
PORTARIA PRESI/CENAG 339 DE 27/09/2012

Constitui o Núcleo de Cooperação Judiciária no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região e institui a figura do Juiz de Cooperação. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que 
consta dos autos do Processo Administrativo 4.985/2012 – TRF1,

CONSIDERANDO:
a) a Recomendação 38 do Conselho Nacional de Justiça, de 3 de novembro de 2011, no sentido da instituição pelos tribunais de mecanismos 

de cooperação judiciária entre os órgãos do Poder Judiciário;
b) a Meta 4 do Poder Judiciário para o ano de 2012, “constituir Núcleo de Cooperação Judiciária e instituir a figura do Juiz de Cooperação” ,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir o Núcleo de Cooperação Judiciária da Justiça Federal da 1ª Região e instituir a figura do Juiz de Cooperação.
Art. 2º O Núcleo de Cooperação Judiciária da Justiça Federal da 1ª Região será composto:
I – em 2º grau: pela Desembargadora Federal Mônica Sifuentes e pelo Juiz Federal em auxílio à Presidência Carlos Augusto Pires Brandão;
II – em 1º grau: pelo Juiz Federal indicado, por portaria, pelo Diretor do Foro da respectiva Seção Judiciária.
§ 1º Os membros do Núcleo atuarão como Juízes de Cooperação no âmbito da 1ª Região e integrarão a Rede Nacional de Cooperação 

Judiciária.
§ 2º O Juiz de Cooperação cumulará a função de intermediação da cooperação com a função jurisdicional ordinária, quando no seu 

exercício. 
Art. 3º Compete aos Juízes de Cooperação:
I –  fornecer todas as informações necessárias a permitir a elaboração eficaz de pedido de cooperação judiciária, bem como estabelecer os 

contatos diretos mais adequados;
II –  identificar soluções para os problemas que possam surgir no processamento de pedido de cooperação judiciária; 
III – facilitar a coordenação do tratamento dos pedidos de cooperação judiciária no âmbito do respectivo Tribunal; 
IV – participar das reuniões convocadas pela Corregedoria de Justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça ou, de comum acordo, pelos juízes 

cooperantes; 
V – participar das comissões de planejamento estratégico dos tribunais; 
VI – promover a integração de outros sujeitos do processo à rede de cooperação; 
VII – intermediar o concerto de atos entre juízes cooperantes. 
Parágrafo único. Sempre que um juiz de cooperação receber, de outro membro da rede, pedido de informação a que não possa dar o 

seguimento, deverá comunicá-lo ao magistrado de cooperação ou ao membro da rede mais próximo para fazê-lo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

•	 Retificação assinada pelo diretor-geral, Roberto Elias Cavalcante.
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