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TURMA RECURSAL SEDE JURISDIÇÃO
1 Turma Recursal do Estado do Acre Rio Branco/AC Municípios do Estado do Acre
2 Turma Recursal dos Estados do Amazonas

e de Roraima
Manaus/AM Municípios dos Estados do

Amazonas e de Roraima
3 1ª Turma Recursal do Estado da Bahia Salvador/BA Municípios do Estado da Bahia
4 2ª Turma Recursal do Estado da Bahia
5 3ª Turma Recursal do Estado da Bahia
6 4ª Turma Recursal do Estado da Bahia
7 1ª Turma Recursal do Distrito Federal Brasilia/DF Mesma jurisdição da Seção

Judiciária do Distrito Federal
8 2ª Turma Recursal do Distrito Federal
9 3ª Turma Recursal do Distrito Federal

10 1ª Turma Recursal do Estado de Goiás Goiânia/GO Municípios do Estado de Goiás
11 2ª Turma Recursal do Estado de Goiás
12 1ª Turma Recursal do Estado do Maranhão São Luis/MA Municípios do Estado do

Maranhão
13 2ª Turma Recursal do Estado do Maranhão
14 Turma Recursal do Estado do Mato Grosso Cuiabá/MT Municípios do Estado do

Mato Grosso
15 1ª Turma Recursal do Estado de Minas Gerais Belo Horizon-

te/MG
Municípios do Estado de Mi-
nas Gerais

16 2ª Turma Recursal do Estado de Minas Gerais
17 3ª Turma Recursal do Estado de Minas Gerais
18 4ª Turma Recursal do Estado de Minas Gerais
19 1ª Turma Recursal dos Estados do Pará e

do Amapá
B e l é m / PA Municípios dos Estados do

Pará e do Amapá
20 2ª Turma Recursal dos Estados do Pará e

do Amapá
21 Turma Recursal do Estado do Piauí Te r e s i n a / P I Municípios do Estado do Piauí
22 Turma Recursal do Estado de Rondônia Porto Ve-

lho/RO
Municípios do Estado de
Rondônia

23 Turma Recursal do Estado de Tocantins P a l m a s / TO Municípios do Estado do
To c a n t i n s

Parágrafo único. As duas turmas recursais remanescentes, não elencadas no caput, são
destinadas ao Estado de Minas Gerais e serão instaladas, por meio de Portaria da Presidência,
na respectiva capital ou nas Subseções Judiciárias de Juiz de Fora e Uberlândia, a depender
de autorização do Conselho da Justiça Federal.
Art. 3º A Turma Recursal de Roraima será extinta e seu acervo será redistribuído após a
instalação da Turma Recursal Única dos Estados do Amazonas e de Roraima, consoante o
calendário definido em portaria da Presidência.
§ 1º A Corregedoria Regional - Coger disciplinará, por meio de provimento, a redistribuição de
processos entre as turmas recursais referidas no caput deste artigo.
§ 2º Os cargos efetivos ocupados por servidores lotados na turma recursal extinta serão
considerados excedentes na respectiva localidade e passarão a constituir, à medida que va-
garem, reserva técnica para as turmas recursais permanentes, cuja prioridade de destinação
será definida pelo Presidente do Tribunal, em portaria.
§ 3º Caberá aos Diretores do Foro recolocar os servidores lotados na turma recursal extinta em
outras unidades judiciais, cartorárias ou administrativas da própria seção judiciária, com o
auxílio da área de desenvolvimento de recursos humanos do Tribunal e da própria seccional,
observadas as seguintes diretrizes:
I - vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade das tarefas, correlação das
atribuições e requisitos do cargo e o interesse da Administração;
II - seleção criteriosa das novas áreas judiciais, cartorárias ou administrativas, com perfis
compatíveis aos dos servidores a serem recolocados;
III - compatibilização, na medida do possível, entre os interesses da Administração e os do
servidor;
IV - condução dos processos de seleção e de recolocação de forma a manter a motivação, a
dignidade e o respeito aos servidores;

V - divulgação e acesso a informações claras e precisas sobre as razões e os critérios para
seleção das áreas e recolocação de servidores, de modo que o colaborador possa com-
preender a mudança que está ocorrendo.
§ 4º A área de desenvolvimento de recursos humanos da seccional acompanhará sistema-
ticamente a adaptação de todos os servidores recolocados, pelo menos em duas ocasiões,
após 3 e 6 meses da efetiva mudança.
§ 5º As funções comissionadas que compõem a Turma Recursal de Roraima serão extintas simul-
taneamente à extinção do colegiado e as funções comissionadas criadas antecipadamente para a
Turma Recursal do Amapá serão extintas 30 (trinta) dias após a publicação desta Resolução.
§ 6º O saldo equivalente às funções comissionadas extintas mencionadas no parágrafo anterior
passará a constituir reserva técnica para as turmas recursais permanentes, cuja prioridade de
destinação será definida pelo Presidente do Tribunal, nos termos do art. 5º desta Resolução.
§ 7º As demais turmas recursais em funcionamento na data de publicação desta Resolução
serão mantidas, alterando-se, quando necessário, a sua denominação e a sua jurisdição para
adequação ao caput do artigo 2º desta Resolução.
Art. 4º Fica autorizada a instalação das seguintes turmas recursais permanentes dos juizados
especiais federais da 1ª Região:

