
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202013012500002

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.2

Ano V No- 18 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 24 de janeiro de 2013 - Publicação: sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

ISSN - 2175-1692

ATO/PRESI/ASMAG Nº 85, DE 22 DE JANEIRO DE 2013

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e considerando o Ofício/DIREF/JF/PA 015, de 17/1/2013, resolve:

DESIGNAR a Juíza Federal Substituta CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA, da 6ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Pará, para, sem prejuízo de suas atribuições na Vara de
origem, prestar auxílio na Subseção Judiciária de Tucuruí, no período de 28/01 a
01/02/2013.

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

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

ATO/PRESI/ASMAG Nº 86, DE 22 DE JANEIRO DE 2013

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e considerando as manifestações da COJEF e COGER nos autos do
Processo Administrativo 2.271/2012 - TRF1, resolve:

DESIGNAR o Juiz Federal UBIRAJARA TEIXEIRA, da Subseção Judiciária de Viçosa/MG, para
participar, por noventa dias, do mutirão de audiências e de sentenças à distância a ser rea-
lizado na 1ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG; e
DESIGNAR o Juiz Federal MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, da Subseção Judiciária de
Muriaé/MG, para participar, por noventa dias, do mutirão de audiências a ser realizado na 1ª
Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG.

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

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

PORTARIA/PRESI/CENAG No- 6, DE 22 DE JANEIRO DE 2013

Suspende o atendimento externo e os prazos processuais da 1ª Vara
Federal da Seção Judiciária de Roraima, nos dias 24, 25 e 28 de janeiro
de 2013.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de
suas atribuições legais, assim como as previstas no art. 21, caput e inc. X do Regimento
Interno,
CONSIDERANDO:

a) a solicitação do Diretor do Foro da Seção Judiciária de Roraima, de suspensão do ex-
pediente externo e dos prazos processuais da 1ª Vara Federal daquela Seção Judiciária, nos
dias 24, 25 e 28 de janeiro de 2013, tendo em vista a necessidade de remanejamento pro-
visório da Vara para o subsolo do prédio, para fins de reforma em suas dependências, no
período de 24 a 28 de janeiro de 2013;

b) a inexistência de prazo hábil para submeter a solicitação ao Conselho de Administração;

c) a manifestação favorável da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região, re-
solve:

I - SUSPENDER, ad referendum do Conselho de Administração, o expediente externo e os
prazos processuais da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima, nos dias 24,
25 e 28 de janeiro de 2013.

II - RESSALVAR, durante o período, os 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 MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

PORTARIA /PRESI/CENAG No- 7, DE 22 DE JANEIRO DE 2013

Dispõe sobre a instalação da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Uberaba/MG e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 2.043/2012 - TRF1,
CONSIDERANDO:
a) que a Resolução/Presi/Cenag 22 de 19 de dezembro de 2012 autorizou a instalação na 1ª
Região, no ano de 2013, de 19 (dezenove) varas federais criadas pela Lei 12.011 / 2 0 0 9 ;
b) a decisão da Corte Especial Administrativa de delegar ao Presidente do Tribunal, nos termos dos
arts. 6º e 7º da Resolução Presi/Cenag 22/2012, o encargo de definir, por meio de portaria, a data de
instalação de cada vara, a nomeação de juiz federal, bem assim sua jurisdição, resolve:

Art. 1º Definir a data de 26 de fevereiro de 2013 para instalação da 3ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Uberaba/MG.
§ 1º A 3ª Vara Federal de Uberaba possui competência de juizado especial federal cível e
criminal.
§ 2º A 3ª Vara Federal de Uberaba é estruturada e organizada de acordo com a Resolução
Presi/Cenag 24 de 15/12/2011 e com a Resolução/Presi/Cenag 22 de 19/12/2012.

Art. 2º Os critérios de redistribuição de processos da 1ª e 2ª para a 3ª Vara Federal de Uberaba
serão fixados em provimento da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região.

