
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO PRESI 58

A eminente  Desembargadora  Federal  Neuza  Maria  Alves  da  Silva  solicitou  por
intermédio de email a esta Presidência, transferência via permuta, com fundamento em razões que se
resumem ao estrito atendimento do interesse público, bem como à atual realidade de afastamentos de
outros Desembargadores Federais  da 2ª Seção deste Tribunal,  à exigência constitucional  de que a
prestação jurisdicional seja ininterrupta (CF, art. 93, XII) e à urgência do caso, a fim de evitar solução
de continuidade nos trabalhos jurisdicionais.

Despachei, nos termos do art. 21, XXIII, do Regimento Interno deste Tribunal, pelo
deferimento do pedido, com o seguinte teor:

“Despacho Presi 922

As razões alinhavadas por Sua Excelência, Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, na
solicitação enviada por intermédio de email a esta Presidência, todas pautadas no estrito atendimento do
interesse público, bem como a atual realidade de afastamentos de outros Desembargadores Federais da
2ª Seção deste Tribunal, a exigência constitucional de que a prestação jurisdicional seja ininterrupta (CF,
art. 93, XII) e a urgência do caso, a fim de evitar solução de continuidade nos trabalhos da 2ª Seção,
fundamentam o acolhimento do pleito, nos termos do art. 21, XXIII, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ante o exposto, defiro.

Comunique-se a Desembargadora Federal requerente.

Oficie-se aos demais membros deste Tribunal, a exceção dos membros da Seção integrada pela digna
Desembargadora, para que manifestem interesse na transferência para a 2ª Seção, 4ª Turma, no prazo de
48 horas a partir da data da publicação.

Publique-se.

Após, à ASMAG para as providências de praxe”.

Cumprido o despacho supracitado, vieram aos autos as seguintes manifestações:

1) Do Desembargador Federal Jamil de Jesus Oliveira, datada de 14/03/2017, por ele
próprio subscrita, declinando seu interesse em ser transferido para a 2ª seção, 4ª Turma;

2)  Da Chefe  de Gabinete da Desembargadora Federal  Ângela  Catão,  Rose Anne
Menezes, que, em 15/03/2017 informou, de ordem da aludida desembargadora, que a magistrada tem
interesse na transferência para a 4ª Turma, 2ª Seção;

3) Do Desembargador Federal Néviton Guedes, por ele mesmo subscrita, que, em 15
de março de 2017, externou interesse na transferência, desde que nenhum outro desembargador mais
antigo manifeste o mesmo interesse.

Os Desembargadores Federais, Jirair Aram Megueriam, Hércules Fajoses e Carlos
Augusto Pires Brandão manifestaram desinteresse. Os Desembargadores Federais Ântonio de Souza
Prudente e Maria do Carmo Cardoso, também, manifestaram desinteresse, porém, intempestivamente.

Determinei diligência, conforme segue:

“Despacho Presi 999

À Asmag para que informe se houve ratificação pela Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO do
Ofício Gabin 3 (3736243), assinado pela Chefe de Gabinete daquela unidade”.

Vieram aos autos informação da ASMAG:

"Informação
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Senhor Presidente,

Em  atenção  ao  Despacho  Presi  999  (3746637)  informo  que  a  manifestação  de  interesse  da
Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO ocorreu unicamente por meio do referido Ofício Gabin 3
(3736243), assinado pela Chefe de Gabinete, sem que houvesse sido ratificada pela Desembargadora
Federal”.

Decido.

Não conheço da manifestação firmada pela servidora Rose Anne Menezes, Chefe de
Gabinete da Desembargadora Ângela Catão, porque, ainda que expressando ter sido feita de ordem da
eminente magistrada, por esta não foi ratificada a tempo e a modo, como se infere da informação da
ASMAG,  que  acima  transcrevi.  Com  efeito,  entendo  que,  no  caso,  a solicitação  há  de  ser
personalíssima, como, aliás, ocorreu com as dos Desembargadores Federais Neuza Alves, Jamil de
Jesus Oliveira e Néviton Guedes, todos interessados na transferência por permuta de que tratam os
autos.

Nesse contexto, o mais antigo a requerer tempestivamente e de próprio punho, logo,
legitimamente, o interesse na transferência, é o Desembargador Federal Néviton Guedes, pelo que,
conforme art. 21, inciso XXIII, do Regimento Interno, concedo ao aludido magistrado, transferência,
por permuta, para a 2ª Seção, com lotação na 4ª Turma, considerando que tal providência é consentânea
com estrito atendimento do interesse público, bem como à atual realidade de afastamentos de outros
Desembargadores Federais da 2ª Seção deste Tribunal, à exigência constitucional de que a prestação
jurisdicional  seja ininterrupta (CF,  art.  93,  XII)  e  à urgência do caso,  a fim de evitar  solução de
continuidade nos trabalhos jurisdicionais.

Tais  motivos  levam-me  a  igualmente  deferir  a  transferência,  por permuta,  à
Desembargadora Federal Neuza Alves, que os invocou, ao requerê-la.

Comunique-se aos interessados.

Publique-se.

À ASMAG, para a expedição dos atos e demais providências de seu ofício.

 

 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Presidente do TRF/1ª Região
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