
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES  (Relator):  —
Cuida-se  de  recurso  administrativo  interposto  por  José  Maria  Rocha  Kascher,  Técnico
Judiciário/Área Administrativa, da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni/MG, à disposição da Subseção
Judiciária de Divinópolis/MG, contra decisão Presi 7458306, que deferiu o pedido de revogação da
cessão do recorrente e determinou seu retorno à Subseção Judiciária de Teófilo Otoni/MG.

Sustenta que o fim de sua requisição acarretará prejuízos à Subseção Judiciária de
Divinópolis, pois lá trabalha desde 2010, e que o seu retorno a Teófilo Otoni trará grandes transtornos à
sua vida pessoal e familiar, inclusive em relação ao seu casamento, refeito na nova sede, e à sua saúde,
anotando que em Divinópolis deixou de ter uma vida sedentária.

Observa que “depois de vinte anos divorciado, me reconciliei com a minha primeira
esposa, mãe dos meus três filhos”, com ela casando novamente em 07/03/2017, e que o casal montou
apartamento e “hoje vivo rodeado por meus quatro netinhos”, dois em Divinópolis  — Bernardo (6
anos) e Benício (1 ano e três meses) —, dois que moram em municípios próximos — Pedro Paulo  (5
anos) e João Lucas (2 anos) —, além de mais uma (Alice), com nascimento previsto para dezembro
deste ano.

Anota que os dois “que moram neste município são muito apegados a este avô e
tenho certeza que sentirei imensa falta do caçulinha Benício entrando em minha casa gritando vovô,
vovô e me procurando por todos os cantos”.

Para  a  decisão  recorrida,  que  se  arrimou  nas  informações  da  DILEP/TRF1,  a
revogação de sua cessão visa a corroborar a necessidade de reequilíbrio e de retorno da prestação dos
serviços do serventuário a seu órgão de lotação de origem.

Processado o recurso, a Divisão de Legislação de Pessoal  – DILEP, ao propor  o
encaminhamento  dos  autos  ao  Conselho  de  Administração,  com  fundamento  no art.  74,  VII,  do
RITRF1, opina pelo não provimento do recurso, pois acertada a decisão Presi em seus argumentos.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — Disse a
decisão recorrida:

Esta  Presidência,  em processos  em que  se  examina pedidos  de  retorno  de
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servidores cedidos entre unidades da Primeira Região, a exemplo da Decisão
Presi 7458306/2019, tem acolhido manifestação da Diretoria-Geral no sentido
de que "cabe à administração da Corte primar por um adequado equilíbrio das
forças de trabalho dos serviços jurisdicionais e administrativos, de forma que
cada um dos entes que compõem a Primeira Região tenha, dentro do possível,
sua lotação ideal preenchida".

In casu, o Encaminhamento TRF1-DIGES 8433941 mostra, a partir da análise
comparativa  das  forças  de  trabalho  existentes  na  Subseção  Judiciária  de
Teófilo Otoni  e na 1ª Vara da Subseção Judiciária de Divinópolis, consoante as
Listas de Servidores (id 8407382), que aquela dispõe de quantitativo menor do
que o ideal, enquanto esta conta com superávit de 2 serventuários, o que não se
mostra adequado à política de equilíbrio na organização da força de trabalho
necessária  ao  desenvolvimento  das  atividades  nas  unidades  do  Poder
Judiciário  e,  em  especial,  da  Justiça  Federal,  na  esteira  do  entendimento
expresso pelo egrégio Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução
219/2016,  editada  a  partir  da  constatação  da  necessidade  de  "alocação
equitativa  de  servidores,  cargos  em  comissão  e  funções  de  confiança,"  
impondo à apreciação de pretensão de retorno à origem de servidor cedido,
por  meio  de  revogação  da  cessão,  a  análise  da  distribuição  da  força  de
trabalho entre as unidades envolvidas e que,  no caso em tela,  se encontra
desequilibrada no órgão cedente. De outro lado, os números da distribuição de
novos processos também se mostram desfavoráveis à Subseção Judiciária de
Teófilo Otoni, que no período de 2015 a 2017 recebeu 2.256 processos a mais
do  que  os  recebidos  à  1ª  Vara  da  Subseção  Judiciária  de  Divinópolis,  a
corroborar a necessidade de reequilíbrio pretendida e de retorno da prestação
de serviços do serventuário cedido a seu órgão de lotação de origem.