Art. 3º A fim de proceder à redistribuição de processos de que trata o artigo anterior, ficam
suspensos os prazos processuais e o expediente externo na 1ª, 2ª e na 3ª Varas da Subseção
Judiciária de Uberaba, no período de 26/02/2013 a 1º/03/2013, inclusive, ressalvada a apre-
ciação de ações, procedimentos e medidas de urgência que visem a evitar o perecimento de
direito e a garantir a liberdade de locomoção.

Art. 4º A Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, em conjunto com a Subseção Judiciária
de Uberaba e a Secretaria do Tribunal, adotará as providências decorrentes desta Portaria.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

EDITAL DE REMOÇÃO/ASMAG/JFS/001/2013

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
2 9 / 9 / 2 0 11 ,

CONSIDERANDO, a necessidade de se prover o cargo de juiz federal substituto, notadamente
da vara que será instalada, diante da conveniência de se ter o magistrado definido para se
instalar a nova vara; resolve:

I - Oferecer aos juízes federais substitutos da 1ª Região 1 (um) cargo vago para provimento
mediante remoção, conforme quadro abaixo:

SSJ LOCALIZAÇÃO COMPETÊNCIA
SJMG 5ª Vara Juiz de Fora Juizado Especial Federal, Cível e Criminal
II - Os interessados deverão se inscrever unicamente pelo Sistema de magistrados, no sítio do
Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação
deste Edital no eDJF1 (art. 5º da Res. 18/2011) - disponível em: <https://www.trf1.jus.br/ Se-
torial/Asmag/SistemaMagistrados/app/login/loginFrm.php>
III - Os magistrados também poderão fazer opção pela vara que vier a vagar em razão da
remoção (art. 138, § 3º, RI-TRF1), o que poderá ser feito pelo próprio sistema até às 19 horas
do dia seguinte ao término do prazo em relação às vagas ora ofertadas (horário de Brasília).
IV - Eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados, pelo Sistema de Magistrados, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subseqüente ao do encerramento do prazo de inscrição
das vagas ora ofertadas (art. 5º, § 3º da Res. 18/2011). É vedada a desistência da desistência.
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V - O juiz federal 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 (CF, art. 93, II, e, c/c inciso VIII-A e art. 7º da Res. 18/2011).
VI - O pedido de remoção de uma para outra vara da mesma seção deverá ser para vara que
tenha competência em matéria distinta (RI-TRF1, art. 138, caput e art. 3º da Res. 18/2011).
VII - 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 Res. 18/2011).
VIII - Havendo mais de um pedido, e estando os inscritos em igualdade de condições, terá
preferência o do juiz federal mais antigo, salvo se o interesse do serviço assim não o re-
comendar, a critério da Corte Especial Administrativa (art. 8º da Res. 18/20 11 ) .
IXI - Conquanto deferida pelo Tribunal, a remoção para vara nova, ainda a ser instalada,
somente será efetivada por ocasião da sua correspondente instalação, conforme cronograma
estabelecido pela Presidência e de acordo com o término das reformas e os preparativos para
seu funcionamento.
X - O juiz federal removido terá a jurisdição prorrogada na vara de origem, ou em outra da
seção ou subseção judiciária, por interesse do serviço ou até que seja definida a instalação e
o eventual trânsito, se for o caso. A remoção poderá ser tornada sem efeito se eventualmente
a instalação da vara, por condições supervenientes e insuperáveis de ordem estrutural, não se
confirmar ou tiver que ser adiada indefinidamente.
XI - O juiz federal removido para a vara ainda não instalada, ou instalada em data recente,
deverá antecipar ou postergar os períodos de trânsito ou suspender eventuais férias, de
maneira que possa responder pela vara pelo menos nos 90 (noventa) dias imediatamente
subsequentes à sua instalação.
XII - O juiz federal recém promovido, que eventualmente vier a ser removido em curto prazo,
terá a jurisdição prorrogada por 6 (seis) meses, no mínimo, podendo esse prazo ser alterado,
no interesse do serviço, a critério da Presidência, ouvida a Corregedoria Regional.
XIII - Os prazos deste Edital encerram-se, impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário
de Brasília).
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2013.
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

Presidente

ATA DE JULGAMENTOS

ATA DA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 17

DE JANEIRO DE 2013.

