
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL

EDITAL DIREF-SJDF N. 003/2015

O DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições constantes da Resolução CJF 341, de
25 de março de 2015, e da Portaria  PRESI 272, de 13 de julho de 2015, comunica aos Juízes(as)
Federais e Juízes(as) Federais Substitutos(as) da Seção Judiciária do Distrito Federal que:

I - Encontra aberto prazo até as 18h do dia 27 de novembro de 2015 (sexta-feira)
para inscrição visando à elaboração de lista formada por Magistrados que atuam nesta Seccional, com
o escopo de serem editados os respectivos atos de designação para o exercício cumulativo de jurisdição,
nos termos do art. 5º, §§ 2º, 4º, 6º, 11. 12, 15 e 18, da Resolução CJF n. 341, de 25.03.2015;

II  -  Os  interessados  deverão  manifestar  interesse  mediante  envio  de  mensagem
eletrônica para o seguinte endereço: diref.df@trf1.jus.br;

III - A lista, a ser homologada pelo Desembargador Presidente da Corte Regional, terá
validade durante o primeiro semestre de 2016, período dentro do qual as acumulações serão feitas
pelo  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  corridos  ao  mês,  dentro  do  qual o  Magistrado  designado
acumulará  efetivamente  parte  do  acervo  da  unidade  jurisdicional respectiva,  abrangendo  as  Varas
Federais onde estiver atuando de forma prolongada apenas 1 (um) Magistrado, titular ou substituto,
bem  assim  a  todas  as  unidades  jurisdicionais,  inclusive  Turmas  Recursais,  em  decorrência  de
afastamentos diversos e ocasionais de Magistrados nas mesmas lotados;

IV - No que concerne às Turmas Recursais, a designação para acúmulo de jurisdição
“recairá, preferencialmente, sobre membros efetivos e suplentes” dessas unidades jurisdicionais (art.
5º, § 18, Res. CJF 341/2015).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília/DF, 4 de novembro de 2015.

Juiz Federal RUI COSTA GONÇALVES

Diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves, Diretor do Foro, em 04/11/2015,
às 17:08 (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 1365547 e o código CRC AA3FE44A.
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