TURMA RECURSAL
4ª Turma Recursal do Estado da Bahia
3ª Turma Recursal do Distrito Federal
2ª Turma Recursal do Estado do Maranhão
2ª Turma Recursal dos Estados do Pará e do Amapá

§ 1º A Presidência do Tribunal estabelecerá as datas de instalação das turmas recursais
referidas no caput deste artigo, conforme as possibilidades orçamentárias, materiais e tec-
nológicas, por meio de portaria.
§ 2º A Corregedoria Regional - Coger disciplinará, por meio de provimento, a redistribuição de
processos para as turmas recursais referidas no caput deste artigo.
Art. 5º A Secretaria do Tribunal elaborará proposta de organização administrativa e estrutura de
cargos efetivos e de funções comissionadas para as turmas recursais permanentes da 1ª
Região, a ser apreciada pelo Conselho de Administração.
Parágrafo único. Até a edição de resolução que disponha sobre a matéria de que trata o caput,
as turmas recursais permanentes da 1ª Região continuarão funcionando com as atuais es-
truturas, fixadas pela Resolução 8/2009 e pelas Portarias 499/2010 e 4/2013.
Art. 6º Até a revisão do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais Federais -
RITRJEF, adequando-o à Lei 12.665/2012, as turmas recursais da 1ª Região estarão sujeitas às nor-

mas e aos procedimentos transitórios definidos pela Resolução Conjunta Presi/Coger/Cojef 5/2013.
Art. 7º Os casos omissos serão decididos pela Presidência do Tribunal.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

(*) Alterados a tabela do art. 2º e o caput e o § 5º do art. 3º por erro material.
PORTARIA PRESI/ SECGE No- 45, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre a instalação da Turma Recursal Permanente dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Rondônia e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 4.899/2012 - TRF1,
CONSIDERANDO:
a) a Lei 12.665/2012, que criou 25 turmas recursais permanentes dos juizados especiais
federais na 1ª Região;
b) a Resolução Presi/Secge 1 de 10 de janeiro de 2014, que delegou ao Presidente do
Tribunal, nos termos do § 1º do seu art. 4º, o encargo de definir, por meio de portaria, a data
de instalação das novas turmas recursais;
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c) o Ofício/TR/RO 6 de 11/02/2014, da lavra do Juiz Presidente da Turma Recursal da Seção
Judiciária do Estado de Rondônia e dos demais relatores que integram o colegiado, solicitando
a instalação, em caráter permanente, daquela Turma;

d) que as condições físicas, materiais e logísticas necessárias ao funcionamento do colegiado
já se encontram finalizadas, resolve:

Art. 1º Definir a data de 24 de fevereiro de 2014 para a inauguração da Turma Recursal
Permanente dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Rondônia.

§ 1º A Turma Recursal é competente para processar e julgar os recursos interpostos nos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Rondônia e de suas subseções
judiciárias, nos termos da Lei 10.259/2001.

§ 2º A Turma Recursal do Estado de Rondônia é estruturada e organizada de acordo com a Resolução
Presi/Secge 4 de 6 de fevereiro de 2014, observado o disposto no § 1º do art. 2º da referida norma.

Art. 2º A Seção Judiciária do Estado de Rondônia, em conjunto com a Secretaria do Tribunal,
adotará as providências decorrentes desta Portaria.

Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

§2º Os processos em tramitação na 1ª Vara Federal de Varginha/MG e no JEF adjunto res-
pectivo que se encontram com requisição de pagamento ordenada/deferida expedição/ex-
pedida (254/1, 5760/1 e 2) ou remetida ao Tribunal/aguardando cumprimento/cumprida (254/2,
5760/4 e 5), bem como os de precatório: ordenada/deferida expedição ou remetido TRF/aguar-
dando pagamento (213/1 e 3, e 5680/1 e 2) não serão considerados na soma do acervo para
fins de equilíbrio numérico.

Art. 2º A redistribuição dos processos no âmbito da Subseção Judiciária de Varginha/MG
respeitará as conexões existentes entre as ações e as vinculações legais.

§1º A igualdade numérica referida no art. 1º será obtida mediante a destinação do mesmo
número de processos por classe para as varas federais da subseção, observadas as es-
pecificidades de cada competência (cível; execução fiscal; criminal; e juizados especiais).

§2º Os processos principais e os distribuídos por sua dependência, apensados ou não, bem
assim os feitos conexos, deverão considerar a vinculação pelo processo mais antigo, fazendo-
se, posteriormente, a compensação.

