
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR PRESI 100

Ref.: Declaração de não exercício de Atividade Incompatível com a Magistratura e
Magistério

AOS  (ÀS)  EXCELENTÍSSIMOS  (AS)  SENHORES  (AS)
DESEMBARGADORES (AS) FEDERAIS

O art. 3º da Resolução CNJ 34, de 24/04/2007, com redação que lhe deu a Resolução
CNJ  226,  de  14/06/2016,  dispõe  que  o  exercício  de  qualquer  atividade  docente  por  magistrado,
inclusive  cargos  ou  funções  de  coordenação acadêmica,  bem como as  desempenhadas  em cursos
preparatórios para ingresso em carreiras públicas e cursos de pós-graduação, deverá ser comunicado
formalmente  ao  Tribunal,  mediante  registro  eletrônico  em  sistema  por  ele  desenvolvido,  com  a
indicação da instituição de ensino, do horário e da(s) disciplina(s) ministrada(s). O § 1º do referido
dispositivo normativo determina que o magistrado promova periodicamente a sua atualização, caso haja
modificação de instituição, disciplina ou carga horária.

O art. 4º-A, e seu § 1º da referida Resolução dispõem que é considerada atividade
docente,  para  tais  fins,  a  participação  de  magistrados  na  condição de  palestrante,  conferencista,
presidente de mesa, moderador, debatedor ou membro de comissão organizadora, e que a participação
nos eventos deverá ser informada ao Tribunal até 30 (trinta) dias após sua realização, com a indicação
da data, tema, local e entidade promotora do evento.

Com  o  objetivo  de  atender  às  determinações  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,
comunico a Vossa Excelência que enquanto não esteja disponível o sistema próprio, as informações
acerca do magistério deverão ser prestadas no PAe 0013365-22.2017.4.01.8000 até o dia 30/07/2017,
para as atividades relativas ao art. 3º da Resolução CNJ 226, de 14/06/2017, e, para as referidas no art.
4º-A, até 30 (trinta) dias após sua realização.

Atenciosamente,

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
06/07/2017, às 17:43 (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 4333314 e o código CRC 989E52EE.
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