
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

EDITAL

 
LISTA DE SUBSTITUIÇÃO DE MAGISTRADOS

 
PERÍODO – 1º SEMESTRE/2019

 

A MMa Juíza Federal CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA , Diretora do Foro da
Justiça Federal de Primeiro Grau no Pará, conforme designação constante da Portaria Presi nº 5961137,
de 04.05.2018, do TRF-1ª Região, publicada no Diário Oficial da União_Seção 2, de 08.05.2018, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 5.010/66, Resolução n° 79, de 19.11.09, alterada pela de
nº 2013/00243, de 9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal e considerando o disposto no art. 5º,
§ 2º da Resolução CJF 341/2015, com as alterações trazidas pela Resolução CJF 390, de 19.4.16, no
art. 5º da Portaria Presi 272 de 13.07.2015, e o acórdão proferido pelo Conselho de Administração -
TRF-1ª Região, Processo Sei 0004671-49.2017.4.01.8005, COMUNICA aos juízes federais e juízes
federais substitutos lotados na Seção Judiciária do Pará e nas respectivas Subseções a abertura
do prazo de inscrições para integrar Lista de Substituição de Magistrados visando a designação
para o exercício cumulativo de jurisdição.

 

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

 

1.1 A presente convocação tem por finalidade a elaboração de Listas de Substituição
formadas por magistrados lotados na sede da Seção Judiciária do Pará e nas respectivas Subseções
Judiciárias,  interessados  em  acumular  jurisdição,  substituindo  magistrado,  de  forma  rotativa,
durante o 1º Semestre de 2019, sem prejuízo de suas atribuições e competência no órgão ou acervo de
origem, nos termos art. 5º da Resolução 341/2015, do Conselho da Justiça Federal.

1.2 – Serão organizadas 3 listas independentes de substituição de magistrados, em
ordem de antiguidade na carreira, a serem encaminhadas à Presidência do Tribunal para homologação.
Estas listas serão utilizadas para as substituições no âmbito da sede da Seção Judiciária do Pará e das
Subseções vinculadas no 1º semestre de 2019, constituindo-se em:

a) Lista de Substituição de Magistrados para a sede da Seção Judiciária;

b) Lista de Substituição de Magistrados por Subseção Judiciária;

c) Lista de Substituição de Magistrados Consolidada para toda a Seção Judiciária.

1.3  –  Na  implementação  das  substituições  de  magistrados  serão  observadas  as
seguintes normas:

1.3.1 – As listas de substituições de magistrados objeto deste edital serão organizadas
e utilizadas no 1º Semestre de 2019, obedecendo-se os critérios estabelecidos pela Resolução CJF
341/2015, alterada pela Resolução CJF 390/2016, e na Portaria Presi 272, do Tribunal Regional Federal
da 1ª  Região,  bem assim o acórdão proferido pelo Conselho de Administração -  TRF-1ª  Região,
Processo Sei 0004671-49.2017.4.01.8005.
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1.3.2 -  As substituições eventuais por magistrados lotados na mesma vara federal
serão  automáticas  até  15  dias  no  mês,  sendo  que,  a  partir  do  16º dia,  observa-se-á  a  lista  de
substituição.

1.3.3  – As substituições em turmas recursais recairão, preferencialmente, sobre os
membros efetivos e suplentes dessas unidades jurisdicionais.

1.3.4  –  No caso  de  existência  de  cargo  vago de  juiz  federal  ou  de  juiz  federal
substituto  ocorrerá  substituição automática  pelo magistrado lotado na mesma vara  durante  todo o
período da vacância.

1.4 – Homologadas as listas, as mesmas serão amplamente divulgadas pela Diretoria
do Foro no âmbito da Seção Judiciária do Pará.

