RELATÓRIO
O

EXMO.

SR.

MINISTRO

JOÃO

OTÁVIO

DE

NORONHA:
Em 20/5/2019,

nos autos do Processo

n.

0003737-

30.2019.4.90.8000-PRES/CJF, o Conselho da Justiça Federal aprovou, por
unanimidade, a) a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região
(TRF6) e a ampliação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1),
mediante a transformação de cargos de juiz substituto da 1ª Região em cargos
de juiz de tribunal regional federal; b) a reestruturação da primeira instância
com a transformação de cargos vagos, extintos e decorrentes de
aposentadorias no âmbito da 1ª Região, salvo a Subseção Judiciária de Minas
Gerais; e c) a reestruturação de cargos comissionados.
A Ministra Maria Isabel Gallotti e o Desembargador Moreira
Alves divergiram da destinação dos novos cargos de juízes de tribunal
federal, ou seja, dos 21 cargos, propuseram que o TRF6 fosse criado com o
quadro de 15 juízes de TRF e que os 6 cargos restantes fossem destinados ao
TRF1, nos termos do voto vencido apresentado pela Ministra Gallotti.
Em suma, aprovou-se, por maioria, o anteprojeto de lei de
criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e o aumento do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, nos termos da proposta do relator, que previa
a criação do novo tribunal com 18 cargos juízes de TRF e a destinação de 3
cargos de juízes de TRF para a ampliação da 1ª Região (Certidão n.
0038670), bem como a reestruturação de cargos na forma dos anexos
apresentados.
O feito foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para
deliberação e, em caso de aprovação, elaboração do correspondente projeto
de lei, em conformidade com a sugestão do colegiado do CJF.

No Superior Tribunal de Justiça, ficou ajustado que a Ministra
Maria Isabel Gallotti – relatora dos processos de ampliação dos TRFs da 2ª
à 5ª Região – também o seria do processo de ampliação do TRF1, cabendo a
mim a relatoria da parte do anteprojeto que cria o TRF6.105,
É o relatório.

VOTO
O

EXMO.

SR.

MINISTRO

JOÃO

OTÁVIO

DE

NORONHA (Relator):
Proponho o acolhimento integral da sugestão feita pelo
Conselho da Justiça Federal, órgão competente para “exercer, na forma da
lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro
e segundo graus” (art. 105, parágrafo único, II, da CF), notadamente por se
tratar de proposta que, além de bem atender aos interesses do
jurisdicionados, não terá impacto orçamentário.
De fato, é grande a carga de trabalho do TRF1, sendo a Seção
Judiciária de Minas Gerais responsável por 35% de todos os processos que a
ele chegam.
Com a criação do TRF6 da forma proposta e com a ampliação
do TRF1, haverá um impacto positivo na redução da taxa de
congestionamento de processos da 1ª Região, pelas razões adiante
explicitadas.
Considerando o atual contexto econômico do país e as
peculiaridades da 1ª Região – as quais pude vivenciar de perto como
Corregedor Nacional de Justiça –, entendo ser muito mais eficaz o
aproveitamento da conversão de cargos autorizada, ao menos em parte, para
a criação do TRF6, com sede em Belo Horizonte e jurisdição sobre todo o
Estado de Minas Gerais. Essa afirmação ampara-se em minucioso trabalho
realizado pelas áreas técnicas do Conselho da Justiça Federal, que
demonstraram não apenas a viabilidade dessa solução como sua
superioridade enquanto resposta ao esgotamento operacional do TRF1, que
possui elevado número de processos oriundos de Minas Gerais.

A solução encontrada favorecerá a maior racionalização da
mão de obra, a redistribuição da carga de trabalho e a minimização dos
diversos problemas derivados da grande extensão territorial, que se mostra,
nos dias atuais, incompatível com a devolução da prestação jurisdicional
célere, efetiva e de qualidade.
A proposta de criação do TRF6 se impõe em momento no qual
é preciso repensar a própria estrutura e funcionamento da Justiça Federal
brasileira, em vez de simplesmente promover mais um aumento de cargos,
ainda que pela transformação de outros. É hora de buscar novos caminhos
na direção da excelência do Poder Judiciário, por meio da maior eficiência
das unidades jurisdicionais e da melhor distribuição da carga de trabalho
entre os tribunais existentes. Não se trata, pois, de solução pontual, voltada
apenas para o aparelhamento da segunda instância: trata-se de proposta que
envolve também a reestruturação da primeira instância com o melhor
aproveitamento da força de trabalho dos servidores e das estruturas
disponíveis.
É tempo de a Justiça Federal modernizar sua estrutura,
reorganizar suas metodologias de trabalho e divisão de tarefas e funções para
o melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais em época de
desenvolvimento de novas tecnologias da informação e comunicação. O
TRF6 será criado como tribunal-modelo no tocante ao racionamento dos
quadros e priorização da eficiência das gestões compartilhadas, lidando
apenas com processos eletrônicos. Inovação será o seu lema; eficiência, seu
objetivo maior.
A criação de um tribunal no difícil momento orçamentário e
financeiro pelo qual passa o Brasil somente é possível se observadas
premissas de modernização tecnológica e organizacional e se respeitado o