Dentro desse contexto, e acolhendo as ponderações do Ilmº. Sr. Diretor-Geral
da Secretaria, DEFIRO o pedido de revogação da cessão do servidor JOSÉ
MARIA  ROCHA  KASCHER,  Técnico  Judiciário,  Área  Administrativa, o
fazendo, porém, como proposto, com efeitos a partir de 07/01/2020,  de modo a
assegurar ao serventuário tempo razoável  para preparar-se,  e facultado ao
MMº.  Juiz  Federal  Diretor  da  Subseção  Judiciária  de  Teófilo  Otoni  a
concessão, com efeitos imediatos, de teletrabalho, na forma da Resolução Presi
n. 6323305, de 10 de julho de 2018, podendo nova avaliação ser levada a efeito
caso haja relevante alteração do quadro fático.

Cuida-se, como está à vista, de uma decisão técnica e objetiva, voltada à primazia do
interesse da Justiça Federal,  mas esse interesse, sempre que possível,  há que ser conjugado com a
pessoa, com a estrutura da vida pessoal e familiar do servidor, no caso, na nova sede funcional, onde
serve à Justiça Federal como zelo e dedicação.

Além dos aspectos pessoais e familiares advindos do retorno do servidor a Teófilo
Otoni/MG, depois de 9 (nove) anos residindo em Divinópolis/MG, anota o recorrente que seu retorno à
origem causará prejuízo à Administração, que terá despesas com ajuda de custo; que, caso não lhe seja
paga a ajuda de custo, terá que se endividar para fazer frente às despesas com a mudança de domicílio;
e que, apesar de lhe ter sido oportunizada a possibilidade de trabalho a distância (teletrabalho), não tem
condições de se adaptar facilmente aos diversos sistemas eletrônicos que, apesar da tecnologia, acabam
por comprometer a eficiência dos trabalhos, em razão das dificuldades proporcionadas pela idade.

Ainda no seu plano pessoal, afirma:

[...] consegui um grande progresso neste município, pois até chegar aqui eu
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tinha uma vida bem sedentária e tive que fazer mais de um ano de “pilates” em
Teófilo Otoni para solucionar problemas de coluna. Quando aqui cheguei em
2014, comecei a praticar corridas e hoje estou prestes a atingir a marca de 100
(cem)  corridas  de  rua,  dentre  elas  uma  maratona  (Rio  -  2018),  uma
ultramaratona (Dudu e Tito - 2017), sete meias maratonas, uma São Silvestre,
cinco  Volta  Internacional  da  Pampulha,  dentre  outras  conforme  planilha
anexa. O certo é que não terei como dar continuidade a estes eventos, vez que
Teófilo Otoni não tem a estrutura esportiva proporcionada por Divinópolis e
está muito longe dos grandes centros do país, dificultando os deslocamentos.

Pode  parece  bizarro  que  o  servidor  exponha  tanto  a  sua  vida  pessoal  em  um
requerimento administrativo, mas o fato é que, depois de trabalhar tantos anos em Divinópolis, e ali
reorganizando a sua vida, fica difícil separar a sua vida pessoal da sua vida funcional, sem falar que
argumenta ainda com o disposto no art. 3º da Lei 10.741/2003 que estabelece: “É obrigação da família,
da comunidade,  da sociedade e  do  Poder  Público  assegurar  ao  idoso,  com absoluta  prioridade,  a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à conveniência família e comunitária.”

Também  o  Juiz  Federal  Diretor  da  Subseção  Judiciária  de  Divinópolis,  em
manifestação de 22/08/2019, pede reconsideração da decisão em causa, com o seu processamento como
recurso, se mantida, nesses termos (8770442):

O  servidor  supramencionado  ingressou  na  Justiça  Federal,  Subseção
Judiciária de Ji-Paraná/RO, em janeiro de 2006, tendo trabalhado desde a sua
posse exclusivamente em processos da área criminal. Em outubro de 2009 este
magistrado  obteve  titularização  na  Vara  Única  daquela  Subseção,  onde  o
servidor José Maria trabalhava no setor criminal. Em dezembro de 2010 este
magistrado  foi  removido  para  a  Subseção  de  Teófilo  Otoni/MG,  tendo  o
servidor em apreço igualmente deferida remoção, oportunidade em que passou
a exercer a Função Comissionada de Oficial de Gabinete do Juiz Titular.

Em janeiro de 2014, considerando a remoção deste Juiz para a 1ª Vara Federal
de Divinópolis/MG, o servidor foi cedido a esta Vara para exercer a mesma
função de assessoria no gabinete do Juiz Titular. Portanto, o Sr. José Maria é,
atualmente,   o  responsável  pela organização da   área criminal  da  1ª  Vara
Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG, preparando minutas de
decisões e Sentenças para análise deste magistrado.    

