
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI/SECGE 6/2014 - CONSOLIDADA

Resolução Presi/Secge 6 de 04/04/2014 – original
Alterada por:

Resolução Presi/Secge 11 de 14/05/2014
 

Dispõe sobre a especialização das 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Federais da Seção
Judiciária do Piauí.

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL  FEDERAL  DA  PRIMEIRA 

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido pela Corte Especial Administrativa,
na sessão de 27/03/2014, nos autos do Processo Administrativo 9.381/2013 - TRF1,

CONSIDERANDO:
a) que as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Federais da Seção Judiciária do Piauí, todas de competência

mista (cível e criminal), por trabalharem com feitos de natureza, rito e prazo processual diferentes,têm-se
revelado um modelo de varas contraproducente;

b) que a quantidade de ações cíveis acompanhadas de constantes pedidos de antecipação
de tutela e de realização de audiência, ocupa demasiadamente os servidores e magistrados da vara, em
detrimento da complexidade e da quantidade das ações penais, cuja análise de provas demanda mais tempo e
minuciosa atenção, ensejando a indesejável prescrição da pretensão punitiva do Estado;

c) que a especialização de varas, segundo critérios objetivos e com quantitativos
equivalentes, observando-se a complexidade e a natureza das matérias, proporcionará aperfeiçoamento dos
magistrados e servidores, aprofundamento das questões, padronização dos serviços e expedientes, maior
uniformidade dos julgados e maior celeridade na prestação jurisdicional;

d) que é apropriada a especialização de, no mínimo, duas varas federais em matéria
criminal, em razão da vulnerabilidade da segurança de um único magistrado atuando na esfera penal;

e) que as ações de improbidade administrativa, a despeito de sua natureza cível, possuem
características e peculiaridades que mais se assemelham aos procedimentos dos feitos penais, facilitando o
cumprimento da Meta 4 de 2014 do CNJ;

f) que os dois juízes federais titulares mais antigos da Seção Judiciária manifestaram
interesse em que as varas nas quais estão lotados,  2ª e  5ª  varas  federais,  sejam  de  competência cível;

g) a manifestação favorável da Corregedoria Regional à especialização proposta;
RESOLVE:
Art. 1° As Varas Federais da Seção Judiciária do Piauí passam a ser assim especializadas:
I – 1ª e 3ª Varas Federais: competência criminal e improbidade administrativa;
I – 1ª e 3ª Varas Federais: competência criminal e improbidade administrativa com juizado

especial federal adjunto criminal; (Redação dada pela Resolução Presi/Secge 11 de 14/05/2014)
II – 2ª e 5ª Varas Federais: competência  cível.
III – 6ª, 7ª e 8ª Varas Federais: juizado especial federal cível. (Incluído pela Resolução

Presi/Secge 11 de 14/05/2014)
Art. 2° Para a execução do disposto no artigo precedente, os feitos existentes  nas 1ª, 2ª,

3ª e 5ª Varas Federais serão redistribuídos, proporcionalmente, à totalidade e à especialização das varas,
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conforme critérios fixados em provimento da Corregedoria  Regional.
Parágrafo único. Até a conclusão da redistribuição processual pela Secretaria de Tecnologia

da Informação, na forma definida em portaria da presidência, as varas permanecerão com as competências
atuais. (Incluído pela Resolução Presi/Secge 11 de 14/05/2014)

Art. 3° A Seção Judiciária do Piauí e a Secretaria do Tribunal adotarão as providências
decorrentes desta Resolução.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.

 
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

Presidente

Resolução Presi/Secge 6 de 04/04/2014, assinada por Mário César Ribeiro, Presidente do TRF 1ª
Região, publicada no e-DJF1, ano 6, n. 69, p. 1-2, data de disponibilização: 9 abr. 2014.
Resolução Presi/Secge 11 de 14/05/2014, assinada por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF 1ª Região,
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