
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

EDITAL

EDITAL PARA COMPOSIÇÃO DE LISTA DE SUBSTITUIÇÃO DE MAGISTRA DOS
N.º003/2019

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO da Seção Judiciária  do Acre,  em
exercício, Herley da Luz Brasil, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o teor  da Lei  n.  13.093, de 12 de janeiro de 2015,  que instituiu a
gratificação por exercício cumulativo de jurisdição aos membros da Justiça Federal;

Considerando as disposições da Resolução n. 341/2015, de 25 de março de 2015, do
Conselho da Justiça Federal – CJF (8212898), alterada pela Resolução n. 390/2016, de 19 de abril de
2016,  do  Conselho da Justiça  Federal  –  CJF,  que regulamentou o  pagamento  da gratificação por
exercício cumulativo de jurisdição aos magistrados da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;

Considerando o disposto na Portaria PRESI 272, de 13 de julho de 2015 (9339945),
que dispõe sobre as designações para substituição de magistrados após o 16º dia de afastamento do
substituído e confecção das listas de substituição,

RESOLVE:

I – COMUNICAR  aos Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos lotados na Seção
Judiciária  do  Acre  e  na  Subseção  Judiciária  de  Cruzeiro  do  Sul  que  serão  elaboradas  Listas  de
Substituição de Magistrados a vigorarem no primeiro semestre de 2020,  objetivando atender  a
substituição  de  magistrados  após  o  16º  dia  de afastamento  do  substituído,  para  fins  de exercício
cumulativo de jurisdição, nos termos das normas de regência.

II - As substituições eventuais por magistrados lotados na mesma vara federal recairá
sobre o substituto automático até o 15º dia do mês, sendo que, a partir do 16º dia, será observada a lista
de substituição.

III  - Os interessados deverão manifestar-se exclusivamente,  mediante inclusão de
manifestação no Processo Administrativo Eletrônico - PAe-SEI n. 0001923-85.2019.4.01.8001,  que
será  disponibilizado,  pelo  Sistema  SEI,  para  todas  as  unidades  jurisdicionais  desta  Seccional,
considerando o disposto no art. 4º da Resolução PRESI/SECGE 16, de 3 de setembro de 2014, até
cinco dias úteis a partir da publicação do presente edital, devendo informar para qual lista (s)
pretende se inscrever (1 – Capital; 2 - Subseção de Cruzeiro do Sul; 3 – SJAC).

IV  –  As  listas  da  capital,  da  subseção  judiciária  e  da  seção  judiciária  são
independentes, devendo os interessados declinar quais listas possuem interesse em compor.

V -  Eventuais  pedidos de desistência deverão ser  encaminhados para  o Processo
Administrativo Eletrônico - PAe-SEI n. 0001923-85.2019.4.01.8001constante do item II, no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente ao do encerramento do prazo de inscrição acima
referido.

VI - As listas, a serem homologadas pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da
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1ª Região, terão validade durante o primeiro semestre de 2020.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Herley da Luz Brasil
Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício

Documento assinado eletronicamente por Herley da Luz Brasil, Diretor do Foro em exercício,
em 09/12/2019, às 19:57 (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 9339948 e o código CRC F34D741F.
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