
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de recurso administrativo (Doc. 8058928) interposto pela servidora 
Stefânia Aparecida Servilha Tortora, analista judiciária, lotada na Subseção Judiciária de 
Diamantino/MT, à decisão do Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, que 
indeferiu seu pedido de relotação na Unidade Avançada de Atendimento – UAA de Tangará da 
Serra/MT.

Sustenta a recorrente que, atualmente, na UAA de Tangará da Serra/MT há 
apenas uma servidora requisitada, o que fere o disposto nas Resoluções PRESI TRF1 21 e 36, 
que exigem a lotação de pelo menos um servidor do quadro da Justiça Federal para o seu 
funcionamento.

Defende que um servidor requisitado, ainda que ocupe função comissionada, 
não se equipara ao servidor do quadro.

O diretor do foro ressalta que, muito embora as Resoluções citadas disponham 
que a UAA contará com pelo menos ‘um servidor da Justiça Federal’, não faz menção a 
servidor do quadro efetivo, razão pela qual entende que o servidor requisitado que ocupa função 
de confiança preenche o requisito das Resoluções.

Acrescenta, ainda, que a relotação é um ato inserido no âmbito do poder 

discricionário da Administração pública, que, por conveniência e oportunidade, poderá 

movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, visando somente ao interesse do 

serviço, e não às conveniências particulares do servidor.

Nesta Corte, a Divisão de Legislação de Pessoal opinou pelo não provimento 
do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Resolução PRESI 36 desta Corte, que dispõe sobre a criação da UAA em 
Tangará da Serra/MT, assim estabelece no art. 5º:

Art. 5º A UAA de Tangará da Serra contará com pelo menos um servidor da Justiça 

Federal, residente no município, para fixar a presença da Justiça Federal na unidade 

avançada e manter a adequação dos procedimentos e serviços prestados.

§ 1º A direção do foro da Seção Judiciária de Mato Grosso fica autorizada a deslocar 

cargos e funções para o exercício na UAA/Tangará da Serra, segundo critérios de 

conveniência e interesse público e pelo tempo necessário. 

§ 2º A UAA contará , ainda, com pelo menos dois estagiários de nível superior, serviços 

terceirizados de vigilância, copa, conservação e limpeza custeados pela Justiça Federal 

ou pelos parceiros, além de servidores cedidos em parceria institucional ou em termo 

de cooperação judiciária da Justiça Estadual, Prefeitura ou outro órgão público de 

Tangará da Serra/MT.

 § 3º Os atos de citação e intimação, que não puderem ser realizados de forma, serão 

cumpridos por Analistas Judiciários, especialidade Executantes de Mandados lotados 

na Seção Judiciária de Mato Grosso, ou mediante parceria com a Justiça Estadual.
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§ 4º O recebimento e a triagem das petições iniciais e documentos que a instruem, o 

atendimento das partes, a marcação de audiências e de perícias serão realizados pela 

equipe lotada na UAA.

Tanto a citada Resolução quanto a Resolução PRESI/TRF 
21/2015 determinam que a Unidade Avançada de Atendimento contará com pelo menos um 

servidor da Justiça Federal, residente no município, para fixar a presença da Justiça Federal.

O Diretor do Foro da Seção Judiciária do Mato Grosso considerou, porém que 
muito embora as citadas normas disponham que a UAA contará com pelo menos "um servidor 

da Justiça Federal", não faz menção à servidor do quadro efetivo, motivo pelo qual concluiu 

que um servidor, ainda que requisitado, preenche o requisito das Resoluções, pois ele ocupa 

função de confiança da Justiça Federal.

Ressalta-se que, quando a Resolução se refere a um servidor da Justiça 
Federal, deve-se entender por servidor quadro efetivo. Por isso a norma diz que a intenção é a 
de que seja fixada a presença da Justiça Federal no local. E esse objetivo não será alcançado se 
o servidor da Justiça for, na verdade, servidor da Prefeitura, ainda que ocupe função de 
confiança da Justiça Federal.

Necessário, assim, que seja lotado na Unidade Avançada de Atendimento de 
Tangará da Serra/MT um servidor do quadro efetivo.

Por outro lado, a Resolução PRESI/TRF 36/2015 estabelece que a 
UAA/Tangará da Serra está vinculada, administrativamente, à direção do foro da Seção 
Judiciária de Mato Grosso.

Sobre o interesse e a conveniência da Administração no deslocamento da 
recorrente para Tangará da Serra-MT, assim se manifestou o Diretor do Foro da Seção 
Judiciária de Mato Grosso (Doc. 8009846):

Ademais, a ausência de interesse administrativo é notória, conforme elencado pela 

Diretora, que demonstrou, dentre outras afirmações, um possível prejuízo à 

Administração, uma vez que, "Caso esta remoção se efetive, o cargo vago que ela 

deixaria em Diamantino (com a pretendida ida para a UAA) se deslocaria para Cuiabá 

e aqui possuímos atualmente 17 servidores a menos (entre acompanhamentos de 

cônjuge, aposentados, requisitados, etc.), na iminência de sofrer aumento, vez que 

alguns servidores já se encontram em processo de aposentaria e outros tantos 

preencherão os requisitos em 2020." (item 7)

Por fim, vale ressaltar a informação prestada pela diretora da SECAD/MT 
(Doc. 7902236), no sentido de que não há interesse da Administração que justifique o 
acolhimento do pleito, pois a servidora recorrente é analista judiciário, e as atividades 
desempenhadas na UAA são mais compatíveis com as de um técnico judiciário.

Dessa forma, não cabe a esta Corte, mas sim ao diretor do foro da Seção 
Judiciária  de Mato Grosso, observadas as normas que disciplinam a matéria, promover a 
lotação de um servidor do quadro efetivo que atenda às necessidades do serviço na Unidade 
Avançada de Atendimento de Tangará da Serra/MT.

Por essa razão, dou parcial provimento ao recurso, para determinar que seja 
lotado na Unidade Avançada de Atendimento de Tangará da Serra/MT um servidor que seja do 
quadro efetivo da Justiça Federal.

É como voto.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO

Relatora
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Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora 

Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em 19/04/2020, às 23:57 (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 8998662 e o código CRC 16381EBE.
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