
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

Trata-se de Recurso Administrativo (1995968) interposto pelo Exmº Sr. Juiz Federal André 
Gonçalves de Oliveira Salce, titular da 26ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, contra a 
Decisão DIREF nº 1875944, que indeferiu o pedido de manutenção do ato de substituição do 
cargo de Diretora de Secretaria da servidora Rita de Cássia Pinto da Silva, bacharel em 
Engenharia Agronômica (1875944), por não ser bacharel em Direito, conforme transcrito 
abaixo, verbis:

“Desta forma, conquanto o juiz federal titular da vara detenha a prerrogativa de indicar para 
provimento os titulares de cargos e funções comissionadas da secretaria e do seu gabinete, a 
designação ocorre por meio de portaria do Diretor do Foro, autoridade subordinada às normas do 
Conselho da Justiça Federal e do egrégio Tribunal Regional Federa da 1ª Região.

No caso concreto, incide as normas da mencionada Resolução nº 03/2008-CJF que prescreve 
textualmente:
Art. 52. Para a investidura em cargos em comissão, ressalvadas as situações constituídas, será 
exigida formação superior compatível e, preferencialmente, experiência na área.
§ 1º Os Cargos em Comissão de Assessor de Gabinete de Desembargador ou de Juiz e de Diretor 
de Secretaria de Vara são privativos de bacharéis em Direito.
(...).
§ 3º As disposições deste artigo aplicam-se aos substitutos dos titulares de cargos em comissão, 
salvo o disposto no §4º deste artigo.
§ 4º Poderá ser excepcionado para efeito de substituição o critério de escolaridade, na hipótese 
de inexistir na unidade servidor que preencha tal requisito. (grifei)

Regulamentando tal dispositivo contido na norma do CJF, o TRF - 1ª Região editou a Resolução 
nº 630-007, de 19 de setembro de 2006, disciplinando o provimento dos cargos de Diretor de 
Secretaria de Vara e de Diretor de Secretaria Administrativa no âmbito da Primeira Região, 
estabelecendo:

Art.1º Regulamentar o procedimento para provimento dos cargos em comissão, código CJ-03, de 
Diretor de Secretaria de Vara e de Diretor da Secretaria Administrativa das Seções Judiciárias da 
Justiça Federal de Primeiro Grau da Primeira Região.
§ 1º A indicação para os cargos referidos no caput deste artigo cabe ao Juiz Federal Titular da 
Vara, ou ao Juiz Federal Substituto no exercício da titularidade da Vara, e ao Juiz Federal 
Diretor do Foro, respectivamente.
§ 2º Cabe ao Presidente do Tribunal analisar a indicação e, atendidos os requisitos, prover os 
cargos mediante ato de nomeação.
Art. 2º A indicação deverá recair, para o exercício do cargo de Diretor da Secretaria da Vara, em 
bacharel em Direito e, para Diretor da Secretaria Administrativa, em bacharel em Direito, 
Administração,Ciências Contábeis ou Ciência Econômicas, e será necessariamente instruída com 
os seguintes documentos:
(...). (grifei)
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Cumpre destacar que a atribuição do Presidente do Tribunal prevista no § 2º do Art. 1º retro foi 

transferida para o Diretor do Foro, no caso da designação do Diretor de Secretaria de Vara, ex-vi 

do precitado Art. 4º, I, "e" da Resolução nº 79/2009.

Na situação concreta da 26ª Vara da SJMG, consoante consta em seus registros funcionais a 

servidora indicada possui, de fato, o curso superior de Engenharia Agronômica, que não atende 

às áreas de interesse do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

A propósito da excepcionalidade do critério da escolaridade, constante do § 4º do Art. 52 da 

Resolução nº 03/2008-CJF, invocada pelo Requerente, ressalto que no quadro de servidores da 

26ª Vara, são bacharéis em Direito, segundo registro no Núcleo de Recursos Humanos: Andreia 

Santos Bessa da Silva, Ludmila Alves de Deus Mundim, Luíza Reis Pedra, Marco Antônio 

Pereira Silva, Rita de Cássia Aparecida Guimarães Pedrosa e Robson Roberto Garcia Pereira.

