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R E L A T Ó R I O

 

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO ( Relator):
Trata-se de recurso administrativo interposto pela Juíza Federal LUCIANA PINHEIRO COSTA com o
objetivo de reformar a decisão do Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais que
indeferiu seu pedido de reconsideração da decisão que considerou intempestivo e não conheceu do seu
pedido de inscrição na Lista Semestral de Substituições de Magistrados para o 1ª semestre de 2016, ao
fundamento de que seu requerimento foi realizado fora do prazo estabelecido pelo Edital Diref n. 2, de
05/11/2015.

Em suas razões de recurso (1467016), a Recorrente alega que esteve convocada para
atuar neste  TRF 1ª Região desde 2010, e  que iria  retornar  à  jurisdição da  13ª Vara  da  SJMG até
31/01/2016, por força da Resolução nº 209 do CNJ. Sustenta que o prazo peremptório estabelecido no
Edital Diref  n.  02/2015 deveria ser cumprido por quem estivesse no exercício da jurisdição, “não
podendo correr contra quem por qualquer motivo se encontre fora da Jurisdição da Seção Judiciária
de Belo Horizonte durante o seu decurso”. Argumenta não parecer “lógico que magistrados sejam
impossibilitados de exercer  a substituição durante todo o semestre tão somente por assumirem ou
retornarem à jurisdição no seu curso”, sobretudo se considerar a Portaria Presi 272/2015, cujo art. 3º,
§ 3º, I, “garante ao magistrado que ingressar na seção ou subseção judiciária após o encerramento
do prazo de inscrição previsto no edital que passe a integrar a lista em sua última posição”.

Os autos foram redistribuídos a este Relator em razão do encerramento do mandato
da Desembargadora Federal Neusa Alves no Conselho de Administração deste Tribunal (2182461).

É o relatório.

 

V O T O

 

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO ( Relator):
Como se vê do relatório, a pretensão da Recorrente é promover sua inscrição para integrar a Lista de
Substituição de Magistrados para o 1º semestre de 2016, a despeito de formalizar o pedido fora do
prazo estabelecido pelo Edital Diref n. 2, de 05/11/2015.

Primeiramente,  ressalto  que  a  hipótese  aponta  para  a  perda  superveniente  da
pretensão recursal lançada para  obter  inscrição na Lista  de Substituição de Magistrados para  o 1º
semestre  de  2016  —  período  já  encerrado  nesta  data.  Todavia,  entendo relevante  promover  o
julgamento da causa para assentar o posicionamento da Corte em relação à matéria e possibilitar aos
integrantes da relação processual administrativa eventual salvaguarda que entenderem de direito.

Pois bem, a Recorrente defende a tese de que o prazo peremptório instituído pelo
Edital Diref. N. 02/2015 não deveria correr para o magistrado que se encontrasse fora da jurisdição, até
mesmo considerando a Portaria Presi 272/2015, que assegura a inscrição do magistrado que ingressar
na seção ou subseção judiciária após o encerramento do prazo de inscrição na lista de substituição.

Ocorre  que  a  tese  recursal não merece  prevalecer.  Com efeito,  o  Edital Diref  n.
02/20015 da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais foi específico ao estabelecer que as
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inscrições dos interessados em integrar a Lista de Substituição de Magistrados para o 1º semestre de
2016 seriam recebidas até as 18h do dia 15/11/2015, como também deixou claro que “Não haverá, sob
qualquer  pretexto,  inscrição  provisória,  condicional  ou  extemporânea,  inclusive  por  motivo  de
licença ou férias de magistrado” (itens 2.1 e 2.3). Deste modo, é incabível acolher a inscrição fora do
prazo estipulado para todos os magistrados, sob pena de malferir o princípio da isonomia objetivamente
estabelecido na espécie.

Também não há de se falar em mitigação do prazo para o magistrado que estivesse
fora  da  jurisdição,  uma  vez que  esta  específica  condição  não constitui  obstáculo  à  realização  da
inscrição que poderia ser realizada eletronicamente pela rede mundial de computadores. Ademais, o art.
3º, § 3º, inciso I, da Portaria Presi 272/2015 é dirigido somente ao magistrado que ingressar na seção ou
subseção judiciária após o encerramento do prazo de inscrição previsto no edital, portanto, não socorre
a pretensão da Recorrente —Juíza Federal Titular da 13ª Vara da SJMG.

Pelo exposto, negoprovimento ao recurso.

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
24/07/2017, às 09:33 (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 4464467 e o código CRC 529E31E3.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0023538-52.2015.4.01.8008 4464467v3

SEI/TRF1 - 4464467 - Relatório e Voto https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 2 24/07/2017 11:07