§3º Os processos atribuídos aos magistrados designados para atuar em mutirão de sentença a
distância, atribuição código 6, descrição Mutirão ou em Itinerante, código 7, não serão re-
distribuídos ou reatribuídos, permanecendo no acervo da 1ª Vara Federal de Varginha/MG e do
Juizado adjunto e não serão considerados na soma de processos conclusos para fins de
equilíbrio numérico das movimentações processuais 137/3 e 5260/3, ficando vinculados ao
acervo do juiz federal titular ou substituto, pelo critério par e ímpar, após a sua devolução com
sentença.

§4º Os processos que se encontrarem no Núcleo de Conciliação da Seção Judiciária serão
igualmente objeto de redistribuição, porém somente serão remetidos fisicamente às varas que
os receberem por esta redistribuição após a solução resultante da tentativa de acordo.

§5º Se da aplicação das regras estabelecidas neste provimento decorrer desigualdade entre os
acervos em tramitação das varas, deverão ser redistribuídos processos em número necessário
para se obterem quantitativos equilibrados em cada competência.

§6º Após a devida redistribuição, a secretaria da 1ª Vara Federal de Varginha/MG deverá fazer,
juntamente com o encaminhamento dos processos recebidos com recursos pendentes (código
218-6), a remessa física dos agravos de instrumentos do Tribunal correspondentes aos feitos
redistribuídos e que estejam pendentes de julgamento pelas Cortes Superiores, enviados à
primeira instância por força da Resolução/PRESI 11/2000, enquanto vigente.

Art. 3º Nos processos de competência cível e execução fiscal serão adotados os seguintes
critérios:

I - a não redistribuição dos processos:

a) com a última movimentação de baixa - 123 (complementos 1 a 3, 6, 8 e 16);

b) com a última movimentação de remessa a instâncias superiores - 223 (complementos 1 a
3);

c) com o registro de requisição de pagamento remetida TRF/aguardando cumprimento -
254/2;

d) com o registro de precatório remetido TRF/aguardando pagamento - 213/3;

e) cuja tramitação registre o lançamento dos códigos 155 - devolvidos com sentença com
exame do mérito (todos complementos), 156 - devolvidos com sentença sem exame do mérito
(todos complementos), audiência realizada - 118 ( complementos 4, 5, e 7), audiência de-
signada - 116 (todos os complementos) ou redesignada - 121 (todos os complementos), pen-
dente de realização;

f) das classes de execução: 4100 - cumprimento de sentença; 4101 - cumprimento de sen-
tença/desmembrada; 4102 - cumprimento provisório de sentença; 4103 - impugnação ao cum-
primento de sentença; 4110 - execução contra a fazenda pública; 4600 - liquidação por ar-
bitramento; 4610 - liquidação provisória por arbitramento; 4700 - liquidação por artigos; 4710 -
liquidação provisória por artigos;

g) das classes 5133 - cancelamento de naturalização e 5208 - naturalização e seus incidentes;

CORREGEDORIA REGIONAL

PROVIMENTO/COGER No- 111, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 .

Regulamenta a distribuição e a redistribuição de processos decorrente da
instalação da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Varginha/MG,
com juizado especial federal adjunto.

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, VI, do Regimento Interno da Corte e o constante
nos autos do Expediente Administrativo 2014/00476-MG,

CONSIDERANDO:

a) a instalação da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Varginha/MG, com juizado
especial federal adjunto, conforme Portaria/Presi/SECGE 37, de 17/02/2014 (P.A. 2.426/2013 -
TRF1);

b) a necessidade de utilização de critério racional, objetivo e justo de redistribuição dos pro-
cessos, orientado pelos princípios da igualdade de tratamento das varas federais na atividade
jurisdicional;

c) a conveniência de utilização de procedimento simplificado de redistribuição de processos e
que cause menos transtornos às varas federais envolvidas;

d) a atual situação do acervo de processos em tramitação no Juizado Adjunto da Vara Federal
de Varginha/MG, que não recomenda sejam considerados na redistribuição os processos que
se encontram em fase de expedição ou cumprimento de precatório ou requisição de pagamento
de pequeno valor - RPV pelo órgão ou Tribunal, resolve:

Art. 1º A 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Varginha/MG receberá em distribuição, a
partir do primeiro dia útil após sua instalação, e redistribuição, processos das diversas classes
cíveis, criminais e de juizados especiais, de maneira que o número total de processos em
tramitação tenha equivalência entre as varas abrangidas pela competência territorial da Sub-
seção de Varginha/MG, fixada em ato da Presidência do TRF-1ª Região.

§1º. Os processos de naturalização (classes processuais 5133 - cancelamento de naturalização e 5208
- naturalização) e seus incidentes serão distribuídos exclusivamente para a 1ª Vara Federal de Va-
ginha/MG, nos termos do art. 367 do Provimento/COGER 38/2009 e serão compensados com pro-
cessos das classes do grupo 5200 - procedimentos especiais de jurisdição voluntária.
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