
 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

EDITAL

                   EDITAL PARA COMPOSIÇÃO DE LISTA DE SUBSTITUIÇÃO DE MAGISTRADOS 
N.º001/2015 

A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO da Seção Judiciária do Estado do 
Amazonas, Marília Gurgel Rocha de Paiva e Sales, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o teor da Lei n.º13.093, de 12 de janeiro de 2015, que instituiu a gratificação 
por exercício cumulativo de jurisdição aos membros da Justiça Federal;

Considerando as disposições da Resolução n.º341, de 25 de março de 2015, do Conselho da 
Justiça Federal – CJF, que regulamentou o pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição 
aos magistrados da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;

Por fim, considerando o prazo assinalado no §1º do art.3º da Portaria PRESI n.º272 de 
13/07/2015, RESOLVE:

I – COMUNICAR aos Juízes Federais (Titulares e Substitutos) lotados na Seção Judiciária 
do Amazonas (nas cidades de Manaus, Tabatinga e Tefé) que será elaborada Lista de Substituição de 
Magistrados a vigorar neste segundo semestre de 2015, com vistas a atender as normas de regência.

II – A inscrição na referida lista de Magistrados é voluntária.
III – As listas das subseções judiciárias e da seção judiciária são independentes.
IV - Os interessados deverão se inscrever unicamente por meio do  Sistema Eletrônico de 

Informações/SEI  - Processo Administrativo  Eletrônico/PAe nº 0002064-43.2015.4.01.8002, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação deste Edital no e-DJ1 - Diário 
Eletrônico da Justiça da Primeira Região, no mesmo meio de acesso.

V – Os interessados deverão declinar quais listas possuem interesse em compor (Manaus, 
Tabatinga e/ou Tefé).

VI - Eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados, através de documento no 
PAe/SEI, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente ao do encerramento do prazo de 
inscrição acima referido, até às 19h. É vedada a desistência da desistência.

VII – Se não houver interessados em integrar a lista, será designado qualquer Magistrado, 
observados os critérios da Resolução n.º341/2015-CJF.

VIII – Os prazos deste Edital encerram-se, impreterivelmente, às 19h do último dia 
conferido para a prática do ato pelo(a) interessado(a).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Manaus/AM, 17 de julho de 2015.
 

Marília Gurgel Rocha de Paiva e Sales
JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO - SJAM
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Documento assinado eletronicamente por Marília Gurgel Rocha de Paiva e Sales, Diretora do Foro, 
em 17/07/2015, às 13:55 (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 0912760 
e o código CRC F185A9E9.
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