
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

VOTO

O  Desembargador  Federal  João  Batista  Moreira  (Corregedor  Regional): na
Justiça Federal, a promoção de juiz federal substituto encontra-se regulamentada pela Resolução CJF n.
01/2008:

Art. 22. A promoção de Juiz Federal Substituto a Juiz Federal dar-se-á pelos
critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

§ 1º Na apuração da antiguidade, o Tribunal Regional Federal somente poderá
recusar o Juiz Federal Substituto mais antigo pelo voto de dois terços de seus
membros efetivos, conforme procedimento previsto no seu regimento interno, e
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

§ 2º A Corregedoria-Geral, em relatório circunstanciado, informará o Tribunal a
respeito  do  desempenho  do  Juiz  Federal  Substituto,  obedecidas  as  normas
legais  e  regulamentares  que  disponham  sobre  os  respectivos  critérios  de
aferição, especialmente o seguinte:

a) a operosidade e a dedicação do magistrado no exercício do cargo, bem como
sua  presteza  e  segurança  no  exercício  da  jurisdição  e  a  inexistência  de
processos conclusos ao juiz há mais de 60 (sessenta) dias, injustificadamente;

b)  a  frequência  e  o  aproveitamento  em cursos  oficiais  ou  reconhecidos  de
aperfeiçoamento;

c) a assiduidade e pontualidade aferidas em inspeções e correições;

d) o cumprimento dos prazos de prolação de decisões e sentenças.

§ 3º Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu
poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido
despacho ou decisão.

Art.  23.  A  antiguidade  para  fins  de  promoção  a  Juiz  Federal  será  aferida
exclusivamente pela contagem de tempo de serviço no cargo de Juiz Federal
Substituto na Região.

Neste Tribunal, cuida do tema a Resolução Presi/Coger n. 18/2011, de que se
destaca:

Art.  24.  A promoção e o acesso ao Tribunal  dar-se-ão, alternadamente,  por
antiguidade e por merecimento.

§  1º  As  varas  federais  oferecidas  para  efeito  de  promoção  serão  aquelas
remanescentes de processo de remoção que se encontrarem sem titular.

§ 2º Quando oferecida mais de uma vaga em um mesmo processo, a votação
iniciar-se-á  pelo  critério  de  merecimento  se  a  última  vaga provida  foi  por
antiguidade, e vice-versa.

§  3º  O  edital  oferecerá  as  vagas  para  preenchimento  por  merecimento  ou
antiguidade, levando em conta a ordem cronológica de vacância dos cargos. Se
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as  vagas  forem abertas  na  mesma data,  a  Presidência  definirá  a  ordem de
oferecimento segundo o interesse do serviço.

§  4º  A  promoção  e  o  acesso  ao  Tribunal  deverão  ser  realizados  até  40
(quarenta) dias da abertura da vaga, cuja declaração na forma de edital se fará
nos 10 (dez) dias subsequentes ao seu fato gerador, para efeito de inscrição dos
interessados, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
mediante justificativa fundamentada da Presidência do Tribunal.

Art. 25. Não será promovido ou obterá acesso o juiz que:

I – houver sido punido, nos últimos 12 (doze) meses, em processo disciplinar,
com pena igual ou superior à de censura;

II – injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não
podendo devolvê-los à secretaria da vara sem o devido despacho, decisão ou
sentença.

§ 1º Incumbirá ao juiz instruir o requerimento de promoção ou acesso com a
indicação dos processos conclusos há mais de 60 (sessenta) dias e apresentar
justificativa para a não prolação de despacho, decisão ou sentença neste prazo.

§ 2º A qualquer tempo, antes da sessão de julgamento da promoção ou acesso, a
Coger  poderá  verificar  as  circunstâncias  nas  quais  se  deu  a  devolução  de
processos conclusos sem a prolação do ato devido ou a demora indevida na
conclusão de feitos pela secretaria.

Art.  27.  Ocorrendo a  vaga para promoção ou acesso ao Tribunal,  dar-se-á,
mediante  edital,  conhecimento  do  fato  aos  juízes  federais  e  juízes  federais
substitutos, para que requeiram inscrição no prazo de 10 (dez) dias, a contar do
primeiro dia útil seguinte ao da publicação do edital na imprensa nacional.

