidência;

IV – Juiz Federal Newton Pereira Ramos Neto, em auxílio à Vice-Presidência;

V – Juiz Federal Cleberson José Rocha, em auxílio à Corregedoria Regional;

VI – Diretor-Geral Carlos Frederico Maia Bezerra.

§ 1º Ficam designados para prestar apoio técnico ao grupo de trabalho os seguintes
servidores:

I – Sandra Maria Alves Borges Costa, Diretora da Secretaria de Governança, Gestão
Estratégica e Inovação – Secge;

II – Estela Maria Barbosa da Cruz, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas –
SecGP;

III – Vanessa Ferreira dos Santos, Coordenadora da 6ª Turma – CTR6/Secju.

IV – Cinthia Afonso Germano, Diretora do Núcleo de Desenvolvimento Organizacional
– Nudor/Secge;

§ 2º Poderão ser convocados outros magistrados, servidores e unidades técnicas para
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prestar auxílio aos trabalhos, sem necessidade de alteração desta Portaria.

Art. 2º São atribuições do grupo de trabalho:

I – analisar e apresentar proposta de composição e de competência dos órgãos colegiados
do TRF 1ª Região;

II – apresentar proposta de reorganização da estrutura organizacional Tribunal para
adequação à nova composição da Corte;

III – definir os critérios de distribuição/redistribuição dos processos para os novos
gabinetes, tratando de forma pormenorizada como serão definidos os contadores de distribuição aos novos
gabinetes;

IV – analisar e propor novo quadro de cargos efetivos no âmbito da 1ª Região;

V – apresentar proposta de adaptação do Regimento Interno.

Art. 3º O grupo de trabalho ora instituído deverá apresentar à Presidência do Tribunal
relatório final com formulação de propostas conclusivas no prazo de 60 dias a partir da data de  publicação
desta Portaria.

Art. 4º Ficam revogadas a Portaria Presi 437, de 10 de dezembro de 2021 e a Portaria
Presi 19, de 17 de janeiro de 2022.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 09/05/2022, às 16:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15609609 e o código CRC 40D97B3C.
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