
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 51/2022

Dispõe sobre o remanejamento dos cargos vagos de servidores para a
composição dos novos gabinetes de desembargador federal do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso
de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração – CA,
em sessão do dia 19/09/2022, nos autos do Processo Administrativo PAe 0087808-02.2021.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Lei 14.253, de 30 de novembro de 2021, que transformou cargos vagos de Juiz
Federal Substituto do quadro permanente da Justiça Federal em cargos de Desembargador dos Tribunais
Regionais Federais, mas, em contrapartida, não criou novos cargos de servidores para a viabilização da
ampliação estabelecida e há necessidade de adequação da estrutura-padrão dos 16 (dezesseis) novos
Gabinetes de Desembargador Federal;

b) a Portaria Conjunta STF 03/2007 (Anexo IV), consoante o disposto no § 1° do art. 2°,
que entende como mesmo quadro de pessoal as estruturas dos órgãos integrantes do ramo da Justiça
Federal: Conselho da Justiça Federal, Tribunais Regionais Federais e Seções Judiciárias;

c) a Resolução CJF 568/2015, com redação dada pela Resolução CJF 715, de 17 de
junho de 2021, que autoriza, em seu art. 5°, a alteração das áreas de atividade e/ou especialidades de
cargos vagos;

d) os quantitativos apresentados pela Secretaria de Gestão de Pessoas – SecGP sobre os
cargos vagos nos 1º e 2º graus e a necessidade de alteração das atividades ou especialidades dos cargos
vagos remanejados (Informação Dicap 16366094);

e) que a aplicabilidade da Portaria Presi 353, de 22 de setembro de 2015, que altera a
especialidade de cargos vagos ou que vierem a vagar, tornou-se inapropriada para o quadro de pessoal da
Justiça Federal da 1º Região;

f) que a proposta de remanejamento de cargos vagos do 1º grau para este Tribunal não
resultará em quantitativo abaixo de 80% dos cargos previstos pelas Resoluções Presi 24/2011 c/c
Resolução Presi 5/1999 para as Varas Federais da Justiça Federal da 1ª Região,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º AUTORIZAR a Secretaria de Gestão de Pessoas a promover o remanejamento
dos cargos vagos de servidor do 1º grau da Justiça Federal da 1ª Região para compor o quadro de pessoal
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para fins de implantação dos 16 gabinetes de desembargador
federal criados pela Lei 14.253, de 30 de novembro de 2021.

Parágrafo único. A identificação dos cargos vagos do 1º grau remanejados para o 2º grau
será divulgada em ato da presidência.

Art. 2º Compete à Diretoria-Geral e à Secretaria de Gestão de Pessoas adotar as medidas
para propor a adequação da área de atividade e especialidade dos cargos vagos remanejados para o 2º grau.

Art. 3º Ficam alteradas as Resoluções Presi 24/2011 e Resolução Presi 5/1999 e
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revogada a Portaria Presi 353, de 22 de setembro de 2015.

Art. 4º A Secretaria do Tribunal deverá promover estudos para reorganização da
estrutura organizacional e do quadro de cargos efetivos das Seções e Subseções Judiciárias da 1ª Região.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de 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 30/09/2022, às 16:24 (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 16640558 e o código CRC C3C57F1B.
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