orçamento global da Justiça Federal, na forma da Emenda Constitucional n.
95/2016. Como tribunal totalmente eletrônico, o TRF6 se valerá, gradual e
paulatinamente, da inteligência artificial e da automação para garantir a
agilização nos julgamentos em gabinetes compactos.
Os motivos para a criação do TRF6 não são poucos e merecem
detalhamento.
O TRF1 possui proporções continentais.
Segundo dados do Relatório Justiça em Números, do Conselho
Nacional de Justiça, a área do TRF1 corresponde a 80% do território
nacional, abrangendo 46% dos municípios do Brasil. O TRF1 atende a 37%
da população. Minas Gerais, por sua vez, é o quarto maior Estado brasileiro,
possuindo mais de 853 municípios (15,5% do total das cidades do país),
sendo o segundo Estado mais populoso, com quase 21 milhões de
habitantes.
Portanto, estamos diante de uma oportunidade ímpar de
racionalizar a abrangência do TRF1, tornando muito mais administrável o
imenso acervo processual da 1ª Região e dando identidade própria às causas
oriundas do Estado de Minas, tendo em vista os julgamentos facilitados pela
uniformidade de objetos envolvidos. A providência tem particular
importância para a atuação dos advogados, especialmente daqueles que
representam jurisdicionados mineiros e precisam locomover-se, por centenas
de quilômetros, para atuar eficazmente na defesa do interesse dos clientes,
os mais prejudicados com essa desproporção territorial da Justiça Federal da
1ª Região.
Ressalte-se que a equânime distribuição geográfica dos órgãos
judiciários pelo território nacional permite também melhor administração

das unidades e melhor identificação dos problemas e das soluções
correspondentes, o que é fundamental para o alcance da missão institucional
da Justiça Federal.
Além disso, o Estado de Minas Gerais é um dos grandes
responsáveis, como já dito, pela assoberbada demanda processual na 1ª
Região. Impõe-se observar que, segundo dados extraídos da estatística do
TRF1, Minas responde por 49% dos processos de competência delegada em
curso naquela Corte, sendo a origem de 35% de todos os processos que lá se
encontram em andamento, conforme já dito. A inviabilidade de boa
administração do acervo é patente; por exemplo, os gabinetes
previdenciários têm uma média de 33.920 processos em curso; os
administrativos/tributários, mais de 24.000 processos em curso.
Segundo o Índice de Produtividade Comparada da Justiça
(IPC-Jus), indicador criado pelo CNJ que resume os dados recebidos pelo
Sistema de Estatística do Poder Judiciário (SIESPJ) e que mostra o resultado
da produtividade e eficiência dos tribunais, a carga de trabalho dos juízes do
TRF1 é de 26.151,80, sendo 260% superior à média dos demais tribunais
regionais federais. Essa realidade não comporta mais inércia diante dos fatos.
A criação do TRF6 é improrrogável, tamanho o clamor de jurisdicionados
que não encontram resposta para suas postulações.
Minas, em verdade, já é de fato um tribunal. Os inúmeros
imóveis utilizados permitem, com o remanejamento das varas e setores
administrativos, que a segunda instância se estabeleça dentro da já existente
estrutura. A modernização administrativa mediante a racionalização dos
serviços na primeira instância por meio da criação de secretarias únicas para
todas as competências resultará na sobra de espaços para a alocação da
estrutura de segunda instância, que também está sendo idealizada para

possibilitar essa mesma otimização de serviços, prestados por secretarias
únicas de turmas e sessões de julgamento.
Um dos principais desafios para a criação do TRF6 é o
aparelhamento humano. Nesse aspecto – além do já citado compartilhamento
da estrutura administrativa entre o primeiro e segundo graus –, a ideia é a
criação de secretarias únicas do juízo, possibilitando o remanejamento de
servidores do primeiro grau para o Tribunal. Outro ganho de mão de
obra adviria do provimento de cargos vagos por motivo de aposentadoria,
autorizado pelo Anexo V da Lei Orçamentária Anual. Atualmente, nos
quadros do TRF1, há mais de 300 cargos vagos em decorrência de
aposentadorias. Parte deles será utilizada para provimento ou transformação
em cargos em comissão, sem impacto no orçamento da Justiça Federal.
Importante mencionar que não haverá deslocamento de cargos
ativos do TRF1 para o TRF6, de modo que não será prejudicado o
funcionamento daquele. Em verdade, será possível a administração eficiente
de seu acervo.
A composição inicial do novo tribunal, no que concerne aos
cargos de desembargador advindos da transformação de 20 cargos de juiz
federal substituto vagos em 18 cargos de juiz de tribunal regional federal,
far-se-á, primeiramente, pelo deslocamento de desembargadores do TRF1
que desejarem ser removidos para a recém-criada região. Tal medida tem por
objetivo a composição do TRF6 por juízes com experiência em julgamentos
de segunda instância, familiarizados com a sistemática de julgamento própria
de órgãos dessa natureza, o que certamente contribuirá para a celeridade dos
trabalhos. A experiência na administração do Tribunal também deve ser
levada em consideração.