§ 1º As inscrições deverão ser feitas no sistema próprio disponível na página do
Tribunal, na internet.

§ 2º O juiz candidato à promoção ou acesso ao Tribunal, no prazo de 5 (cinco)
dias  úteis,  a  contar  do  dia  subsequente  ao  do  encerramento  do  prazo de
inscrição, poderá desistir parcial ou totalmente das opções formuladas, não se
admitindo, em qualquer hipótese, desistência da desistência.

§ 3º O juiz candidato à promoção ou ao acesso ao Tribunal deverá encaminhar,
na  forma  que  dispuser  o  edital,  à  Assessoria  da  Magistratura  –  Asmag  a
documentação comprobatória dos requisitos respectivos no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar do término do prazo de desistência.

Art. 31. O acesso ao Tribunal por antiguidade e a promoção por antiguidade
far-se-ão,  respectivamente,  pela  indicação  de  juiz  federal  e  de  juiz  federal
substituto que tiverem maior tempo de exercício e que aceitarem a promoção.

§  1º  A  antiguidade  do  juiz  será  apurada  à  vista  dos  respectivos  registros,
observados os critérios contidos na Lei 8.112, de 11/12/1990, aplicáveis aos
juízes federais, de acordo com o art. 52 da Lei 5.010, de 30/05/1966.

§ 2º O Pleno poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois
terços de seus membros, em sessão pública e votação nominal e aberta.

Art. 32. A aferição do merecimento, para efeito de promoção ou de acesso, será
realizada pela Coger,  tomando por base, no mínimo, os últimos 24 (vinte e
quatro) meses de exercício do magistrado, na forma do que dispõe o Capítulo
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IV  –  Da  Apuração  do  Merecimento  desta  Resolução.  O  prazo de  aferição
retroagirá,  mês  a  mês,  no  caso  de  ter  havido  afastamento  individual  do
magistrado, em algum mês, superior a 5 (cinco) dias.

Art. 33. Será promovido ou obterá acesso o magistrado que figurar, por três
vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas, em lista de merecimento.

Art. 34. No caso de promoção, examinados os elementos relativos a cada juiz
apresentados pela Coger, a Comissão de Promoção elaborará lista tríplice de
juízes indicativa de merecimento à Corte Especial Administrativa, para cada
vaga.

§  1º  A  lista  tríplice  de  merecimento  será  submetida  à  Corte Especial
Administrativa por intermédio do presidente da Comissão de Promoção, que
atuará como relator no colegiado, remetendo-se cópia do parecer conclusivo da
comissão  aos  desembargadores  federais  que  a  integram  com  antecedência
mínima  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  da  data  designada  para  a  sessão
especialmente convocada para a apreciação da promoção.

§ 2º Se existirem duas ou mais vagas a serem providas por merecimento, a
Comissão de Promoção deliberará, preliminarmente, se cada lista se constituirá
de três nomes distintos ou se, composta a primeira com três nomes, a segunda e
as  subsequentes  deverão  ser  integradas  pelo  nome  ou  pelos  dois  nomes
remanescentes da lista  de numeração anterior  acrescidas de mais  um nome
indicado na sessão pelo relator,  de  acordo com o critério  estabelecido pela
Comissão de Promoção.

§ 3º Em caso de empate, será promovido o magistrado que for mais antigo.

§ 4º A promoção por merecimento pressupõe 2 (dois) anos de exercício no
cargo de juiz federal substituto e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista
de antiguidade, salvo se não houver, com tal requisito, quem aceite o lugar
vago, quando poderão concorrer à vaga os magistrados que integrem a segunda
quinta parte e preencham todas as condições, e assim sucessivamente.

§ 5º A quinta parte da lista de antiguidade deve sofrer arredondamento para o
número  inteiro  superior,  caso  fracionário  o  resultado  da  aplicação  do
percentual.

§  6º  Se  algum  integrante  da  quinta  parte  não  manifestar  interesse,  apenas
participam os demais integrantes dela, não sendo admissível sua recomposição.

Art.  35.  No  acesso  ao  Tribunal  por  merecimento,  examinados  todos  os
elementos relativos  a  cada juiz  apresentados  pela  Corregedoria  Regional,  o
Tribunal elaborará lista tríplice para cada vaga, na forma do Regimento Interno.
No caso de empate no acesso por merecimento, será indicado para a lista o
magistrado mais antigo.

