
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR COGER - 7479792

CIRCULAR COGER N. 1/2019.

Ref.: Declaração negativa de exercício de atividade incompatível com a magistratura
e de magistério.

 

A  SUAS  EXCELÊNCIAS  OS  SENHORES(AS)  JUÍZES(AS)  FEDERAIS  E
JUÍZES(AS) FEDERAIS SUBSTITUTOS(AS) DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS
DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO.

 

Nos  termos  do  art.  68  do  Provimento  Coger  129/2016,  comunico  a  Vossas
Excelências  a  obrigatoriedade  de preenchimento  e  assinatura,  até  o dia  15  de  fevereiro  de 2019,
exclusivamente por meio de sistema eletrônico no portal deste Tribunal, de declaração negativa de
exercício de quaisquer das atividades e/ou funções tidas pelo CNJ como incompatíveis com o cargo de
magistrado, bem como de declaração do exercício, ou não, de cargo ou função de magistério.

Esclareço  que,  para  aqueles  que  informarem  atividade  docente,  a  indicação  da
instituição  de  ensino,  do  horário  e  da(s)  disciplina(s)  ministrada(s),  na  referida  declaração,  é
obrigatória, de acordo com as determinações do Conselho Nacional de Justiça, em especial ao que
estabelece o art. 3º da Resolução CNJ 34/2007, alterada pela Resolução CNJ 226/2016.

Ressalto,  por  fim,  que a  participação de magistrados na condição de palestrante,
conferencista,  presidente  de  mesa,  moderador,  debatedor  ou  membro  de  comissão  examinadora,
inclusive nos termos do art. 4º da Resolução CNJ 170/2013, deverá ser informada, eletronicamente, em
até 30 (trinta) dias após sua realização, e devem ser indicados a data, o tema, o local e a entidade
promotora  do  evento,  nos  termos  do  art.  4º-A,  §  1º,  da  Resolução  CNJ  34/2007,  alterada  pela
Resolução CNJ 226/2016.

Em todos  os  casos,  qualquer  informação adicional  deverá  ser  lançada  no campo
“Complementação de Cadastro”.

Atenciosamente,

 
Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO

Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 14/01/2019, às 17:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 7479792 e o código CRC 9F50BCED.
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