Ou seja, a 26ª Vara não se enquadra na exceção do § 4º do art. 52 da Resolução nº 03/2008-CJF, 

pois a única hipótese de ser nomeado servidor que não seja bacharel em direito é a inexistência 

de servidor com tal graduação nos quadros da unidade judicial. Não há previsão normativa para 

excepcionar a regra a inexistência de servidor bacharel em direito de confiança do juiz federal, 

como interpreta o magistrado titular da 26ª Vara.

Ademais, o fato da servidora ter sido indicada pelo titular da 26ª Vara em 08.03.2006 não gera 

"direito adquirido" a futuras nomeações, pois já vigorava a Lei nº 5010, de 30 de maio de 1966, 

que organiza a Justiça Federal de primeira instância, com as alterações do Decreto Lei nº 253, de 

28 de fevereiro de 1967, que dispõe:

Art. 36 Os quadros de Pessoal dos serviços auxiliares da Justiça Federal compor-se-ão dos 

seguintes cargos:

I - Chefe de Secretaria;

(...);

§ 5º São requisitos para o provimento do cargo de Chefe de Secretaria ser Bacharel em Direito e 

ter menos de quarenta e cinco anos de idade. (grifei)

(...)

Em suma: a estrita confiança do magistrado titular da 26ª Vara na servidora não bacharel em 

Direito não tem o condão de subverter a obediência do Diretor do Foro ao preceitos legais e 

normativos.

Não se coaduna com os princípios da Administração Pública a nomeação de servidora não 

bacharel em Direito para o cargo de Diretor de Secretaria quando há na unidade (26ª Vara) 

servidores com formação acadêmica em direito.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de manutenção do registro da substituição do cargo de 

Diretora de Secretaria da servidora.”

2. Irresignado, o magistrado Recorrente aduziu (1923186) que houve contradição na decisão 

proferida, na medida em que a fundamentação esposada dizia respeito ao cargo de Diretor de 

Secretaria, sendo que, na espécie, trata-se de simples substituição de Diretor de Secretaria.

3. Ainda, citou que de uma simples leitura da certidão referente à servidora Rita de Cássia Pinto 

da Silva, conclui-se que ela exerceu a substituição há mais de 10 anos.

4. Assegurou que "a competência para analisar a indicação e, atendidos os requisitos, prover os 

cargos mediante nomeação, é de exclusiva competência do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, de conformidade com a Resolução 630-007, de 19.09.2006".

5. Consignou que a decisão recorrida menciona o art. 52 da Resolução nº 03/2008-CJF, que 

estabelece como critério para o provimento do cargo comissionado de Diretor de Secretaria a 

escolaridade relativa ao bacharelado em Direito, excepcionado pelo § 4º, na hipótese de 
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inexistir na unidade servidor que preencha tal requisito, mas que, por se tratar de um cargo de 

provimento em comissão, há que se ressaltar a existência de um segundo requisito, 

imprescindível, porquanto decorrente da própria natureza do cargo, ou seja, o critério da 

confiança, cuja valoração é eminentemente subjetiva, competindo exclusivamente à autoridade 

competente, no caso, o titular da 26ª Vara Federal.

6. Na Decisão da DIREF (1927957) fora justificado o seguinte, verbis:

“Não vislumbro a ocorrência da alegada contradição ou mesmo da omissão apontada na decisão 

vergastada.

O Juiz Federal, na condição de Diretor do Foro, detém competência para designar os titulares e 

substitutos das funções comissionadas e cargos em comissão, conforme se extrai do Art. 4º, 

Inciso I, alínea "e" da Resolução nº 79/2009, transcrito na decisão.

(...)

Por outro lado, a Resolução nº 03/2008, também do Conselho da Justiça Federal, não estabeleceu 

o requisito confiança, uma vez que inerente à escolha do magistrado.

Objetivamente, o critério é a ser observado pelo Diretor do Foro é aquele relativo ao bacharelado 

em Direito.

Assim, se por um lado a servidora detém a confiança do magistrado, por outro falta-lhe a 

formação acadêmica em Direito, requisito objetivo para a ocupação do cargo em comissão de 

Diretora da Secretaria, ainda que em substituição.

(...)

Diante tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão 

embargada.”

