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eDitais

eDitaL De PRoMoçÃo/asMaG/001/2011

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e 
tendo em vista as disposições constantes da Resolução CNJ 106, de 06/04/2010, Resolução CJF 001, de 20/02/2008 e a 
Resolução PRESI 600-17, de 17/12/2007.

Faz saber aos juízes federais substitutos integrantes da Primeira Região que já obtiveram a vitaliciedade:
I – Encontram-se vagos 6 (seis) cargos de juiz federal para provimento mediante promoção, conforme quadro 

abaixo:

seçÃo JUDiciáRia
caRGos/

LocaLiZaçÃo
esPeciaLiZaçÃo cRitÉRio

MATO GROSSO Vara Única de Cáceres Geral e Juizado Especial Federal Adjunto Cível e Criminal Antiguidade
MARANHÃO Vara Única de Imperatriz Geral e Juizado Especial Federal Cível e Criminal Merecimento

PARÁ 2ª Vara de Marabá Geral e Juizado Especial Federal Antiguidade
RORAIMA 3ª Vara de Boa Vista Juizado Especial Federal Merecimento

PARÁ Vara Única de Redenção Geral e Juizado Especial Federal Adjunto Cível e Criminal Antiguidade
TOCANTINS Vara Única de Gurupí Geral e Juizado Especial Federal Adjunto Cível e Criminal Merecimento

II – Nos termos da Resolução CNJ 106/2010, para concorrer à promoção por merecimento, o magistrado deverá 
figurar na primeira quinta parte da lista de antiguidade. Não havendo na primeira quinta parte quem tenha 2 (dois) anos 
de efetivo exercício ou aceite o lugar vago, poderão concorrer à vaga os magistrados que integrem a segunda quinta parte 
da lista de antiguidade e que atendam os pressupostos, e assim sucessivamente.

III – Os interessados deverão manifestar-se unicamente pelo sítio do Tribunal no prazo de 10 (dez) dias, iniciando-se 
a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da publicação deste Edital na imprensa nacional.

IV – Os eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados, também pelo sitio do Tribunal, até 5 (cinco) dias 
antes da sessão de julgamento, na forma do § 3º do art. 36 da Resolução PRESI 600-17/2007.

V – Os interessados deverão encaminhar à ASMAG, na forma física, os documentos exigidos no art. 35, § 2º da 
Resolução PRESI 600-17/2007, bem como 5 (cinco) sentenças para subsidiar a análise de que trata o art. 1º da Resolução 
CNJ 106/2010.

VI – O magistrado que tiver em seu poder processos conclusos além do prazo legal deverá justificar tal situação, 
vedada a devolução sem o devido despacho ou decisão (CF, art. 93, II, e c/c VIII-A).

VII – Na votação das promoções, observar-se-á a ordem de varas constante do edital. O juiz federal substituto 
promovido em uma vara, por quaisquer dos critérios previstos, deixará de concorrer automaticamente aos subseqüentes 
provimentos das varas deste edital.

VIII – Considerando que a promoção, sob quaisquer dos critérios previstos neste edital, realizar-se-á no mesmo 
dia e sessão, os juízes substitutos que forem promovidos manterão, na classe de juiz federal, a mesma antiguidade que 
possuem na lista de antiguidade de juízes federais substitutos, independentemente da ordem de votação da promoção.

IX – O exercício nas novas varas federais previstas na Resolução CJF 102/2010 ficará condicionado a sua efetiva 
instalação, conforme cronograma previamente estabelecido pela Resolução PRESI/CENAG 14-2010/2010, e de acordo 
com o término das reformas e preparativos para seu funcionamento.

X – No caso do inciso IX, os juízes federais promovidos serão designados em auxílio, na vara de origem ou em outra 
vara da mesma seção judiciária, a critério do Tribunal, ouvida a corregedoria, até a efetiva instalação da nova vara.

XI – Os juízes federais promovidos para as varas ainda não instaladas deverão antecipar ou postergar os períodos de 
trânsito, ou suspender eventuais férias, de maneira que possam responder pelas varas pelo menos nos 90 (noventa) dias 
imediatamente subseqüentes a sua instalação.

eDitaL/PResi/secRe 7 De 05/04/2011

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o art. 36, III, c, da Lei nº 8.112/1990, c/c as Resoluções nºs 5/2008-TRF1 e nº 24/2010-TRF1, torna pública, 
para conhecimento dos servidores dos Quadros de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e da Justiça 
Federal de Primeiro Grau da 1ª Região, a abertura das inscrições para participação no Processo Seletivo Permanente de 
Remoção – PSPR para as localidades constantes do anexo do presente edital.

Art. 1º Para as vagas oferecidas no presente edital aplicam-se disposições contidas na Resolução nº 5/2008-TRF 1ª 
Região.

