
RESOLUÇÃO 20 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997 
 
 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, 

no uso de suas atribuições legais e considerando o decidido em sessão plenária 
administrativa de 4 de dezembro de 1997, RESOLVE: 

 
Art. 1º  A elaboração da lista de antiguidade de juiz de primeiro grau na 

Primeira Região obedecerá às disposições desta Resolução. 
 
Art. 2º  A lista de antiguidade é constituída de dois ordenamentos numéricos 

seqüenciais, destinados, respectivamente, a juiz federal e a juiz federal substituto. 

§1º  A antiguidade de juiz federal é obtida a partir da publicação do ato de 
promoção, se originário da Primeira Região, ou do exercício, quando decorrente de 
remoção de outra região. 

§ 2º A antiguidade do juiz federal substituto é obtida a partir de seu ingresso 
na Primeira Região. 

§ 3º A classificação final do candidato em concurso público realizado na 
Primeira Região define a ordem de posicionamento do juiz federal substituto quando a 
posse e o exercício ocorrerem na mesma data. 

§ 4º Quando a posse e o exercício ocorrerem em datas diferentes, o 
posicionamento do juiz federal substituto será contado a partir do exercício. 

 
Art. 3º  O período de exercício como juiz federal substituto só interfere na 

antiguidade de juiz federal como critério de desempate. 

Parágrafo único. O tempo de serviço como juiz federal substituto bem assim as 
averbações de tempo de serviço oriundas de outros órgãos continuam prevalecendo 
para os efeitos legais de aposentadoria e adicionais, conforme o caso. 

 
Art. 4º  A lista de antiguidade contém o nome do juiz, a forma de ingresso, a 

seção judiciária que integra, as datas de posse e exercício e tempo de serviço. 
 
Art. 5º  A lista de antiguidade será elaborada e publicada, anualmente, no mês 

de dezembro, consoante disposição contida no inciso XXVII do art. 11 do Regimento 
Interno. 

 
Art. 6º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
 

Juiz NELSON GOMES DA SILVA 
Presidente 
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