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com a devida intimação das partes, sem prejuízo de posteriores 
conciliações.

Art. 4.º. Os autos incluídos na Meta 2, conforme  descrito 
nas alíneas “a”, “b”,  “c” e “d” do inciso I do artigo 3.º, deverão ser 
encaminhados imediatamente ao magistrado competente, que 
deverá dar prioridade na prolação de despacho/decisão, sentença 
ou em seu julgamento, observando a prioridade legal.

Art. 5.º. O magistrado deverá enviar à Corregedoria-Geral 
(corregedoria@trf1.gov.br), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar 
da edição desta Portaria, cronograma de ação estratégica para 
o julgamento da integralidade dos processos distribuídos até de-
zembro de 2005, no qual deverá constar o dia 18 de dezembro de 
2009 como termo final para cumprimento da mencionada Meta.

§ 1.º Haverá somente um cronograma de ação estratégica 
por vara judicial, a ser assinado conjuntamente pelos magistrados 
que nela tenham exercício.

§ 2.º No que se refere a processos em fase de instrução, 
o cronograma de ação deverá consignar, expressamente, estraté-
gias concretas conducentes à conclusão, objetivando o julgamen-
to até o prazo acima mencionado.

§ 3.º No dia 5 de cada mês, o Diretor de Secretaria da vara 
judicial deverá

encaminhar à Corregedoria-Geral (corregedoria@trf1.gov.
br) a evolução do cumprimento do cronograma, informando o nú-
mero de sentenças proferidas no período. 

Art. 6.º. As medidas e iniciativas implementadas para o 
cumprimento da Meta 2 não poderão afetar o regular processa-
mento das ações e medidas consideradas  urgentes e com prio-
ridade legal.

Art. 7.º. As Diretorias dos Foros deverão priorizar o apoio 
necessário ao cumprimento da Meta 2, inclusive mantendo conta-
tos para parceria com a OAB e com instituições de ensino para o 
trabalho voluntário de estagiários.

Art. 8.º. Fica constituída comissão para a gestão da Meta 
2, integrada pelos juízes federais Reginaldo Márcio Pereira, auxi-
liar da Presidência, Saulo José Casali Bahia, auxiliar da Correge-
doria-Geral, e Katia Balbino de Carvalho Ferreira, auxiliar da Co-
ordenação dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região.

Parágrafo único. Todas as comunicações, dúvidas e su-
gestões feitas por magistrados e auxiliares, referentes à Meta 2, 
deverão ser dirigidas à “Comissão-Meta 2” e encaminhadas ao 
e-mail corregedoria@trf1.gov.br, com identificação da vara e do 
nome completo do magistrado, cabendo ao juiz auxiliar da Cor-
regedoria delas dar conhecimento aos demais membros da Co-
missão e a elas responder em nome da comissão de que trata o 
caput.

Art. 9.º. Compete à área de comunicação dar publicidade 
à Meta 2 da Resolução n. 70 do Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, provendo as informações e divulgando os resultados al-
cançados. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Presidente
Desembargador Federal OLINDO HERCULANO DE MENEZES

Corregedor-Geral da Justiça Federal da Primeira Região
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Coordenador dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região

EDITAL
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e 
tendo em vista as disposições constantes dos arts. 94 e 107, I, 
da Constituição Federal, c/c art. 103 do Regimento Interno deste 
Tribunal:

Faz saber aos representantes da classe dos advogados, 
que:

I – Encontra-se vago um cargo de Desembargador Federal 
neste Tribunal, dentre advogados com mais de dez (dez) anos de 
efetiva atividade profissional, em decorrência da aposentadoria 
do Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias de Souza.

II – Os interessados deverão manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguin-
te ao da publicação deste Edital.

III – Os eventuais pedidos de desistência relativos ao item 
II, deverão ser apresentados até 05 (cinco) dias antes da sessão 
de julgamento, na forma do § 3º do artigo 36 da Resolução n. 17, 
de 17/12/2008.

Brasília, 14 de setembro de 2009.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Presidente

EDITAL
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e ten-
do em vista as disposições constantes da Resolução n. 001, de 
20/02/2008 do Conselho da Justiça Federal e a Resolução n. 17, 
de 17/12/2007/TRF – 1ª Região:

Faz saber aos Juízes Federais Substitutos integrantes da 
Segunda, Terceira, Quarta e Quinta Regiões, que já obtiveram a 
vitaliciedade:

I – Encontram-se vagos para provimento mediante remo-
ção (sete) cargos de Juiz Federal Substituto, conforme quadro 
abaixo:

SEÇÃO
JUDICIÁRIA

N. DE 
CARGOS

LOCALIZAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

BAHIA 05

01 – Eunápolis Única – Geral e JEF Cívil e Criminal

01 – Guanambi Única – Geral e JEF Cívil e Criminal

01 – Jequié Única – Geral e JEF Cívil e Criminal

01 – Juazeiro Única – Geral e JEF Cívil e Criminal

01 – Paulo Afonso Única – Geral e JEF Cívil e Criminal

PARÁ 02

3ª Vara Juizado Especial Federal- Criminal

4ª Vara Criminal/ Sistema Financeiro Nacional e de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores/Juizado Especial Federal.

II – Os interessados deverão manifestar-se no prazo de 20 
(vinte) dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte 
ao da publicação deste Edital.

Brasília, 14 de setembro de 2009.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

EDITAL
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais, nos 
termos do artigo 93, II, e, c/c o inciso VIII-A da Constituição Fede-
ral, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 131 do Regimento 
Interno:

Faz saber aos Juízes Federais Substitutos integrantes da 
Primeira Região que:

I – Encontram-se vagos para provimento mediante remo-
ção de 08 (oito) cargos de Juiz Federal Substituto, conforme qua-
dro abaixo:

SEÇÃO 
JUDICIÁRIA

N. DE 
CARGOS

LOCALIZAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

AMAZONAS 01 4ª Vara Geral

BAHIA 01 15ª Vara Juizado Especial Federal

DISTRITO 
FEDERAL 01 11ª Vara Execução

GOIÁS 01 Anápolis/GO Única- Geral/JEF Civ/Crim

MARANHÃO 01 4ª Vara Execução

MINAS GERAIS 01 2ª Vara de Uberaba/MG Geral

RONDÔNIA
01 2ª Vara Geral

01 Ji-Paraná Única- Geral/JEF Civ/Crim