Art. 2º O pedido de inscrição o PSPR deve ser instruído, no Sistema de Recursos Humanos – SARH, com as seguintes 
informações, a serem prestadas pela área de Cadastro de Pessoal: 

a) ter o servidor, residente na localidade de destino, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas 
e conste em seus assentamentos funcionais (inciso II do §3º);

b) não ter o servidor sofrido penalidade de advertência no último ano ou de suspensão nos três anos anteriores ao 
pedido; 

c) não estar o servidor indiciado em sindicância nem respondendo a processo administrativo disciplinar;
Art. 3º Havendo número de interessados superior ao das vagas oferecidas, serão adotados os critérios de classificação 

constantes da Res. 5/2008-TRF 1ª Região
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Art. 4º O servidor inscrito no PSPR, cuja investidura no cargo exija o cumprimento de prazo de permanência 
mínima na localidade, ou que tenha sido removido ou redistribuído com a condição de observância a esse prazo, 
poderá concorrer no processo, desde que, até cinco dias antes da abertura da vaga, faltem seis meses ou menos para 
o cumprimento do prazo comprometido e não haja contrariedade ao interesse público em virtude de necessidade 
premente do preenchimento da vaga, em cada caso, conforme a manifestação do presidente do Tribunal, do diretor do 
Foro ou do diretor da Subseção Judiciária do destino no momento da abertura da vaga.

Parágrafo único. Na hipótese, contemplado servidor enquadrado nas condições do presente artigo, a movimentação 
só se efetivará após o cumprimento do prazo estipulado para sua permanência mínima na localidade de origem.

Art. 5º A movimentação de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor da Justiça Federal da Primeira 
Região, lotados na mesma localidade, implicará a remoção de ambos, observado o disposto no art. 3º, desde que:

I – estejam inscritos no Processo Seletivo Permanente de Remoção, com opção para a mesma localidade; 
II – o cônjuge ou companheiro preencha os requisitos legais e regulamentares para a movimentação;
III – o interesse na movimentação do cônjuge ou companheiro tenha sido objeto de prévia anuência do presidente 

do Tribunal, do diretor do Foro e do diretor da Subseção, ouvido o magistrado a que o servidor esteja subordinado, se 
for o caso;

Parágrafo único. Caso a remoção do cônjuge ou companheiro gere superávit de lotação na localidade de destino 
e déficit na origem, o ajustamento dessa situação precederá à aplicação do PSPR na hipótese de vacância de cargo de 
idêntica denominação. 

Art. 6º As inscrições para concorrer às remoções relativas às vagas criadas pela Lei nº 12.011/2009 previstas neste 
Edital poderão ser efetuadas até o dia 15/04/2011.

§ 1º A comprovação da existência, na localidade destino, de cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas 
expensas e conte de seus assentamentos funcionais deverá ser efetuada até o dia 19/04/2011, mediante a remessa dos 
documentos comprobatória à Área de Cadastro de Pessoal da Seção Judiciária.

§ 2º Será considerada a lista de classificação apurada pela Divisão de Cadastro de Pessoal com a situação verificada 
em 25/04/2011 para realização das remoções para as localidades constantes do anexo do presente edital, sendo revertida 
para concurso público as vagas que não tiverem servidores inscritos no prazo previsto no caput deste artigo.

Art. 7º O Tribunal Regional Federal da Primeira Região e as Seções Judiciárias vinculadas não arcarão com nenhum 
ônus financeiro decorrente das remoções, uma vez que se caracterizam como remoção a pedido, nos termos do art. 36, 
parágrafo único, III, da Lei 8.112, de 12/12/1990.

Parágrafo único. O servidor, no ato do preenchimento do requerimento, deverá declarar-se ciente e de acordo com 
os termos constantes do caput deste artigo, sob pena de indeferimento do mesmo.  

Art. 8º Nas localidades onde houver excedentes de lotação decorrentes da aplicação dos quantitativos previstos pela 
Resolução 24/2010-TRF, os cargos vagos serão remanejados para ajustamento de quadro previamente à aplicação do 
PSPR.

Art. 9º Os cargos que não forem preenchidos nos termos desta Resolução serão providos por candidatos habilitados 
no 4º Concurso Público para Provimento de Cargos na Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região 
e pelos subseqüentes, destinando-se a vaga seguinte a servidor selecionado no PSPR.

aNeXo Do eDitaL/PResi/secRe 007/2011
Subseções Judiciárias

MUNicíPio

VaGas DestiNaDas a ReMoçÃo
aNaLista JUDiciáRio tÉcNico JUDiciáRio

áRea 
JUDiciáRia

áRea 
aDMiNistRatiVa

oficiaL De JUstiça 
aVaLiaDoR feDeRaL

áRea aDMiNistRatiVa

Contagem/MG 5 1 2 10

Redenção/PA 3 1 1 4

Gurupi/TO 3 1 1 4

Editais assinados pelo presidente, desembargador federal Olindo Menezes. �

Diretoria-Geral

PoRtaRias

PoRtaRia/DiGes/secRe 127 De 01/04/2011

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, EM EXERCÍCIO, no uso 
de suas atribuições legais, RESOLVE:

I – DESIGNAR o servidor JOÃO MARIA GUERRA CONCEIÇÃO SILVA, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do 
Quadro de Pessoal deste Tribunal, para exercer a Função Comissionada, Código FC-04, de Assistente Técnico IV do 
Gabinete do Exmo. Sr. Desembargador Federal João Batista Moreira, em decorrência da dispensa de André Luiz Viana 
de Barcellos.


