
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Cuida-se de processo instaurado a partir da Circular Coger 8923774, disponibilizada
no e-DJF1 de 27/9/2019, por meio da qual os juízes federais desta 1ª Região foram consultados sobre
eventual  interesse  em participar  do  concurso  de  remoção  externa,  na vaga  destinada ao  primeiro
semestre de 2020. O prazo para manifestação foi definido de 30 de setembro a 11 de outubro de 2019.

Após encerrado o prazo para manifestação, foi constatada a falha desta Corregedoria
na comunicação eletrônica usualmente enviada aos magistrados (nos termos expressos na Informação
9169654), razão pela qual, ante o evidente prejuízo aos possíveis interessados na vaga, tornei sem
efeito  a  Circular  Coger  8923774  e  determinei  fosse  expedida  outra  (Circular  Coger  9170373,
disponibilizada no e-DJF1 de 30/10/2019), cujo prazo para manifestação foi definido de 4 a 15 de
novembro de 2019.

Manifestaram interesse na remoção externa os seguintes magistrados:

1. Lísya Helena Cavalcante dos Santos, Juíza Federal Substituta lotada na 2ª Vara da
Subseção Judiciária de Ipatinga/MG — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 2ª Região
(Doc.9070726);

2.  Arthur  Nogueira  Feijó,  Juiz  Federal  Substituto  lotado  na  12ª  Vara da  Seção
Judiciária do Maranhão — pedido de remoção externa para a Justiça Federal  da 5ª Região (Doc.
9187602);

3. Paulo Mitsuru Shiokawa Neto, Juiz Federal Substituto lotado na Vara Única da
Subseção Judiciária de Altamira/PA — pedido remoção externa para a Justiça Federal da 3ª ou da 4ª
Região (Doc. 9199766);

4.  Leticia  Daniele  Bossonario,  Juíza  Federal  Substituta  lotada  na Vara  Única  da
Subseção Judiciária de Ilhéus/BA — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 3ª Região
(Doc. 9206845);

5. Guilherme Osorio Pimentel, Juiz Federal Substituto lotado na 8ª Vara da Seção
Judiciária do Pará — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 2ª Região (Doc. 9218656);

6. Vládia Maria de Pontes Amorim, Juíza Federal Substituta lotada na 3ª Vara da
Seção Judiciária do Piauí — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 5ª Região (Doc.
9223257);

7. Daniela Alexandra Pardal Araujo, Juíza Federal Substituta lotada na 1ª Vara da
Subseção Judiciária de Uberlândia/MG — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 2ª
Região (Doc. 9236062);

8.  Ana  Paula  Rodrigues  Mathias,  Juíza  Federal  lotada  na  3ª  Vara  da Subseção
Judiciária de Contagem/MG — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 2ª Região (Doc.
9253360);

9. Adriana Hora Soutinho de Paiva, Juíza Federal Substituta lotada na 2ª Vara da
Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 5ª
Região (Doc 9257347);
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10. Rafael Franklim Bussolari, Juiz Federal Substituto lotado na 4ª Vara da Subseção
Judiciária de Juiz de Fora/MG — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 2ª Região (Doc.
9261876);

11. Gabriella Moura Vaz de Oliveira, Juíza Federal Substituta lotada na Vara Única da
Subseção Judiciária de Caxias/MA — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 5ª Região
(Doc. 9264909);

12. Francielle  Neves Thives,  Juíza Federal  Substituta lotada na 7ª Vara da Seção
Judiciária do Piauí — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 4ª Região (Doc. 9268912);

13. João Paulo Morretti de Souza, Juiz Federal Substituto lotado na 15ª Vara da Seção
Judiciária de Goiás — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 4ª Região (Doc. 9270452);

14. Manoel Pedro Martins de Castro Filho, Juiz Federal Substituto lotado na 6ª Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal — pedido de remoção externa para a Justiça Federal da 4ª
Região (Docs. 9321622, 9289031 e 9285870).

