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EDITAL DE PROMOÇÃO/ASMAG N
o
- 017/2012

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-COGER-18 de
29/9/2011, INFORMA:
I - Aos juízes federais substitutos integrantes da 1ª Região que já obtiveram a vitaliciedade, que
se encontram vagos 3 (três) cargos de juiz federal para provimento mediante promoção,
conforme quadro abaixo:

SJ LOCALIZAÇÃO COMPETÊNCIA CRITÉRIO
SJRO 2ª Vara de Ji-Paraná Juizado Especial Cível e Criminal/Geral Merecimento
S J PA Vara Única de Tucuruí Vara Única/Juizado Especial Adjunto Antiguidade
S J TO Vara Única de Gurupi Vara Única/Juizado Especial Adjunto Merecimento

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 se inscrever unicamente pelo Sistema de Magistrados, no sítio do
Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação
deste Edital no eDJF1 (art. 5º, da Resolução 18/2011) - disponível em:
h t t p s : / / w w w. t r f 1 . j u s . b r / S e t o r i a l / A s m a g / S i s t e m a M a g i s t r a d o s / a p p / l o gin/ loginFrm.php;
IV - O juiz candidato à promoção ou acesso ao Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar do dia subsequente ao do encerramento do prazo de inscrição, poderá desistir parcial ou
totalmente das opções formuladas, não se admitindo, em qualquer hipótese, desistência da
desistência. (Art. 27º, § 2º, da Resolução 18/2011);
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,
inciso II c/c VIII-A e do art. 7º, da Resolução 18/2011);
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 recente 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.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília (DF), de novembro de 2012.
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

Presidente

PORTARIA PRESI /ASMAG N
o
- 365, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e nos termos do Oficio/Gabju/27ª Vara n. 422, de 29/10/2012, re-
solve:

INTERROMPER, a partir de 31/10/2012, o afastamento do Juiz Federal ROBERTO C A RVA L H O
VELOSO, titular da 27ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que foi autorizado pela
Portaria/Presi/Asmag n. 206, de 9/5/2011, a exercer o cargo de Presidente da Associação dos
Juízes Federais da 1ª Região - AJUFER - no biênio 2010/2012.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

SECRETARIA DO TRIBUNAL

EDITAL DIGES/SECRE N
o
- 033, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Ato/Presi 908/2012, pu-
blicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal, de 29/06/2012, e de acordo com o disposto no
capítulo XIV, item 2, do Edital de Abertura de Inscrição para a realização do 5º Concurso
Público destinado ao provimento de cargos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal
da Primeira Região e do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau da Primeira
Região, publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2011, Seção III, torna público, para
conhecimento, o resultado final do processo seletivo para preenchimento de cargo vago de
Analista Judiciário, Área Administrativa, existente na Seção Judiciária do Estado de Mato
Grosso, Subseção Judiciária de Sinop, oferecido no Edital/Diges/Secre nº 017, publicado Diário
Oficial Eletrônico da Primeira Região - EDJF1, de 04/10/2012, na forma do anexo.
I - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Seção Judiciária do Estado de Mato
Grosso e a Subseção Judiciária de Sinop não arcarão com nenhum ônus financeiro decorrente
da opção dos candidatos para o preenchimento do cargo oferecido neste edital.
II - O candidato nomeado nos termos deste edital deverá permanecer por um período mínimo
de 3 (três) anos, a partir do exercício, na Subseção Judiciária, sendo vedada, nesse período,
remoção, redistribuição ou cessão para outros órgãos, inclusive para a Sede da Seção Ju-
diciária do Estado de Mato Grosso, para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e
demais Seções Judiciárias vinculadas, nos termos dos Editais de Abertura das Inscrições do 5º
concurso público.
III - O candidato nomeado em decorrência de habilitação neste edital será excluído das demais
listas em que constar, conforme disposição contida nos Editais de Abertura das Inscrições do
5º concurso público.
Publique-se.

ROBERTO ELIAS CAVALCANTE
Diretor-Geral

ANEXO DO EDITAL/DIGES/SECRE-033/2012

CIDADE DE OPÇÃO: SINOP/MT
I - CANDIDATOS CONCORRENTES

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA

NOME D O C U M E N TO CLASSIFICAÇÃO CIDADE DE
CLASSIFICAÇÃO

MURILO JOSE MONTEIRO AMORIM 0000000015213617 3 Cuiabá
REGILANE MARAYA CARVALHO ANIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 8 6 0 9 3 Cuiabá
CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES 0000000355122820 7 Cuiabá
FABRICIO DE ALMEIDA PEREIRA 0000009091250077 8 Cuiabá
MONICA GARCIA NARDONI DE
OLIVEIRA

0000000012501859 12 Cuiabá

TATIANA CARVALHO LACERDA 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 6 1 5 9 7 13 Cuiabá
JAILSON ANTONIO BARBOSA 0000000010336478 16 Cuiabá
MAIRSON VIEIRA BARROS 0000000000399166 23 Cuiabá
WANESSA FERREIRA DA SILVA 0000000020415729 27 Cuiabá
MADEGNO FLORES* 0000000000656098 30 Cuiabá
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