Presidente: EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Secretário: WILLER LARRY DE OLIVEIRA PEREIRA

Às nove horas e vinte e sete minutos do dia dezessete de janeiro do ano de dois mil e treze,
presentes os Exmos. Srs. Desembargadores Federais DANIEL PAES RIBEIRO (Vice-Pre-
sidente), TOURINHO NETO, OLINDO MENEZES, CÂNDIDO RIBEIRO, CARLOS MOREIRA
ALVES (convocado para compor quorum) e SELENE ALMEIDA (convocada para compor quo-
rum). foi aberta a sessão.
Ausentes os Exmos. Srs. Desembargadores Federais JIRAIR ARAM MEGUERIAN, CARLOS
OLAVO, NEUZA ALVES e MÔNICA SIFUENTES, por motivo de férias, e HILTON QUEIROZ
(convocado para compor quorum).
Foi aprovada a Ata da Sessão anterior.

J U L G A M E N TO S

Assunto: Referenda PORTARIA/PRESI/ASMAG 001 de 08/01/2013, que alterou, em
parte, a Portaria/PRESI/ASMAG 192 de 17/5/2012 a fim de designar o Juiz
Federal VALTER LEONEL COELHO SEIXAS, da 2ª Vara da Seção Judiciária
de Roraima, para o exercício da função de Diretor de Foro daquela Seccional
até 31/5/2014.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO.
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, referendou a Portaria. Au-

sente neste julgamento o Desembargador Federal OLINDO MENEZES.

PROCESSO 8.380/2012 - TRF1

Interessada: Juíza Federal Substituta Andréa Márcia Vieira de Almeida.
Assunto: Restituição de substituição.
Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal TOURINHO NETO.
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, negou provimento ao re-

curso nos termos do voto do Relator. Ausente neste julgamento o De-
sembargador Federal OLINDO MENEZES.

PROCESSO 434/2009 - TRF1

Interessado: Juiz Federal Substituto Alexandre Henry Alves.
Assunto: Requer auxílio-saúde.
Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO .
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, negou provimento ao re-

curso nos termos do voto do Relator. Não se sentiu habilitado para votar o
Desembargador Federal OLINDO MENEZES.

PROCESSO 3.374/2003 - TRF1

Interessado: Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES.
Assunto: Reconhecimento de tempo de serviço para efeito de férias.
Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO .
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, deferiu o pedido, nos ter-

mos do voto do Relator. Impedido o Desembargador Federal CARLOS
MOREIRA ALVES.

PROCESSO 3.872/2009 - TRF1

Interessada: Maria Eunice dos Santos.
Assunto: Solicitação de ampliação de margem de consignação.
Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO .
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, negou provimento ao re-

curso, nos termos do voto do Relator.
PROCESSO 2.842/2010 - TRF1

Interessado: Marcondes Nunes e Sousa.
Assunto: Solicitação de ampliação de margem de consignação.
Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO .
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, negou provimento ao re-

curso, nos termos do voto do Relator.
PROCESSO 639/2010 - TRF1

Interessada: Ana Claudia de Castro Dunham.
Assunto: Férias - recurso.
Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO.
Decisão: Após o voto do eminente relator, negando provimento ao recurso, no que foi

acompanhado pelos Desembargadores Federais SELENE MARIA DE AL-
MEIDA, DANIEL PAES RIBEIRO, TOURINHO NETO e OLINDO MENE-
ZES, e do voto divergente do Desembargador Federal CARLOS MOREIRA
ALVES, dando provimento ao recurso, pediu vista o Desembargador Fe-
deral MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, que tornou sem efeito o voto anterior-
mente proferido para melhor exame da matéria.

PROCESSO 4.699/2007 - TRF1

Interessado: Leonardo Marques da Frota.
Assunto: Licença para tratamento de saúde.
Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO .
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, deu provimento ao recurso,

nos termos do voto do Relator. Ausente neste julgamento o Desembar-
gador Federal TOURINHO NETO.

Encerrou-se a sessão às dez horas e vinte e oito minutos.
Pelo que eu, , servindo como Secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Ex-
celentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente
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