A  Asmag  (Doc.  9359305)  e  o  Gager  (Doc.  9360298)  prestaram  as  informações
concernentes  à  ordem de antiguidade,  vitaliciamento,  data  da última remoção na  primeira  região,
afastamentos, eventual punição disciplinar e processos conclusos fora do prazo.

Após encerrado o prazo do edital, o Juiz Federal Substituto Rafael Ângelo Slomp,
lotado na 11ª Vara da Seção Judiciária de Goiás,  reiterou pedido formulado no prazo da primeira
circular, de remoção externa para a Justiça Federal da 4ª Região (Doc. 9288393).

É o relatório.

VOTO

A remoção de magistrados no âmbito da Justiça Federal, prevista no parágrafo 1º do
artigo  107  da  Constituição  Federal,  tem  sua  disciplina  regulamentar  na  Resolução  001/2008,  do
Conselho da Justiça Federal; nos artigos 11, inciso VI, e 143 do RITRF – 1ª Região e na Resolução
Presi/Coger 18/2011.

Nos termos do disposto no artigo 27 da Resolução CJF 001/2008, na redação dada
pela Resolução 248/2013, a remoção é o deslocamento do magistrado a pedido ou de ofício no âmbito
do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

O artigo  29  da  referida  norma,  por  sua  vez,  enumera  os  requisitos  essenciais  à
remoção a pedido, quais sejam: a) não haver acúmulo injustificado de processos na vara ou no gabinete
que  esteja  sob  a  jurisdição  do  magistrado;  b)  anuência  do  tribunal  de origem,  com anuência  da
respectiva corregedoria, conforme o caso; c) relativamente ao magistrado: i) contar com mais de 12
meses da última remoção ou permuta, seja no âmbito da mesma Região, seja entre Regiões, a contar da
publicação do respectivo ato, salvo se não houver pretendente com tal requisito ou decisão em contrário
do tribunal; ii) não haver recebido penalidade de advertência ou censura no último ano ou de remoção
compulsória  nos  últimos  três  anos  anterior  ao  pedido;  iii)  não  estar indiciado em sindicância  ou
processo administrativo disciplinar.

Na hipótese de haver mais de um interessado no concurso de remoção a pedido, para
efeito de classificação e desempate, segundo previsão do artigo 29, § 3º, observar-se-á sucessivamente,
salvo se o interesse do serviço não o recomendar: i) maior tempo de exercício como magistrado federal
na Região, no caso de remoção no âmbito de cada tribunal; ii) maior tempo de exercício na carreira,
contado do ingresso inicial como juiz federal substituto; iii) maior tempo de exercício no cargo; iv)
maior idade; v) maior prole.

Ao tratar do mesmo tema, o RITRF – 1ª Região, de outra parte, atribui competência à
Corte Especial Administrativa para decidir os pedidos de remoção e, no artigo 143, § 9º, estabelece as
seguintes condições, concomitantemente, para o deferimento da remoção para outra região: a) ausência
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de prejuízo da prestação jurisdicional onde estiver o juiz exercício; b) ser o interessado magistrado
vitalício; c) fazer-se no absoluto interesse do serviço da localidade para onde for solicitada.

Por  fim,  a  Resolução  Presi/Coger  18/2011,  no  artigo  20,  enumera  os  seguintes
requisitos para a remoção a pedido, que devem ser concomitantes: i) não haver prejuízo à prestação
jurisdicional  onde  o  magistrado esteja  em exercício;  ii)  limitação  de  uma remoção  a  pedido  por
semestre; iii)  fazer-se no absoluto interesse do serviço para onde for solicitada, mediante expressa
anuência do Tribunal Regional Federal interessado; iv) relativamente ao magistrado: a) ser vitaliciado;
b) contar com 1 (um) ano ou mais da última remoção na Primeira Região, contados da publicação do
ato,  sem  interrupções  por  licenças  a  qualquer  título  e  afastamentos  que  impliquem  suspensão
prolongada da atividade judicante;  c)  não haver  o  juiz  sido punido,  nos últimos doze meses,  em
processo disciplinar, com pena igual ou superior à de censura.

