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PRESIDÊNCIA

EDITAL DE PROMOÇÃO ASMAG N
o
-010/2012

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das suas
atribuições legais e tendo em vista as disposições constantes da Resolução CNJ 106 de
6/4/2010, da Resolução CJF 001 de 20/2/2008 e da Resolução PRESI 600-17 de 17/12/2007,
INFORMA:

I - Aos juízes federais substitutos integrantes da 1ª Região que já obtiveram a vitaliciedade, que
se encontram vagos 8 (oito) cargos de juiz federal para provimento mediante promoção,
conforme quadro abaixo:

SJ LOCALIZAÇÃO COMPETÊNCIA CRITÉRIO

SJ/RR Boa Vista 2ª Vara Geral Merecimento

S J / PA Altamira Vara Única Geral/Juizado Especial
Adjunto

Antiguidade

SJ/AP Laranjal do Jari Vara Única Geral/Fronteira Estratégi-
ca/Juizado Especial Adjunto

Merecimento

SJ/MT Sinop 2ª Vara Juizado Especial Cível e Cri-
minal/Geral

Antiguidade

SJ/MT Rondonópolis Vara Única Geral/Juizado Especial
Adjunto

Merecimento

SJ/BA Eunápolis Vara Única Geral/Juizado Especial
Adjunto

Antiguidade

SJ/MT Diamantino Vara Única Geral/Juizado Especial
Adjunto

Merecimento

SJ/AP Oiapoque Vara Única/Fronteira Estratégica/Jui-
zado Especial Adjunto Merecimento
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II - Nos termos da Resolução CNJ 106/2010, para concorrer à promoção por merecimento, o
magistrado deverá figurar na primeira quinta parte da lista de antiguidade. Não havendo na
primeira quinta parte quem tenha 2 (dois) anos de efetivo exercício ou aceite o lugar vago,
poderão concorrer à vaga os magistrados que integrem a segunda quinta parte da lista de
antiguidade e que atendam os pressupostos, e assim sucessivamente;

III - Os interessados deverão manifestar-se unicamente pelo sítio do Tribunal no prazo de 10
(dez) dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da publicação deste Edital
na Imprensa Nacional;

IV - Os eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados, também pelo sítio do
Tribunal, até 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento, na forma do § 2º do art. 27 da
Resolução PRESI COGER 18/2011. É vedada a desistência da desistência;

V - Os interessados deverão encaminhar à ASMAG, exclusivamente em formato de mídia (CD
ou DVD) e no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o término das inscrições, os documentos
exigidos no art. 28 da Resolução PRESI COGER 18/2011, bem como 5 (cinco) sentenças para
subsidiar a análise de que trata o art. 1º da Resolução CNJ 106/2010;

VI - O magistrado que tiver em seu poder processos conclusos além do prazo legal deverá
justificar tal situação, vedada a devolução sem o devido despacho ou decisão (CF, art. 93, II, e,
c/c VIII-A);

VII - Na votação das promoções, observar-se-á a ordem de varas constante do edital. O juiz
federal substituto promovido em uma vara, por quaisquer dos critérios previstos, deixará de
concorrer automaticamente aos subsequentes provimentos das varas deste edital;

VIII - Considerando que a promoção, sob quaisquer dos critérios previstos neste edital, realizar-
se-á no mesmo dia e sessão, os juízes federais substitutos que forem promovidos manterão, na
classe de juiz federal, a mesma antiguidade que possuem na lista de antiguidade de juízes
federais substitutos, independentemente da ordem de votação da promoção;

IX - O exercício nas novas varas federais previstas na Resolução CJF 102/2010 ficará con-
dicionado à sua efetiva instalação, conforme cronograma previamente estabelecido pela Re-
solução PRESI/CENAG 14/2010 e de acordo com o término das reformas e os preparativos
para seu funcionamento;

X - No caso do inciso anterior, os juízes federais promovidos serão designados em auxílio, na
vara de origem ou em outra vara da mesma seção judiciária, a critério do Tribunal, ouvida a
Corregedoria Regional, até a efetiva instalação da nova vara;

XI - Os juízes federais promovidos para as varas ainda não instaladas deverão antecipar ou
postergar os períodos de trânsito ou suspender eventuais férias, de maneira que possam
responder pelas varas pelo menos nos 90 (noventa) dias imediatamente subsequentes à sua
instalação; e

XII - Não será efetivada eventual remoção imediatamente depois da promoção, nem mesmo
para novas varas que forem instaladas, pelo menos nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes à
promoção, hipótese em que o magistrado terá a sua jurisdição prorrogada pelo tempo que for
conveniente ao interesse do serviço.

