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II - MANTER, 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/SECGE No- 15, DE 17 DE JANEIRO DE 2014
Dispõe sobre a suspensão do expediente externo e dos prazos proces-
suais na Subseção Judiciária de Altamira/PA.

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 do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, de suspensão do aten-
dimento externo e dos prazos processuais na Subseção Judiciária de Altamira/PA (Ofício Diref
008/2014), tendo em vista a inoperância da rede de comunicações da Embratel e a consequente
paralisação dos serviços e sistemas eletrônicos (processual, e-mail, internet, telefonia Voip);
b) a manifestação favorável da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região;
c) a inexistência de prazo hábil para submeter a solicitação ao Conselho de Administração,
resolve:
I - SUSPENDER, ad referendum do Conselho de Administração, o atendimento externo e os
prazos processuais na Subseção Judiciária de Altamira/PA, no dia 14 de janeiro de 2014.
II - MANTER, durante o período, a apreciação de ações, procedimentos e medidas de urgência
que visem evitar perecimento de direito.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

EDITAL DE REMOÇÃO/ASMAG/JF/001/2014
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, INFORMA:
I - Oferecer aos juízes federais da 1ª Região 12 (doze) cargos vagos para provimento mediante
remoção, conforme quadro abaixo:

SJ LOCALIZAÇÃO COMPETÊNCIA
SJMG Belo Horizonte 35ª Vara Federal - Criminal
SJBA Itabuna 2ª Vara Federal - Geral com Juizado Especial Federal

Adjunto Cível e Criminal
SJBA Feira de Santana 3ª Vara Federal - Geral com Juizado Especial Federal

Adjunto Cível e Criminal
SJRO Porto Velho 6ª Vara Federal - Juizado Especial Federal Cível
SJMA São Luís 12ª Vara Federal - Juizado Especial Federal Cível
SJMA São Luís 13ª Vara Federal - Cível
SJMG Va r g i n h a 2ª Vara Federal - Geral com Juizado Especial Federal

Adjunto Cível e Criminal
SJPI Corrente Vara Única - Geral com Juizado Especial Federal Ad-

junto Cível e Criminal
SJMT Cuiabá 9ª Vara Federal - Juizado Especial Federal Cível
SJGO Anápolis 2ª Vara Federal - Geral com Juizado Especial Federal

Adjunto Cível e Criminal
SJMG Janaúba Vara Única - Geral com Juizado Especial Federal Ad-

junto Cível e Criminal
S J PA Belém 12ª Vara Federal - Juizado Especial Federal Cível

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. alterada pela Resolução CJF
248, de 19/06/2013) - disponível em:
https://www.trf1.jus.br/ Setorial/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 as 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 Resolução 18/2011), até as 19 horas (horário
de Brasília). É vedada a desistência da desistência.
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 vara para outra da mesma seção deverá ser para a que tenha
competência em matéria distinta (RI-TRF1, art. 138, caput e art. 3º da Resolução 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 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).
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 Resolução 18/2011).
IX - Os juízes federais recém promovidos que eventualmente vierem a ser removidos poderão
ter a jurisdição prorrogada, a critério da Presidência, ouvida a Corregedoria Regional.
X - 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
subseqüentes à sua instalação.
XI - Os prazos deste Edital encerram-se, impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário
de Brasília).
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2014
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

Presidente

E D I TA L / J F / 0 0 2 / 2 0 1 4
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,
COMUNICA 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 do Desembargador Federal Catão Alves;
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 18/2011);
III - os eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados até 5 (cinco) dias úteis a
contar do dia subseqüente ao do encerramento do prazo de inscrição, não se admitindo, em
qualquer hipótese, desistência da desistência, na forma do § 2º do art. 27 da Resolução 18 de
2 9 / 9 / 2 0 11 .

IV - Os prazos deste Edital encerram-se, impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário
de Brasília).
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília (DF), 20 de janeiro de 2014.
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

Presidente
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