O parágrafo único do artigo 20, na linha do que já previsto no § 3º do artigo 29 da
Resolução CJF 001/2008, estabelece que, no caso de haver mais de um interessado na Primeira Região
e estando os magistrados em igualdade de condições, terá preferência o magistrado mais antigo.

Esta Corte Regional tem adotado o entendimento de que, enquanto não disciplinado o
concurso nacional unificado de remoção externa previsto no artigo 33 da Resolução CJF 001/2008, as
vagas porventura existentes neste Tribunal poderão ser providas por meio da aceitação de pedidos de
magistrados de outras regiões, interessados em aqui ingressar. Possível,  igualmente,  a aceitação de
pedidos de remoção de magistrados desta 1ª Região para outras regiões,  desde que cumpridos os
requisitos exigidos pelas normas de regência, desta Corte e da Corte de destino.

No particular, a restrição prevista no artigo 20, II, da Resolução Presi/Coger 18/2011
— que limita a uma remoção por semestre — foi objeto de impugnação dirigida ao Conselho Nacional
de Justiça, que, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0009480-02.2018.2.00.0000,
reputou-a devidamente fundamentada.

A insurgência contra a própria norma limitadora, por sua vez, foi analisada e rejeitada
por esta Corte, em votação majoritária, nos autos do SEI 0020580-15.2018.4.01.8000, instaurado em
razão de requerimento formulado pela AJUFE/AJUFER.

No  caso  em  análise,  consoante  se  extrai  da  Informação  9359305,  prestada  pela
Asmag, no prazo conferido pela Circular Coger 9170373, requereram remoção externa a Juíza Federal
Ana Paula Rodrigues Mathias e os Juízes Federais Substitutos Lísya Helena Cavalcante dos Santos,
Arthur Nogueira Feijó, Paulo Mitsuru Shiokawa Neto, Leticia Daniele Bossonario, Guilherme Osorio
Pimentel, Vládia Maria de Pontes Amorim, Daniela Alexandra Pardal Araujo, Adriana Hora Soutinho
de Paiva, Rafael Franklim Bussolari, Gabriella Moura Vaz de Oliveira, Francielle Neves Thives, João
Paulo Morretti de Souza e Manoel Pedro Martins de Castro Filho.

O Juiz Federal Substituto Rafael Ângelo Slomp, apesar de tempestivamente inscrito
no edital relativo à Circular Coger 8923774 — que, consoante relatado, foi tornada sem efeito por meio
do  Despacho  9170297  —,  não  observou  o  prazo  para  manifestação  previsto  na  Circular  Coger
9170373, razão por que não conheço do requerimento por ele formulado.

Assim,  aplicados  os  critérios  de  classificação  e  de  desempate  relativamente  aos
requerimentos  apresentados  tempestivamente,  a  requerente  Ana  Paula  Rodrigues  Mathias  é  a
magistrada mais antiga.

Conforme se verifica da Informação prestada pelo Gabinete da Corregedoria (Doc.
9360298), no momento de publicação do edital (outubro/2019), não havia sob sua jurisdição processos
conclusos fora do prazo.

A magistrada cumpre, ademais,  os requisitos exigidos para o deferimento do seu
pedido de remoção, quais sejam: (i) é vitalícia; (ii) conta com mais de 12 meses da última remoção; (iii)
não foi  punida, nos últimos doze meses, em processo disciplinar, e não há notícia de que tenha sido

SEI/TRF1 - 9437260 - Relatório e Voto https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

3 de 4 18/12/2019 15:08



indiciado em sindicância  ou  processo administrativo  disciplinar.  Declara,  ainda,  aceitar,  de  forma
incondicional, a inserção de seu nome no final da lista de antiguidade dos juízes federais do TRF da 2ª
Região (Doc. 9253405).

Diante  do  exposto,  não  conheço do  requerimento  formulado  pelo  Juiz  Federal
Substituto Rafael Ângelo Slomp, e voto pela anuência com a remoção da Juíza Federal Ana Paula
Rodrigues Mathias para a Justiça Federal da 2ª Região, a partir de 1º de janeiro de 2020.

É como voto.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 13/12/2019, às 19:05 (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 9437260 e o código CRC 82F9672F.
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