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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 10029820

Cuida-se de processo instaurado com a finalidade de consultar os juízes federais desta 1ª
Região sobre eventual interesse em participar do concurso de remoção externa, na vaga destinada ao
primeiro semestre de 2020.

Em sessão realizada em 12/12/2019, a Corte Especial Administrativa deste Tribunal, em
julgamento unânime, não conheceu do requerimento formulado pelo Juiz Federal Substituto Rafael
Ângelo Slomp, e anuiu com o pedido de remoção externa da Juíza Federal Ana Paula Rodrigues Mathias,
para a Justiça Federal da 2ª Região, a partir de 1º de janeiro de 2020.

Apesar da anuência deste Tribunal, o pedido de remoção foi indeferido pelo Tribunal de
destino, conforme comunicação objeto do Ofício 24969/2019-TRF2 (Doc. 9570873).

Por meio do Doc. 9605331, a Juíza Federal Ana Paula Rodrigues Mathias noticiou ter
impugnado a decisão de indeferimento da remoção e requereu o sobrestamento do presente feito até o
julgamento do referido recurso.

Em 24/1/2020, os Juízes Federais Substitutos Leticia Daniele Bossonario, Lísya Helena
Cavalcante dos Santos, Camila Martins Tonello, Guilherme Osorio Pimentel, Daniela Alexandra
Pardal, Vládia Maria de Pontes Amorim, Arthur Nogueira Feijó, Francielle Neves Thives e Gabriella
Moura Vaz de Oliveira apresentaram requerimento conjunto (Doc. 9656164), por meio do qual pleitearam
o prosseguimento do presente feito, com a imediata remoção de outro magistrado inscrito no processo em
curso, ainda neste semestre, em obediência à lista de antiguidade firmada nestes autos, ou,
subsidiariamente, que se delibere por sua liberação com efeitos a partir do primeiro dia do próximo
semestre.

Por meio do Despacho 9981895, determinei fosse intimada a Juíza Federal Ana Paula
Rodrigues Mathias, para que informasse o resultado obtido com o recurso administrativo noticiado. Em
resposta (Doc. 10024489), informou a magistrada que seu recurso está pendente de apreciação
pelo Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e que, em virtude da
pandemia de COVID-19, a mencionada Corte encontra-se apreciando apenas questões relativas ao
plantão judiciário, não havendo tendo havido sessões da Corte Administrativa.

Decido.
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.

No particular, ao dispor sobre o tema, a Resolução Presi/Coger 18/2011, no artigo 20,
limita a remoção a pedido a uma vaga por semestre.

Consoante relatado, a Juíza Federal Ana Paula Rodrigues Mathias foi contemplada com
a vaga relativa ao primeiro semestre de 2020, mas a remoção não foi concretizada, porque seu pedido foi
indeferido pelo Tribunal de destino. 

Não obstante tenha sido interposto recurso à decisão indeferitória do pedido de remoção,
o fato é que não há como se prever quando tal recurso será apreciado, ainda mais diante das medidas
adotadas pelos órgãos judiciários, em face da atual pandemia de Covid-19.

A provável demora na apreciação do recurso, além de impossibilitar seja concretizada a
remoção externa da Juíza Federal Ana Paula Rodrigues Mathias, prejudica sobremaneira os demais
interessados na vaga, cujos pedidos de remoção poderiam ser levados a efeito ainda no primeiro semestre
de 2020.
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O quadro, portanto, é de incerteza, seja quanto à data de apreciação do recurso, seja
quanto à probabilidade de seu provimento.

Soma-se a isso o fato de que, na eventualidade de indeferimento do recurso da
magistrada após transcorrido o primeiro semestre, ficará impossibilitado o provimento da vaga, em face da
limitação de apenas uma vaga por semestre para a remoção externa.

A reoferta da vaga referente ao primeiro semestre de 2020, de outra parte, em nada
prejudicará a magistrada, que poderá concorrer novamente em editais futuros e, efetivamente, vir a ser
contemplada, dada a sua antiguidade na carreira.

Afasto, todavia, a pretensão de que seja contemplado para a vaga do primeiro semestre
de 2020 magistrado já inscrito neste feito, haja vista encontrar-se em andamento processo de seleção para
a vaga relativa ao segundo semestre de 2020.

Com essas considerações, indefiro os pedidos (i) de sobrestamento do feito, formulado
pela Juíza Federal Ana Paula Rodrigues Mathias, e (ii) de imediata remoção de outro magistrado inscrito
no presente processo, formulado no Requerimento Conjunto 9656164.

Encerrado o prazo da Circular Coger 9982366, expeça-se novo edital, para a seleção de
magistrado interessado na vaga de remoção externa destinada ao primeiro semestre de 2020.

Intimem-se. Cumpra-se.
 

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

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 27/03/2020, às 15:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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