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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 1

Dispõe sobre o exercício e a lotação dos magistrados aprovados em
Concurso Público para o provimento de cargo de juiz federal
substituto, no âmbito da 1ª Região, durante o período de realização de
curso de formação de juízes federais substitutos.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista decisão da Corte Especial Administrativa, em sessão
realizada no dia 22 de janeiro de 2015, proferida nos autos do Processo Administrativo Eletrônico
PAe/SEI 0001229-61.2015.4.01.8000,

CONSIDERANDO:

a) a Resolução CNJ 159/2012, que dispõe sobre as diretrizes administrativas e
financeiras para a formação de magistrados e servidores do Poder Judiciário;

b) a Resolução Administrativa n. 1140/2006 do Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho;

c) a Resolução CJF-RES-2014/00301 de 26 de agosto de 2014, que alterou o art. 2º da
Resolução n. 001 de 20 de fevereiro de 2008 para dispor sobre a lotação dos magistrados aprovados em
concurso público nas varas federais após o término do curso oficial para ingresso na carreira ou do curso
de formação inicial;

d) a Portaria 1/2014 da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, que instituiu a
Comissão Especial para preparação do II Curso de Formação dos juízes federais substitutos aprovados no
XV Concurso Público;

e) a homologação pela Corte Especial Administrativa do XV Concurso Público para o
provimento de cargo de juiz federal substituto, em sessão realizada no dia 15 de janeiro de 2015, nos
autos do Processo Administrativo 8.615/2012,

RESOLVE:

Art. 1º Os magistrados aprovados em Concurso Público para provimento de cargo de
juiz federal substituto do TRF 1ª Região, devidamente empossados perante o Presidente, terão exercício e
serão inicialmente lotados na Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – Esmaf, durante o período de
realização do curso de formação de juízes federais substitutos.

Art. 2º Após a conclusão do curso de formação a que se refere o artigo anterior, os
juízes federais substitutos serão lotados nas varas oferecidas para provimento, em ato próprio, observando-
se a ordem de classificação no concurso público de ingresso na carreira.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente
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Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 23/01/2015, às 09:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 0234119 e o código CRC E3DC92ED.
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