7. No entanto, insurge-se (1959343) o magistrado Recorrente alegando que ainda remanesciam 

omissão e contradição na decisão proferida pela DIREF, a respeito da substituição do cargo em 

comissão de Diretor de Secretaria, verbis:

“Por primeiro, Vossa Excelência não teceu qualquer comentário acerca de que a decisão fora 

proferida no final de sua gestão, contrariando, desse modo, a decisão de vários outros Diretores 

do Foro que o antecederam, matéria ventilada nos embargos de declaração e não apreciada. 

Ocorrência, pois, de omissão, causando, também, espécie.

(...)

Isso posto, considerando que há contradição e omissão no que tange ao significado dos 

vocábulos jurídicos denominados “provimento” e “designação”, que, ao que tudo indica, Vossa 

Excelência está confundindo, requer, portanto, o recebimento e a apreciação desses segundos 

embargos de declaração a fim de sejam sanadas a omissão e a contradição ora apontadas.”

8. A Diretoria do Foro da SJMG, em nova Decisão (1961497), manifestou-se nos termos ora 

reportados, verbis:

“Vistos.

Trata-se de novos embargos de declaração apresentados pelo Juiz Federal Titular da 26ª Vara, 
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alegando mais uma vez a existência de omissão e contradição na decisão anterior que apreciou o 

primeiro embargo de declaração.

Entendo que não estão presentes os defeitos apontados, pois a decisão embargada é 

suficientemente fundamentada e apta a produzir os seus efeitos, pois resolve a questão posta 

nesta via administrativa. Pela simples leitura da peça apresentada verifica-se que o 

inconformismo não diz respeito à eventual omissão ou contradição, mas sim ao fato do pedido 

ter sido indeferido.

Contudo, com a finalidade de evitar novos incidentes como este, que atrasam a conclusão deste 

feito administrativo, respondo às indagações apresentadas:

1. “Comentário acerca de que a decisão fora proferida no final de sua gestão”: O fato de ser no 

final ou no início da minha gestão como Diretor do Foro não é relevante em nenhum sentido, 

pois o exercício do poder de decidir não aumenta ou diminui conforme o prazo restante do 

mandato e nem influencia sobre o mérito da decisão. O fato de outros diretores do foro terem 

adotado entendimento que atendeu o embargante em sua pretensão de indicar substituto de 

diretor de secretaria que não era bacharel em direito em nada altera o entendimento deste 

magistrado no sentido de que não é possível tal indicação.

A Administração pode rever a qualquer tempo entendimento anterior que tenha sido adotado por 

considerar estar em desacordo com a legislação vigente

2. “Contradição no que tange aos vocábulos jurídicos denominados “provimento” e 

“designação”:

A matéria apresentada neste tópico sob o rótulo de contradição é verdadeiramente um recurso em 

que se pretende a revogação da decisão atacada, apresentando-se os respectivos fundamentos.

Reafirmo o meu posicionamento: o diretor do foro é competente para editar o ato de designação 

do substituto de diretor de secretaria. Quando da edição deste ato deve ser analisado o 

preenchimento dos requisitos para tal designação, que são os mesmos requisitos para ocupação 

do cargo de diretor de secretaria titular. Não sendo o indicado bacharel em direito e havendo 

outros bacharéis na mesma unidade, não é possível a edição de ato designando diretor substituto 

que não seja bacharel em direito.

Diante tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração opostos.”

9. Outra vez o magistrado Recorrente apresentou novos embargos de declaração (1995968), em 

face de considerar ainda haver contradições, não obstante já haverem sido interpostos dois 

outros embargos, idêntico abaixo, verbis:

“Vossa Excelência afirmou na decisão prolatada em 30/03/16, que indeferiu os embargos de 

declaração opostos anteriormente:

(...)

Todavia, há nessa decisão algumas contradições.

Por primeiro, não procede a afirmação de que os requisitos para a ocupação do cargo de Diretor 

de Secretaria Titular são os mesmos para a indicação do Diretor de Secretaria Substituto. Isso 

porque o §4º do art. 52 da Resolução nº 03/2008-CJF dispõe o quanto segue:

“§ 4º Poderá ser excepcionado para efeito de substituição o critério de escolaridade, na hipótese 

de inexistir na unidade servidor que preencha tal requisito”. (grifei)

Ora, ao contrário do cargo em comissão de Diretor de Secretaria Titular, o Substituto pode ser 

ocupado por servidor que não preencha o requisito da escolaridade (no caso, o bacharelado em 

Direito), caso não haja na unidade servidor que preencha tal requisito.

