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PORTARIA PRESI/SECGE No- 153, DE 9 DE MAIO DE 2014
Suspende o expediente e os prazos processuais na Subseção Judiciária
de Teixeira de Freitas/BA.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que consta nos autos do Processo Administrativo
134/2014 - TRF1,
CONSIDERANDO:
a) a solicitação do diretor da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas/BA, convalidada pelo
Diretor de Foro da Seção Judiciária da Bahia, para suspender o expediente e os prazos
processuais daquela Subseção Judiciária, nos dias 9 e 12 de maio de 2014, em virtude dos
transtornos causados pelos festejos tradicionais da região realizados no centro da cidade
(Teixeira Folia, no período de 9 a 11 de maio) alterando o trânsito local e prejudicando o acesso
ao Fórum, bem assim de feriado municipal no dia 12 de maio pelo aniversário da cidade,
conforme Decreto-Municipal n. 27/2014;
b) a manifestação da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região pelo deferimento
da suspensão;
c) a inexistência de prazo hábil para submeter a solicitação ao Conselho de Administração,
resolve:
I - SUSPENDER, ad referendum do Conselho de Administração, o expediente e os prazos
processuais na Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas/BA, no dia 9/5/2014, mediante
compensação, e no dia 12/5/2014.
Parágrafo único. A compensação de que trata este inciso, referente ao dia 9/5/2014, deverá ser
informada à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região pela Diretoria da Subseção
Judiciária de Teixeira de Freitas/BA na sua integral sistemática - dia de compensação e sua
efetivação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
II - MANTER, no período, a apreciação de ações, procedimentos e medidas de urgência que
visem a evitar perecimento de direito.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

PORTARIA/PRESI/ASMAG No- 155, DE 12 DE MAIO DE 2014

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e nos termos do artigo 3º da Resolução/PRESI/CENAG 16 de
08/09/2011, resolve:
PRORROGAR o mandato do Coordenador do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª
Região, Desembargador Federal REYNALDO FONSECA, por 30 (trinta) dias, a partir de
25/04/2014.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

EDITAL DE PROMOÇÃO JUIZ FEDERAL/ASMAG/009/2013

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e tendo em vista as disposições constantes do art. 107, II, da Cons-
tituição Federal, 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, da 1ª Região
FAZ SABER aos Juízes Federais integrantes da Primeira Região que:
I - Encontra-se vago um cargo de desembargador federal neste Tribunal, para promoção pelo critério
de merecimento, em decorrência da aposentadoria da Desembargadora Federal Selene Almeida;
II - Os interessados deverão se inscrever no prazo de 10 (dez) dias, por meio de ofício
endereçado à ASMAG, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação deste Edital no
e-DJF1 (art. 27, da Resolução PRESI/COGER 18/2011);

III - Eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar do dia subsequente ao do encerramento do prazo de inscrição da vaga ora
ofertada (art. 27, § 2º da Resolução PRESI/COGER 18/2011). É vedada a desistência da
desistência.
IV - Os interessados deverão encaminhar à ASMAG, em formato de mídia (CD ou DVD) e no
prazo de 5 (cinco) dias após o término das inscrições, os documentos exigidos no art. 28 da
Resolução PRESI/COGER 18/2011;
V - Os prazos deste Edital encerram-se impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário de
Brasília).
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília, 12 de maio de 2014.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente

EDITAL DE REMOÇÃO/ASMAG/JFS/008/2014
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das suas
atribuições legais e tendo em vista as disposições constantes da Resolução CJF 001, de
20/2/2008, e da Resolução PRESI/COGER 18, de 29/9/2011,
Comunica aos juízes federais substitutos integrantes da 1ª Região que
I - Encontra-se vago 1 (um) cargo para provimento mediante remoção, conforme quadro
abaixo:

SJ LOCALIZAÇÃO COMPETÊNCIA
SJMG Paracatu Vara Única - Juizado Especial Adjunto

II - Os interessados deverão se inscrever unicamente pelo Sistema de Magistrados, no sítio do
Tribunal, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação
deste Edital no e-DJF1 (art. 31 da Res. CJF 001, de 20/2/2008, redação dada pela Resolução
CJF 248, de 19/06/2013) - disponível em:

https://www.trf1.jus.br/ Setorial/Asmag/SistemaMagistrados/app/login/loginFrm.php
III - Eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados, pelo Sistema de Magistrados,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente ao do encerramento do prazo de
inscrição das vagas ora ofertadas (art. 5º, § 3º, da Resolução 18/2011), até as 19 horas (horário
de Brasília). É vedada a desistência da desistência.
IV - O juiz federal substituto que tiver em seu poder processos conclusos além do prazo legal
deverá justificar tal situação no ato de inscrição, vedada a devolução sem o devido despacho
ou decisão (art. 7º da Res. 18/2011).
V - Somente poderá obter nova remoção decorrido um ano da última, a contar da publicação
do ato (RI-TRF1, art. 138, § 6º e art. 11 da Res. 18/2011), exceto no caso de remoção dentro
da sede da mesma seção ou subseção judiciária (art. 11, § 2º, da Resolução 18/2011), bem
como nos casos de remoção para as varas a serem instaladas (art. 29, inciso III, c, § 2º, da
Resolução 248/CJF, de 19/06/2013).
VI - Havendo mais de um pedido, e estando os inscritos em igualdade de condições, terá
preferência o do juiz federal substituto mais antigo, salvo se o interesse do serviço assim não
o recomendar, a critério da Corte Especial Administrativa (art. 8º da Resolução 18/2011).
VII - Os prazos deste Edital encerram-se, impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário
de Brasília).
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília, 12 de maio de 2014.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente
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