Importante salientar  que esta vara conta com 410 processos criminais,  em
tramitação ajustada (relatório id 8770435), sendo que muitos são processos de
alta complexidade, que envolve organização criminosa e outras matérias, como
por exemplo o de nº 18736-20.2018.4.01.3800 (tráfico internacional), além de
outros a ele vinculados, que por força de decisão do TRF 1ªR, permaneceram
na competência deste Juízo quando da especialização das Varas Federais da
Seção Judiciária de Minas Gerais.

Referido  servidor  é  o responsável  pelo  acompanhamento destes feitos mais
sensíveis, que demandam maior atenção por parte deste Magistrado para que a
decisão final seja proferida com celeridade.

Desta  forma,  mantida  a  decisão  que  revoga  a  cessão,  acarretará  grande
prejuízo no curso dos processos criminais, pois não haverá tempo hábil para
treinamento  de  outro  servidor,  considerando  a  complexidade  já  citada  de
muitos processos criminais nesta unidade.

Ademais, a referida cessão encontra-se dentro da previsão da Portaria PRESI
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nº 227/2014, que estabelece a possibilidade de cessão para exercício da função
de  assessoramento  (art.  2º).  Na  Subseção  Judiciária  de  Teófilo  Otoni
encontram-se em exercício um total de 19 servidores, para uma previsão de 22
cargos.  Assim,  não  se  extrapolou  o  percentual  de  80%  que  justificaria  o
indeferimento/revogação da cessão de servidores. Portanto,  não se justifica,
com base na referida portaria a revogação da cessão.

Por fim, o servidor conta atualmente com 63 anos de idade, faltando pouco
mais de 1 ano e meio para fazer jus a aposentadoria, conforme informações do
próprio  servidor,  id  8769249,  portanto,  o  retorno  à  Subseção  de  Teófilo
Otoni/MG ocasionará mais prejuízo do que vantagem, uma vez que terá direito
a ajuda de custo e em seguida irá se aposentar.”

Por todo o exposto, e destacando que o recorrente está em Divinópolis/MG desde
dezembro de 2010 — registra-se a necessidade recíproca do serviço nas duas Subseções —, com sua
vida pessoal e familiar organizada, acompanhando o Juiz Federal Titular da 1ª Vara desde o tempo em
que se tornou titular em Ji-Paraná/RO; e que a cessão tem base na Portaria PRESI nº 277/2014, que
prevê a possibilidade de cessão para exercício de função de assessoramento (art. 2º),  tenho que a
conveniência e a oportunidade do seu retorno a Teófilo Otoni/MG devem ceder passo, pelo menos
neste momento, a interesse da Justiça Federal de Divinópolis/MG, onde presta relevantes serviços.

Tal o contexto, e com toda a vênia da Presidência do TRF – 1, dou provimento ao
recurso para desconstituir a Decisão PRESI Nº 8442477, de 17/07/2019, que deferiu a revogação da
cessão do servidor José Maria Rocha Kascher para a Subseção Judiciária de Divinópolis/MG.

É o voto.  

E M E N T A

ADMINISTRATIVO.  CESSÃO DE SERVIDOR DE SUBSEÇÃO. EXERCÍCIO DE CARGO
COMISSIONADO EM OUTRA SUBSEÇÃO. PORTARIA PRESI  227/2014.  NECESSIDADE
RECÍPROCA DO SERVIÇO. REVOGAÇÃO DA CESSÃO. PROVIMENTO DO RECU RSO.

1. O servidor recorrente,  Técnico Judiciário/Área Administrativa, lotado na Subseção Judiciária de
Teófilo Otoni/MG, foi cedido para exercício de função de assessoramento, em dezembro de 2010, junto
à 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG, com base na Portaria PRESI 227/2014
(ART. 2º), ali prestando serviços até a presente data, em assessoria de processos criminais.  

2. Tendo-se em conta que o recorrente está em Divinópolis/MG, há nove anos, com sua vida pessoal e
familiar organizada, acompanhando o Juiz Federal Titular da 1ª Vara desde o tempo em que se tornou
titular em Ji-Paraná/RO, não se aconselha por ora a revogação da sua cessão, com o seu retorno a
Teófilo Otoni/MG. Os autos dão conta de que se registra a necessidade recíproca do serviço nas duas
Subseções.

3. A decisão recorrida encerra uma visão técnica e objetiva, voltada à primazia do interesse da Justiça
Federal de Teófilo Otoni/MG, mas esse interesse, sempre que possível, há que ser conjugado com a
pessoa, com a estrutura da vida pessoal e familiar do servidor, na nova sede funcional, onde serve à
Justiça Federal com zelo e dedicação, conforme manifestação do juiz federal, em cujo gabinete serve.

4. Provimento do recurso.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração, por maioria, dar  provimento ao recurso.
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Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – Brasília, 19 de dezembro de 2019.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
07/01/2020, às 17:32 (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 9497924 e o código CRC 5BF16901.
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