
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 894/2022

Institui grupo de trabalho com a finalidade de promover estudos para
reorganização da estrutura organizacional e do quadro de cargos efetivos
das Seções e Subseções Judiciárias da 1ª Região.

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 PAe 0045147-
71.2022.4.01.8000;

 

CONSIDERANDO:
 

a) a necessidade de ajustar os padrões estabelecidos pela Resolução Presi 600-8, de 13 de
março de 2009 que dispõe sobre o realinhamento administrativo da Justiça Federal da Primeira Instância
da Primeira Região e dá outras providências,

b) grande diversidade das varas abrangidas pela Justiça Federal da 1ª Região, tanto em
termos de especialização quanto em características geográficas, demográficas e de infraestrutura;

c) a necessidade de constituir grupo de trabalho com a participação de pessoas que
possuem conhecimentos, no âmbito local, acerca da operacionalização, da estrutura e dos recursos em
geral disponíveis, das demandas específicas, dos desafios enfrentados, da carga de trabalho suportada;

d) o remanejamento de 134 cargos vagos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Justiça
Federal de 1º Grau, para o Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio do Ato
Presi 906/2022;

e) a extinção de 145 cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Justiça Federal da 1ª
Região, destinados ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, por meio do Ato
Presi 591/2022;

f) a grande defasagem do quadro de servidores, notadamente com a elevada ocorrência
de aposentadorias, que por força da Emenda Constitucional 95 possuem restrições de provimento;

g) a transformação de 39 cargos vagos de juiz federal substituto no quadro permanente
da Justiça Federal da 1ª Região, nos termos da Lei 14.253, de 30 de novembro de 2021 e da Lei 14.226, de
20 de outubro de 2021,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º INSTITUIR grupo de trabalho com a finalidade de promover estudos para
reorganização da estrutura organizacional e do quadro de cargos efetivos das seções e subseções
judiciárias da 1ª Região, constituída pelos seguintes membros:

Nome Unidade Função
Juíza Federal Maria Cecília de Marco
da Rocha Convocada para auxílio à Presidência Coordenadora

Juiz Federal Eduardo de Assis
Ribeiro Filho SSJ Gurupi (coordenador do CGR-Priori) Vice-

coordenador

Juíza Federal Maria Cândida
Carvalho Monteiro de Almeida Convocada para auxílio à Corregedoria Regional Membro
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http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/26558
http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/306925
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/297221
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14253.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14226.htm


Carlos Frederico Maia Bezerra Diretor-Geral da Secretaria – Diges Membro
Gustavo Bastos Seráfico de Assis
Carvalho

Diretor da Secretaria Única da Turma Recursal AM-RR
(membro titular do CGR-Priori) Membro

Welington José Barbosa Carlos Diretor da Secretaria da 4ª Vara Federal/SJDF Membro
Érico de Souza Santos Diretor da Secretaria Administrativa/SJDF Membro

Célia Silva Faria Diretora da Secretaria Administrativa/SJMA (membro
suplente do CGR-Priori) Membro

Estela Maria Barbosa da Cruz Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas – SecGP Membro

Sandra Maria Alves Borges Costa Diretora da da Secretaria de Governança e Gestão
Estratégica – Secge Membro

Paulo Sérgio Escóssio Servidor da Diretoria-Geral da Secretaria Secretário
 

§ 1º O coordenador do grupo de trabalho poderá convocar, pelo prazo definido no art. 3º
desta Portaria, servidores do Tribunal ou das seções judiciárias, que possuam condições técnicas de
contribuir para o bom andamento dos trabalhos.

§ 2º As reuniões da comissão serão realizadas, preferencialmente, de forma remota, por
meio do aplicativo Teams.

§ 3º Cabe ao secretário da comissão prestar suporte administrativo, convocar reuniões,
distribuir pautas, elaborar atas e consolidar documentos, propostas e relatórios.

Art. 2º O escopo dos trabalhos do grupo de trabalho, aplicáveis às áreas de apoio direto
e de apoio indireto à atividade judiciária das seções e subseções judiciárias, são os seguintes:

I – desenvolvimento de estudo para identificação de lotação paradigma (quantitativo
mínimo de servidores) e quadro de cargos e funções comissionados para as unidades judiciárias e
administrativas do 1º grau;

II – proposição de ajustes nos quadros atuais de lotação de pessoal (cargos efetivos);

III – proposição de critérios objetivos de lotação de servidores.

§ 1º As diretrizes norteadoras dos trabalhos serão apresentadas pelo Diretor-Geral da
Secretaria do Tribunal.

§ 2º Os estudos necessários para a condução dos trabalhos poderão ser divididos em
grupos temáticos conforme critérios a serem definidos pelo grupo ora constituído.

Art. 3º O relatório conclusivo do grupo de trabalho deverá ser apresentado até o dia 15
de março de 2023.

Art. 4º Esta Portaria 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 04/11/2022, às 17:01 (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 16846551 e o código CRC 8C98A84E.
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