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RELATÓRIO

Trata-se de recurso (4640018) interposto por DANIELLA BORGES SILVA, técnica
judiciária (área administrativa) lotada na 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, de decisão da
Diretora do Foro pela qual foi indeferida sua inscrição em Processo Seletivo Permanente de Remoção
(PSPR).

A DIREF/SJDF indeferiu o requerimento em razão de manifestação contrária do Juiz
Federal Waldemar Cláudio de Carvalho, da 14VSJDF, ao fundamento de que “a remoção pleiteada
afetará diretamente a força de trabalho desse Juízo” (4610539).

Argumenta a recorrente que (4640018 e 4834445): a) “o indeferimento se deu por ato
DISCRICIONÁRIO da MM. Diretora do Foro, consoante norma do artigo 2º da Resolução Presi n.
22/2017: Art. 2º O PSPR é o instrumento utilizado para o deslocamento do servidor pertencente aos
quadros de Pessoal da Justiça Federal de 1º e 2º graus da Primeira Região, a pedido, a critério da
Administração, mediante classificação em processo seletivo de remoção”; b) “a Resolução Presi n. 22,
de 11/07/2017, que dispõe sobre o Processo Seletivo Permanente de Remoção – PSPR tem fundamento
no artigo 36, inciso II, “c”, da Lei n. 8.112/90, hipótese em que o pedido de inscrição do servidor no
concurso de remoção deve ser deferido independentemente do interesse da Administração, portanto,
ATO VINCULADO, desde que ‘de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que
aqueles estejam lotados’”; c) “a Resolução Presi n. 22, de 11/07/2017, (...), ao prever autorização do
Diretor do Foro,  não pode destoar da previsão legal, de modo que a previsão de autorização pelo
Diretor do Foro, para se coadunar com os ditames legais, deve ser interpretada como prática de ato
vinculado de análise do pedido, consoante preenchimento ou não dos critérios objetivos previstos no
ato normativo”.

Requer  provimento ao recurso para  “anular  a  decisão que  indeferiu  o pedido de
participação no PSPR, porquanto verificada a ilegalidade de interpretação que permita a incursão de
critério discricionário na análise de pedidos de participação no PSPR, e para autorizar a participação no
PSPR, porquanto preenchidos todos os requisitos” (4834445).

Mantida a decisão (4714869) com base em parecer da ASJUR (4789187).

Parecer da DILEP/TRF1 pelo não provimento do recurso (4888845).

Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região - Relator

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da Justiça
Federal da 1ª Região, em 06/04/2018, às 12:46 (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 5726552 e o código CRC 53F03530.
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