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

Brasília (DF), 12 de julho de 2012.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

CORREGEDORIA - GERAL

PROVIMENTO COGER N
o
-77, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Regulamenta a distribuição e a redistribuição de processos decorrente da
instalação da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, com
juizado especial federal adjunto.

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, VI, do Regimento Interno da Corte e o constante
nos autos do Expediente Administrativo 2012/00755 - MT,
CONSIDERANDO:
a) a instalação da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, com juizado especial
federal adjunto, conforme Portaria/Presi/Cenag 257 de 12/07/2012 (PA 5.302/2011 - TRF1);
b) a necessidade de utilização de critério racional, objetivo e justo de redistribuição dos pro-
cessos, orientado pelos princípios da igualdade de tratamento das varas federais na atividade
jurisdicional;
c) a conveniência de utilização de procedimento simplificado de redistribuição de processos e
que cause menos transtornos às varas federais envolvidas;
d) a atual situação do acervo de processos em tramitação no Juizado Adjunto da Vara Federal
de Sinop/MT, que não recomenda sejam considerados na redistribuição os processos que se
encontram em fase de expedição ou cumprimento de precatório ou requisição de pagamento
de pequeno valor - RPV pelo órgão ou Tribunal,
R E S O LV E :
Art. 1º A 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT - SNO receberá em distribuição,
a partir do primeiro dia útil após sua instalação, e redistribuição, processos das diversas
classes cíveis, criminais e de juizados especiais, de maneira que o número total de processos
em tramitação tenha equivalência entre as varas abrangidas pela competência territorial da
Subseção de Sinop/MT, fixada em ato da Presidência do TRF-1ª Região.
§1º. Os processos de naturalização (classes processuais 5133 - cancelamento de naturalização
e 5208 - naturalização) e seus incidentes serão distribuídos exclusivamente para a 1ª Vara
Federal/SNO, nos termos do art. 367 do Provimento/COGER 38/2009 e serão compensados
com processos das classes do grupo 5200 - procedimentos especiais de jurisdição volun-
tária.
§2º Os processos em tramitação na 1ª Vara Federal/SNO e no JEF Adjunto da 1ª Vara
Federal/SNO que se encontram com requisição de pagamento ordenada/deferida expedi-
ção/expedida (254/1, 5760/1 e 2) ou remetida ao Tribunal/aguardando cumprimento/cumprida
(254/2, 5760/4 e 5), bem como os de precatório: ordenada/deferida expedição ou remetido
TRF/aguardando pagamento (213/1 e 3, e 5680/1 e 2) não serão considerados na soma do
acervo para fins de equilíbrio numérico.
Art. 2º A redistribuição dos processos no âmbito da Subseção Judiciária de Sinop/MT res-
peitará as conexões existentes entre as ações e as vinculações legais.
§1º A igualdade numérica referida no art. 1º será obtida mediante a destinação do mesmo
número de processos por classe para as varas federais da subseção, observadas as es-
pecificidades de cada competência (cível; execução fiscal; criminal; e juizados especiais).
§2º Os processos principais e os distribuídos por sua dependência, apensados ou não, bem
assim os feitos conexos, deverão considerar a vinculação pelo processo mais antigo, fazendo-
se, posteriormente, a compensação.
§3º Os processos atribuídos aos magistrados designados para atuar em mutirão de sentença a
distância, atribuição código 6, descrição Mutirão ou em Itinerante, código 7, não serão re-
distribuídos ou reatribuídos, permanecendo no acervo da 1ª Vara/SNO e não serão con-
siderados na soma de processos conclusos para fins de equilíbrio numérico das movimen-
tações processuais 137/3 e 5260/3, ficando vinculados ao acervo do juiz federal titular ou
substituto, pelo critério par e ímpar, após a sua devolução com sentença.
§4º Se da aplicação das regras estabelecidas neste provimento decorrer desigualdade entre os
acervos em tramitação das varas, deverão ser redistribuídos processos em número necessário
para se obterem quantitativos equilibrados em cada competência.
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