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E D I TA L

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio ao Desembargador Federal CARLOS FER-
NANDO MATHIAS, no julgamento de processos de competência da
Turma, pelo prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do Ato
de convocação.
Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 04 de outubro de 2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente

<!ID604843-0>

E D I TA L

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio ao Desembargador Federal CARLOS MO-
REIRA ALVES, no julgamento de processos de competência da Tur-
ma, pelo prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do Ato de
convocação.
Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 4 de outubro de 2007.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente
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E D I TA L

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio ao Desembargador Federal CÂNDIDO RI-
BEIRO, no julgamento de processos de competência da Turma, pelo
prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do Ato de con-
vocação.
Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 4 de outubro de 2007.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente

<!ID604845-0>

E D I TA L

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio ao Desembargador Federal DANIEL PAES
RIBEIRO, no julgamento de processos de competência da Turma,
pelo prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do Ato de
convocação.

Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 4 de outubro de 2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente
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E D I TA L

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio ao Desembargador Federal I'TALO FIO-
RAVANTI SABO MENDES, no julgamento de processos de com-
petência da Turma, pelo prazo de 12 meses, a partir da data de
publicação do Ato de convocação.
Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 4 de outubro de 2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente
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E D I TA L

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio ao Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR
MACHADO, no julgamento de processos de competência da Turma,
pelo prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do Ato de
convocação.
Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 4 de outubro de 2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente
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