Art.  36.  Os  juízes  recém  promovidos,  que  eventualmente  vierem  a  ser
removidos em curto prazo, terão a jurisdição prorrogada por 6 (seis) meses, no
mínimo, podendo esse prazo ser alterado, no interesse do serviço, a critério da
Presidência, ouvida a Corregedoria Regional.

O  entendimento  sobre  a  viabilidade  de  promoção  de  juízes  federais  substitutos
durante o curso de formação inicial foi objeto de decisão desta Corte Especial Administrativa na sessão
de 15/12/2016, na qual, por maioria,

“... reconheceu a possibilidade de os juízes federais substitutos que frequentam
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o  curso  de  formação  inicial  de  magistrados  participarem  do  processo  de
promoção para o cargo de Juiz Federal em não havendo candidatos que tenham
preferência para tanto” (id. 3412316).

Os Juízes Federais  Substitutos  Rômulo  Gobbi  do  Amaral,  Bruno Hermes Leal  e
Henrique  Jorge  Dantas  da  Cruz,  atualmente  lotados  na  Esmaf  –  curso de  formação  inicial  -,
manifestaram  interesse,  em  primeira  opção,  pela  vaga  da  SSJ  Guajará-Mirim/RO  –  critério  de
antiguidade.  Os juízes Bruno Hermes Leal e Henrique Jorge Dantas da Cruz também manifestaram
interesse, em segunda opção, pela vaga da SSJ Tabatinga/AM – critério de merecimento (id 3500173).

Constam  inseridos  nos  PAe/SEI  0001309-54.2017.4.01.8000,
0001310-39.2017.4.01.8000  e  0001382-26.2017.4.01.8000  os  documentos  exigidos  no  art.  28  da
Resolução Presi 18/2011, bem como cópias de 5 (cinco) sentenças, consoante exigência do Edital de
abertura.

O conjunto da documentação apresentada pelos magistrados prova que estão aptos à
promoção.

A ASMAG informa (id. 3500180) que os três magistrados tomaram posse e entraram
em exercício em 04/11/2016, entretanto, de acordo com a classificação nos respectivos concursos, o
Juiz Federal  Substituto Rômulo Gobbi  do Amaral  (remanescente do XIII  Concurso)  ocupa a 136ª
posição na lista de antiguidade; o Juiz Federal Substituto Bruno Hermes Leal ocupa a 159ª posição; o
Juiz Federal Substituto Henrique Jorge Dantas da Cruz situa-se na 162ª posição.

Em  relação  à  promoção  pelo  critério  de  merecimento  –  SSJ  Tabatinga/AM  -,
observa-se igualdade no desempenho dos serviços da magistratura pelos dois candidatos inscritos. Por
essa razão, torna-se vencedor (desempate pelo critério de antiguidade) o Juiz Federal Substituto Bruno
Hermes Leal.

Na vaga de Juiz Federal da SSJ Guajará-Mirim/RO, verifica-se que o Juiz Federal
Rômulo Gobbi do Amaral é considerado o mais antigo na carreira entre os três candidatos, fato que o
torna vencedor para a promoção pelo critério de antiguidade.

No  mais,  a  Comissão  de  Promoção  reunida  em  17/02/2017,  recomendou  por
unanimidade “... a promoção, por merecimento, do Juiz Federal Substituto Bruno Hermes Leal para a
vaga da Vara Única de Tabatinga/AM e, por antiguidade, a do Juiz Federal Substituto Rômulo Gobbi
do Amaral para a vaga da Vara Única de Guajará-Mirim/RO” (id 3610386).

Voto, por isso, pela promoção do Juiz Federal Substituto Bruno Hermes Leal, pelo
critério  de  merecimento,  para  o  cargo  de  Juiz  Federal  na  SSJ Tabatinga/AM,  e  do  Juiz  Federal
Substituto Rômulo Gobbi do Amaral, pelo critério de antiguidade, para o cargo de Juiz Federal na SSJ
de Guajará-Mirim/RO.

 

JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 02/03/2017, às 13:57 (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 3649685 e o código CRC DE25D4F4.
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