 

2 – DAS INSCRIÇÕES

 

2.1 – As inscrições serão recebidas até às 18h do dia 16 de novembro de 2018,
por intermédio do Formulário de Inscrição na Lista Semestral de Substituição, disponível na
intranet  da  Seção  Judiciária  do  Pará,  no  link  "Serviços  -  Sistemas  -  Formulários" 
(http://portal.trf1.jus.br/sjpa/intranet/servicos/sistemas/formularios.htm),  anexado  ao  PA-e  SEI
n.0008627-24.2018.4.01.8010.

2.2  –  A  inscrição  do  magistrado  implicará  no  conhecimento  dos  critérios
estabelecidos pelas normas de regência e na aceitação das condições estabelecidas nesse edital, bem
como eventuais aditamentos, erratas, instruções e comunicados, acerca dos quais não poderá alegar
desconhecimento.

2.3  –  Não  haverá,  sob  qualquer  pretexto,  inscrição  provisória,  condicional  ou
extemporânea, inclusive por motivo de licença ou férias de magistrado.

2.4 – A desistência da opção realizada somente poderá ser manifestada até as 18h do
dia 14 de novembro de 2018, não sendo admitida a desistência da desistência.

2.5 – A Diretoria do Foro não se responsabilizará por problemas de ordem técnica
originados de computadores particulares utilizados pelos magistrados para a sua inscrição.

2.6 – A SESUD/DIREF será a unidade responsável por receber as inscrições.

2.7 – Após o período de inscrições, a SESUD/DIREF elaborará a Lista Preliminar de
Substituição de Magistrados (composta pelas três listas previstas no item 1.2), divulgando-a.

 

3 – DO RECURSO

 

3.1 – Caberá recurso à Diretora do Foro, interposto pelo interessado contra a Lista
Preliminar de Substituição de Magistrados, desde que fundamentado e encaminhado no prazo de (dois)
dias úteis, contados da data de divulgação.

3.2  –  Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  no  PA-e  SEI  n.
0008627-24.2018.4.01.8010.

3.3 – Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido neste
edital.

3.4 – Decididos os recursos serão divulgadas as listas de substituição de magistrados
que serão encaminhadas ao Tribunal.
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4 – DAS DESIGNAÇÕES

 

4.1–  Homologadas  pelo  Tribunal  e  divulgadas  as  listas  de  substituições  de
magistrados,  as  designações  serão  efetivadas  em  ato  próprio,  a  ser  editado  e  divulgado  pela
Administração, observando os critérios previstos no Provimento-Geral da Corregedoria Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, Resolução 341/2015, do Conselho da Justiça Federal e na Portaria Presi
272/TRF1.

 

5 – DA VALIDADE DO EDITAL

 

5.1– Este edital vigorará até o dia 01.07.2019.

 

6 –DISPOSIÇÕES FINAIS

 

6.1 – Toda informação e orientação referente à condução deste edital será fornecida
pela SESUD/DIREF, pelo e-mail diref.pa@trf1.jus.br ou pelo telefone (91) 3299-6193.

6.2 – Poderão ser promovidas alterações, atualizações ou acréscimos neste edital com
finalidade de mantê-lo harmônico com as normas superiores, enquanto não homologadas as listas pela
Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

6.3 – É de responsabilidade dos magistrados acompanhar as publicações, divulgações
de todos os atos, avisos, erratas, retificações ou comunicados da Diretoria do Foro referentes a este
edital.

6.4 – Os prazos estabelecidos neste instrumento são preclusivos, contínuos e comuns
a todos.

6.5 – Na ausência de interessados em integrar alguma das listas de substituição de
magistrados, será designado magistrado para substituição na forma automática, prevista no Provimento
Geral Consolidado da Corregedoria Regional da 1ª Região.

6.6 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Foro da Seção Judiciária do
Pará.

 
CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA

Juíza Federal Diretora do Foro
Seção Judiciária do Pará

 
 

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Diretora do Foro, em
29/10/2018, às 19:48 (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 6988523 e o código CRC B19181C8.
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