
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014061700002

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 VI No- 114 Brasília-DF Disponibilização: segunda-feira, 16 de junho de 2014 - Publicação: terça-feira, 17 de junho de 2014
ISSN - 2175-1692

MINAS GERAIS 3ª Vara/Contagem Execução Fiscal
Vara Única/Ituiutaba Geral com JEF Adjunto
3ª Vara/Governador Valadares JEF - Cível e Criminal
Vara Única/Poços de Caldas Geral com JEF Adjunto
Turma Recursal de Juiz de Fora 1º Relator

2º Relator
3º Relator

Turma Recursal de Uberlândia 1º Relator
2º Relator
3º Relator

PA R Á 2ª Turma Recursal 1º Relator
2º Relator
3º Relator

PIAUÍ Turma Recursal 1º Relator
2º Relator
3º Relator

RONDÔNIA Turma Recursal 1º Relator
2º Relator
3º Relator

RORAIMA 4ª Vara/Boa Vista Mista - Cível e Criminal
TO C A N T I N S Turma Recursal 1º Relator

2º Relator
3º Relator

II - Os interessados deverão se inscrever unicamente pelo Sistema de Magistrados, no site 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).
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 site do Tribunal, 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.
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 (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
1 8 / 2 0 11 ) .
VII - É vedado o pedido de remoção de uma turma recursal para outra da mesma sede da
seção judiciária (art. 138, caput, do Regimento Interno e art. 3º da resolução 18/2011).
VIII - 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/turmas recursais a serem instaladas ou aquelas
instaladas recentemente, mas ainda sem provimento dos cargos (art. 29, inciso III, c, § 2º, da
Resolução 248/CJF, de 19/06/2013).
IX - 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).
X - Conquanto deferida pelo Tribunal, a remoção para vara/turma recursal 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.
XI - O juiz federal removido terá a jurisdição prorrogada na vara de origem, ou em outra da seção ou
subseção judiciária, a critério da Presidência, ouvida a Corregedoria Regional, por interesse do
serviço, ou até que seja definida a instalação e o eventual trânsito, se for o caso.

XII - O juiz federal removido para vara/turma recursal 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.
XIII - O juiz federal, no interesse do serviço, poderá ter a jurisdição prorrogada, a critério da
Presidência, ouvida a Corregedoria Regional.
XIV - Os prazos deste Edital encerram-se, impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário
de Brasília).
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília, 13 de junho de 2014.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente

EDITAL DE PROMOÇÃO JUIZ FEDERAL/ASMAG/011/2014
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
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 antiguidade, em decorrência da aposentadoria do Desembargador Federal LUCIANO
AMARAL;
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 prazos deste Edital encerram-se impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário
de Brasília).
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília, 13 de junho de 2014.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL

PORTARIA/COGER No- 07, DE 13 DE JUNHO DE 2014
Designa Magistrados e servidores que participarão da Correição Geral
Ordinária na Seção Judiciária do Estado do Maranhão (Sede e Subseções
Judiciárias), no período de 21 de julho a 1º de agosto de 2014.

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das atri-
buições que lhes são conferidas pelos arts. 23, 24 e 25 do Regimento Interno do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região; pelo art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria Regional da Justiça Federal
da Primeira Região aprovado pela Resolução 2, de 10/01/2002; pelos arts. 21 a 43 do Provimento
Geral/COGER 38/2009; e pela Resolução/CJF 496, de 13/02/2006, resolve:
Art. 1º Designar, para auxiliá-lo nos trabalhos da Correição Geral Ordinária na Seção Judiciária
do Estado do Maranhão (Sede e Subseções Judiciárias de Bacabal/MA, Caxias/MA e Im-
peratriz/MA), conforme a PORTARIA/COGER 06 de 13/06/2014, os seguintes Magistrados:
a) Lincoln Rodrigues de Faria, Juiz Federal em auxílio à COGER;
b) Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, Juiz Federal em auxílio à COGER, no período de 21
a 25/07/2014;
c) Rodrigo Navarro de Oliveira, Juiz Federal em auxílio à COGER;
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