
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 10/2023

Regulamenta a distribuição e a redistribuição de processos decorrentes
da ampliação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região por força da Lei
14.253, de 30 de novembro de 2021.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, IX, do Regimento Interno da Corte e tendo em vista a
decisão do Conselho de Administração na sessão do dia 16/02/2023, constante nos autos do processo
administrativo PAe 0023392-88.2022.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Lei 14.253, de 30 de novembro de 20211, que criou 16 (dezesseis) cargos de
desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região a partir da transformação de 19
(dezenove) 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 Ementa Regimental 6/2022, que altera o Regimento Interno do TRF 1ª Região para
dar nova redação ao caput do art. 1º e acrescentar ao dispositivo os incisos I e II, ampliando a composição
do Tribunal, e ao § 1º do art. 3º, que estabelece que o Tribunal tem 13 (treze) Turmas, constituída cada
uma de 03 (três) desembargadores federais, à exceção da 9ª Turma, composta por 04 (quatro)
desembargadores, sendo que a 1ª, a 2ª e a 9ª Turmas compõem a 1ª Seção; a 3ª, a 4ª e a 10ª Turmas, a 2ª
Seção; a 5ª, a 6ª, a 11ª e a 12ª Turmas, a 3ª Seção; e, a 7ª, a 8ª e a 13ª Turmas, a 4ª Seção;

d) que o Plenário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no exercício das
atribuições a ele conferidas pela Lei 14.253/2021, acolheu o critério da proporcionalidade para a
redistribuição de processos aos novos órgãos julgadores e delegou ao presidente do Tribunal a
regulamentação dos demais critérios de redistribuição,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º A distribuição e a redistribuição decorrentes da ampliação do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região por força da Lei 14.253, de 30 de novembro de 2021, observarão o disposto nesta
Resolução.

Art. 2º A distribuição será aleatória e equitativa para todos os gabinetes, observada a
especialidade.

Parágrafo único. Os mecanismos de contadores/acumuladores do sistema Processo
Judicial Eletrônico ‒ PJe ‒ devem preservar a equivalência na distribuição de processos entre todos os
gabinetes, antigos e novos, pertencentes à mesma Seção especializada.

Art. 3º A redistribuição incidirá somente sobre processos em tramitação no PJe,
observando:

I – as especificidades dos órgãos julgadores por Seção especializada;

II – o mesmo percentual de processos e a proporcionalidade entre os acervos
pertencentes à mesma Seção, de forma que todos os atuais gabinetes tenham processos em tramitação
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redistribuídos para os novos gabinetes;

III – que os novos gabinetes, ao final dos procedimentos de redistribuição, não fiquem
com quantidade menor de processos do que os gabinetes antigos;

IV – as conexões e vinculações legais.

§ 1º A redistribuição estabelecida no caput deste artigo pode ocorrer antes da posse dos
novos desembargadores federais.

§ 2º Os mecanismos de escolha aleatória e de definição da quantidade de processos a
serem redistribuídos considerarão a posição do acervo em tramitação no PJe 02 (dois) dias antes da data da
redistribuição.

Art. 4º Não serão redistribuídos os processos:

I – da classe habeas corpus;

II – incluídos em pauta de julgamento;

III – julgados ou com julgamento iniciado;

IV – sobrestados/suspensos ou baixados em diligência;

V – arquivados;

VI – encaminhados ao revisor;

VII – encaminhados às instâncias superiores;

VIII – encaminhados, para conciliação, à Câmara Regional Previdenciária da Bahia e os
incluídos no Regime de Auxílio a Distância;

IX – em que foi proferida decisão interlocutória;

X – físicos, que ainda não foram digitalizados ou que estejam com a digitalização em
andamento.

§ 1º A identificação das situações elencadas nos incisos de I ao IX do caput deste artigo
exige o registro da correspondente movimentação no sistema judicial.

§ 2º Para fins desta Resolução, consideram-se processos com julgamento iniciado
aqueles que contenham o registro de publicação da pauta ou inclusão em mesa e que não tenham recebido
o lançamento de movimentos pertencentes à hierarquia da movimentação 193 – Julgamento da Tabela
Unificada de Movimentação Processual do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Art. 5º A mudança de relator por redistribuição será registrada no PJe com a utilização
do movimento código 36 – Redistribuição e respectivos complementos obrigatórios de tipo (2 – Sorteio) e
de motivo (35 – Criação de unidade judiciária).

Art. 6º Efetuada a redistribuição e realizado eventual ajuste compensatório, os
contadores do sistema de distribuição serão zerados, a fim de que o equilíbrio na distribuição para os
órgãos julgadores seja mantido.

Parágrafo único. Concluídos os procedimentos de redistribuição, deverá ser
encaminhado à Presidência quadro comparativo da composição dos acervos dos gabinetes e respectivos
contadores antes e depois da aplicação das disposições desta Resolução.

Art. 7º A Divisão de Informações Negociais e Estatística – Diest – disponibilizará no
Sistema de Informações Gerenciais da Justiça Federal da 1ª Região – e-Siest – a lista de todos os
processos passíveis de redistribuição, observando os critérios estabelecidos nos arts. 3º e 4º desta
Resolução.

Art. 8º A Secretaria de Tecnologia da Informação – Secin – adotará todas as medidas
necessárias para a redistribuição aleatória dos processos em tramitação e para adequação das rotinas
informatizadas dos sistemas judiciais do TRF 1ª Região, nos termos desta Resolução.

§ 1º Será selecionado primeiramente para a redistribuição, da lista de todos os processos
passíveis de redistribuição de que trata o art. 7º desta Resolução, o percentual proporcional de processos

Resolução Presi 10 (17557830)         SEI 0023392-88.2022.4.01.8000 / pg. 2



pendentes de cumprimento de Metas do Poder Judiciário de cada Seção especializada.

§ 2º Finalizados os procedimentos de que trata o § 1º deste artigo, será redistribuída a
quantidade de processos necessária para atingir o estabelecido nos incisos II e III do art. 3º desta
Resolução.

Art. 9º Os casos omissos serão tratados pela Presidência, com auxílio das áreas técnicas
do TRF 1ª Região.

Art. 10. 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 02/03/2023, às 16:55 (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 17557830 e o código CRC 8E8BC496.
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