Ademais, equivoca-se, aparentemente, Vossa Excelência, ao afirmar não ser possível, no caso 

presente, a designação para Diretor Substituto de servidor que não seja bacharel em direito, por 

haver outros bacharéis na mesma unidade.

Como já dito outrora, não há nesta unidade servidor bacharel em direito que possa ser indicado 

para a referida substituição. Os demais bacharéis lotados na 26ª Vara ou não podem, ou não 

querem, ou não são da confiança deste magistrado.

(...)
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Destarte, uma vez que, conforme já demonstrado diversas vezes, não há nesta unidade 
administrativa servidor que preencha o referido requisito, há que prevalecer o disposto no art. 52, 
§4º da Resolução n. 03/2008 do CJF, supra citado.

Isso posto, requerer o recebimento e apreciação destes embargos declaratórios, porquanto as 
contradições têm que ser supridas por Vossa Excelência a fim de que a tutela pretendida possa 
ser solucionada conforme direito constitucional do embargante.”

10. A propósito, a Diretoria do Foro, em Despacho (2029246), recebeu o 3º Embargos de 
Declaração como recurso hierárquico e submeteu o processo administrativo ao TRF da 1ª 
Região.

11. O E. Presidente, em Despacho (2035509), encaminhou o presente à DIGES para a 
distribuição do feito a um dos membros do Conselho de Administração, vindo-me conclusos os 
autos.

É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

V O T O

ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. RECURSO. 
INDEFERIMENTO PLEITO MANUTENÇÃO ATO 
SUBSTITUIÇÃO CARGO DIRETORA SECRETARIA DE 
VARA. SERVIDORA SEM DIPLOMA BACHAREL EM 
DIREITO. CONHECIMENTO. TESE BUSCA 
PREVALECIMENTO EXCEÇÃO PARA EFEITO DE 
SUBSTITUIÇÃO. LEI E RESOLUÇÕES ESTABELECEM 
CRITÉRIOS, REQUISITOS. GESTOR DEVE EVITAR 
ULTRAPASSAR CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS. 
TCU. MULTA RESPONSÁVEIS. HÁ ENTENDIMENTO 
DE FORMA RESTRITA. ARGUMENTOS LANÇADOS 
NÃO ENSEJAM MODIFICAÇÃO DECISÃO 
RECORRIDA. Res CJF Nº03/2008, ART. 52 § 3º. 
RECURSO DESPROVIDO.
I – Recurso de magistrado contra Decisão da DIREF, que 
indeferiu pedido de manutenção de ato de substituição do 
cargo de Diretora de Secretaria de servidora não bacharel em 
Direito, nos termos da Resolução CJF nº 3/2008.
II – Conhecido o Recurso, por força do princípio da ampla 
defesa.
III - A controvérsia cinge-se no fato, em síntese, de o 
magistrado recorrente sustentar que não há bacharéis em 
direito lotados na Vara que possam, queiram, ou sejam da 
confiança dele, motivo a prevalecer a exceção para efeito de 
substituição.
IV – Na Lei nº 5.010/1966 foram estabelecidas as diretrizes 
da organização da Justiça Federal de primeira instância e nela 
dispõe-se que os serviços auxiliares serão organizados em 
Secretarias, uma para cada Vara, bem como são requisitos ao 
provimento do cargo de Chefe de Secretaria ser bacharel em 
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Direito.

V – O CJF, na Resolução nº 3/2008, estabelece critérios para 

a ocupação de cargos em comissão, onde orienta sobre a 

investidura em cargo de Diretor de Secretaria de Vara – 

privativo de bacharéis em Direito – e excepciona, para efeito 

de substituição, o critério de escolaridade na hipótese de 

inexistência de servidor na unidade que preencha esse 

requisito.

VI - Esta Colenda Corte, na Resolução PRESI nº 630-

021/2005, que regulamenta o provimento do cargo de Diretor 

da Secretaria de Vara, firmou que a indicação para a 

ocupação desse cargo requer o diploma ou certificado de 

bacharel em Direito, a ser apreciado pelo Conselho de 

Administração.

