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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 

CIRCULAR/COGER/N. 29 Brasília- DF, 8 de agosto de 2011. 

Ref.: Expediente Administrativo TRF1 n. 2007/00606-DF, Provimento Coger n. 38/2009 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES JUÍZES FEDERAIS E JUÍZES FEDERAIS 

SUBSTITUTOS DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA PRIMEIRA REGIÃO 

t''~;'~''f'W\S!;;_. ;~ ·---
Considerando os !ermõs·,go a,rt. 7p -âo'':Rcgvimento Coger n. 38/2009, bem 

-/·<_,,' ~ '~&=<- \ ... > ___ .#.-<>- . . J.j_ ,.<' .... ~ ··.,;."-

como reiterando a Circulaf0!Cbger, n~---~/2QJ 1, cO:muniço-~q'ue Vossa Excelência deverá 

encaminhar, impreterivelm:~n1ê~,.;até··· -· ~.jâ·':Í 52-~êtàgostd::de ·2:R11, declarações de não 
.. ..' --~l>.tm-' J:; \_,~ . ··~, ... -30~> ~ .. ·.·'YP< , ._ ,. :·''<~~··,· ... ·.··:_·"~~:r .~, " .. , ·1 •. '":t>. 

exercer nenhuma dás."'<a:tL~i~àd 'eJõú-fonÇ'<1~s ~,r~cp!]'heciCias pelo CNJ como 
. ..·:_ .. -.·~ "·;:,,_·h,t ... ··''.'__ .-~ ">:·: .. , .. ··.:?7~~~-' ':·· .' ··: -~<. 

incompatíveis com or;cárgd 'de:~.magistrado e, de~:ex~:rcí&lo:·6u ri~o\'de atividade docente, 
~ . . . .. ·. 

indicando, se for o /caso~-;-0:' orne:~da instituição"'ae 'ensinô~;-·-a:(s) gisciplina(s), nível de 
v ···.. " 

ensino e respectivos~"' h'nlrAriin~'-r pir~yiSIC)S_:,.\ pu reservaqos\ ·'(fitnd"a ·'que dependam de 
confirmação) para o\.se-~Jnd ., l. ·-:~:·.:' . i 

\ ' '::-· "" ~. \ 
:~ .><'::'~-

llir!o eletrôniço disponível na 
~- / -<=>~: ' 

intranet do Trib:t!J~al, ,~AO carj) >$istêmá 3 - Recursos 

Humanos>INFOR~AÇ~Q_D ... · ·. NCOM~ATÍVEL- PR013-84 

e remetidas via \c;o~r~,ig ·4~t!~trôniêô .... _ . r~~~,~~:~9J'~n~í' correqedoria-trf1-

qaqer@trf1.jus.br, com~a~&UAto"'imf9rmação sobre exercíci<l~oe,,atividades incompatíveis 
~- <--.. .. ~"" -,. '*<%/(~t·-,. ''t)X\~-~--~·dé~~:-·.,:~-· --:·_~ .. :.:-~--~·-.>><~: 

com a magistratura e docênCifi!~,.,. \ D :~ ·'~\;S·::J;-J):·7/ 

Desemba 
Corregedor R 

Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região 
SAS, Quadra 2, Bloco A- Praça dos Tribunais Superiores- Ed. Sede do TRF, 1° andar, sala 01 - Brasília/DF- CEP 70070-900 

Fones: (61) 3314-5368/5188- Fax: (61) 3226-5431 -Internet: http://www.trf1.jus.br 