Remanescendo cargos, seu provimento ocorrerá por promoção
de juízes federais vinculados à 1ª Região, mediante listra tríplice, organizada
pelo Superior Tribunal de Justiça, respeitadas as regras constitucionais que
dispõem sobre o quinto constitucional e a nomeação pelo Presidente da
República.
Os juízes federais e os juízes federais substitutos da 1ª Região
que tenham tomado posse até a data de publicação da lei ora em debate ficam
vinculados a uma lista única de antiguidade, podendo concorrer, a qualquer
tempo e por quantas vezes quiserem, à remoção ou à promoção para as
unidades do TRF1 ou do TRF6 ou à promoção para os referidos tribunais.
O projeto deverá prever a instalação da nova corte pelo
presidente do Superior Tribunal de Justiça, devendo ocorrer as necessárias
adaptações à legislação que dispõe sobre a estrutura orgânica do Conselho
da Justiça Federal, de forma a adequá-la à nova realidade da Justiça Federal.
Com a nova estrutura da Justiça Federal, o TRF1 deixará de
exercer sua jurisdição na Seção Judiciária de Minas Gerais. Assim, os
processos em andamento em seu segundo grau deverão ser imediatamente
encaminhados ao TRF6. A fim de contribuir para a solução do grave
problema de congestionamento de feitos enfrentado pelo TRF1, haverá
previsão legal de encaminhamento de embargos e agravos internos
pendentes de julgamento, bem como de recursos extraordinários e especiais
pendentes de exame de admissibilidade.
Portanto, deve ser aprovada integralmente a sugestão
apresentada pelo Conselho da Justiça Federal do anteprojeto de lei e
respectivos anexos ora em discussão, em que estão detalhadas as medidas
que serão implementadas para possibilitar a criação do Tribunal Regional
Federal da 6ª Região, destacando-se a aglutinação de varas cíveis, criminais

e de juizados especiais federais e a criação de secretarias únicas em todas as
competências.
A redução na carga de trabalhos dos juízes do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região foi também amplamente demonstrada,
possibilitando o retorno a uma situação de normalidade, que fará com que
aquela Corte retome a eficiência e celeridade, hoje obstadas pelo excessivo
número de processos nos gabinetes.
Convém destacar que os estudos realizados apontaram para
solução que não implicará aumento de despesas pelo Poder Judiciário
federal, tendo sido desenvolvidos com observância às limitações impostas
pela Emenda Constitucional n. 95/2016.
A nova proposta não interferirá nos demais projetos de
aumento do número de juízes dos demais tribunais regionais federais, da
relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, que também serão examinados
nesta sessão e encaminhados ao Congresso Nacional.
Por fim, ressalto que a Resolução CNJ n. 184, de 6 de dezembro
de 2013, que “dispõe sobre os critérios para criação de cargos, funções e
unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário”, prevê, no art. 1º, o que
se segue:
Art. 1º Os anteprojetos de lei de criação de cargos de magistrados e
servidores, cargos em comissão, funções comissionadas e unidades
judiciárias no âmbito do Poder Judiciário da União obedecerão ao disposto
nesta Resolução.

Do art. 3º consta que “o Conselho Nacional de Justiça emitirá
parecer de mérito nos anteprojetos de lei de iniciativa dos órgãos do Poder

Judiciário da União que impliquem aumento de gastos com pessoal e
encargos sociais”.
Assim, considerando a solução inovadora encontrada para a
criação do TRF6 e ampliação do TRF1, não haverá impacto orçamentário,
ou seja, os estudos realizados demonstram que não haverá aumento de
despesas pelo Poder Judiciário federal, tendo sido observadas as limitações
impostas pela Emenda Constitucional n. 95/2016, de modo que me parece
desnecessário pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça acerca deste
projeto.
Ante o exposto, proponho:
a) o acolhimento da sugestão do Conselho da Justiça Federal
nos autos do Processo n. 0003737-30.2019.4.90.8000-PRES/CJF, para
criar o Tribunal Regional Federal da 6ª Região mediante a
transformação de cargos de juiz substituto em cargos de juiz de tribunal
regional federal e a reestruturação de cargos de servidores nos termos
aqui propostos; e
b) a aprovação da minuta de projeto de lei e respectivos
anexos para encaminhamento ao Congresso Nacional.
É como voto.

