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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 9

Institui o Comitê  Gestor Regional da 1ª Região de Atenção Prioritária
ao Primeiro Grau de Jurisdição.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração em sessão do dia
5/2/2015, nos autos do Processo Administrativo Eletrônico PAe/SEI 0002145-32.2014.4.01.8000 –
TRF1,

CONSIDERANDO:

a) a Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 194 de 26/5/2014, que instituiu
a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição;

b) a Resolução 313 de 22/10/2014 do Conselho da Justiça Federal – CJF que aprovou a
Estratégia da Justiça Federal para o período de 2015-2020;

c) a Resolução Presi 29 de 17/12/2014, que dispõe sobre o Planejamento Estratégico da
Justiça Federal da 1ª Região e dá diretrizes para sua gestão no âmbito do Tribunal, das Seções e das
Subseções Judiciárias;

d) o cancelamento da sessão do Conselho de Administração agendada para o dia 5 de
fevereiro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º INSTITUIR, ad referendum do Conselho de Administração, o Comitê Gestor
Regional da 1ª Região de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição - CGR-Priori, com as
seguintes atribuições:

I – fomentar, coordenar e implementar os programas, projetos e ações vinculados à
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, coordenada pela Conselho
Nacional de Justiça, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região;

II – atuar na interlocução com o CNJ, a Rede de Priorização do Primeiro Grau e as
instituições parceiras, compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados;

III – interagir permanentemente com o representante do TRF 1ª Região na Rede de
Governança Colaborativa do Poder Judiciário, com o Comitê de Gestão Estratégica Regional da Justiça
Federal da 1ª Região – CGER-TRF e com os Comitês Institucionais de Planejamento Estratégico do
Tribunal e das Seccionais;

IV – promover reuniões, encontros e eventos para desenvolvimento dos trabalhos;

V – monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados.

Parágrafo único. O CGR-Priori integra a Rede de Priorização do Primeiro Grau,
constituida de todos os tribunais brasileiros, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça e
vincula-se às suas linhas de atuação.

Art. 2º O CGR-Priori terá  a seguinte composição:

I – 1 (um) magistrado e seu suplente indicados pelo Presidente do Tribunal e aprovado
pelo Tribunal;
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II – 1 (um) magistrado e seu suplente escolhidos pelo Tribunal, por indicação do
Presidente, a partir de lista de inscritos aberta a todos os interessados, que atendam às condições
constantes do edital específico;

III – 1 (um) magistrado e seu suplente eleitos por votação direta entre os magistrados do
primeiro grau, da respectiva jurisdição, a partir de lista de inscrição, constante do inciso anterior;

IV – 1 (um) servidor e seu suplente escolhidos pelo Tribunal, por indicação do
Presidente, a partir de lista de inscritos aberta a todos os interessados que atendam às condições constantes
do edital específico;

V – 1 (um) servidor e seu suplente eleitos por votação direta entre os servidores, a partir
de lista de inscrição mencionada no inciso anterior;

VI - O Diretor da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro do Tribunal.

§ 1º Atuarão junto ao Comitê, sem direito a voto, 1(um) magistrado de primeiro grau
indicado pela Associação dos Magistrados da Justiça Federal da 1ª Região - Ajufer e 1 (um) servidor
indicado pela Associação dos Servidores da Justiça Federal da 1ª Região - Assejufe.

§ 2º Os membros relacionados nos incisos I, II e IV do caput deste artigo terão seus
nomes homologados pelo Conselho de Administração do Tribunal.

 Art. 3º  O Presidente do TRF 1ª Região abrirá edital de inscrições estabelecendo os
requisitos e condições, com a devida divulgação, e posteriores eleições para composição do Comitê
Gestor Regional, a fim de dar cumprimento ao disposto na Resolução CNJ 194/2014.

§ 1º A duração do mandato dos membros do Comitê coincidirá com o período de cada
Gestão Administrativa do Tribunal, sendo permitida uma reeleição.
                            § 2º Ocorrendo a saída de um dos membros titulares antes do término do mandato
assumirá o seu suplente.

§ 3º Ocorrendo a vacância de membro suplente, assumirá o suplente mais votado
quando se tratar de magistrado ou servidor eleitos por votação direta ou será designado outro suplente
quando se tratar de magistrado ou servidor escolhidos pelo Tribunal.

Art. 4º O CGR-Priori poderá solicitar, por intermédio da Presidência do Tribunal,
informações necessárias ao adequado cumprimento de suas atribuições.

Art. 5º O Tribunal e as Seçoes Judiciárias adotarão as medidas necessárias para
proporcionar aos membros do CGR-Priori condições adequadas ao desempenho de suas atribuições,
facultada a designação de equipe de apoio às suas atividades.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

  Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 06/02/2015, às 14:12 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 0278064 e o código CRC 4C39181F.
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