VII - Exempli gratia, a Lei nº 11.697/2008 - de organização 

judiciária do Distrito Federal e dos Territórios - estabeleceu 

que os cargos em comissão de Diretor da Secretaria dos 

Ofícios Judiciais, das Secretarias Judiciárias, serão 

preenchidos por Bacharéis em Direito, cujos requisitos 

exigidos dos titulares também serão dos substitutos eventuais.

VIII – Destarte, embora a deliberação no preenchimento dos 

cargos comissionados da Administração seja do gestor 

público, deve-se evitar ultrapassar os critérios pré-

estabelecidos, em vista da atuação do TCU, a quem compete 

analisar casos eivados de ilegalidade de despesa e aplicar 

multa proporcional ao dano causado ao erário pelos 

responsáveis.

IX – Nesse sentido, a Corte de Contas da União estabeleceu 

entendimento de forma restrita quanto ao provimento de 

pessoal em cargos comissionados da Administração Pública, 

ao verificar se ocupantes de alguns cargos apresentavam os 

requisitos mínimos para o exercício de suas atribuições.

X – No mérito, concluo que os argumentos lançados na peça 

recursal não trazem elementos hábeis a ensejar modificação 

na decisão recorrida.

XI – Adiro aos termos da Decisão da DIREF, com base nos 

próprios fundamentos esposados, com fulcro no § 3º do art.52 

da Resolução CJFnº 03/2008.

XII – Recurso a que se nega provimento.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

Cuida-se de Recurso Administrativo (1995968) interposto pelo Exmº Sr. Juiz Federal André 

Gonçalves de Oliveira Salce, titular da 26ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, contra a 

Decisão DIREF nº 1875944, que indeferiu o pedido de manutenção do ato de substituição do 

cargo de Diretora de Secretaria da servidora Rita de Cássia Pinto da Silva, bacharel em 

Engenharia Agronômica (1875944), por não ser bacharel em Direito, nos termos da Resolução 

CJF nº 3/2008.

2. Preliminarmente, conheço do Recurso, por força do princípio da ampla defesa insculpido no 

inciso LV do art. 5º da Constituição Federal e nos incisos I e II do art. 58 da Lei nº 9.784/1999.

3. A controvérsia que consta dos autos cinge-se no fato, em síntese, de o magistrado Recorrente 

sustentar que, em vista de os bacharéis lotados na 26ª Vara ou não poderem, ou não quererem, 

ou por não serem da confiança dele, “há que prevalecer o disposto no art. 52, §4º da Resolução 

n. 03/2008 do CJF.”; todavia esquece o recorrente a existência do § 3º do mesmo artigo, que 
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exige qualificação idêntica dos substirutos, exceto na hipótese do seu § 4º o que, conforme se 
verá, não é aplicável ao presente caso. 

4. É de se ver que com o advento da Lei nº 5.010/1966 foram estabelecidas as diretrizes da 
organização da Justiça Federal de primeira instância e no art. 36, § 5º, dispõe-se que são 
requisitos ao provimento do cargo de Chefe de Secretaria ser bacharel em Direito, verbis:

“Art. 36. Os quadros de Pessoal dos serviços auxiliares da Justiça Federal compor-se-ão dos 
seguintes cargos:
I - Chefe de Secretaria;
(...)
§ 5º São requisitos para o provimento do cargo de Chefe de Secretaria ser Bacharel em Direito e 
ter menos de quarenta e cinco anos de idade.” (Grifo nosso)

5. Nessa esteira, o CJF, enquanto órgão central das atividades sistêmicas da Justiça Federal, na 
Resolução CJF nº 3/2008, delimita os critérios para a ocupação e substituição de cargos em 
comissão, onde no art. 52, §§ 1º e 4º, orienta sobre a investidura em cargo de Diretor de 
Secretaria de Vara – privativos de bacharéis em Direito – e excepciona, para efeito de 
substituição, o critério de escolaridade na hipótese de inexistência de servidor na unidade que 
preencha esse requisito, nos seguintes termos, verbis:

“Art. 52. Para a investidura em cargos em comissão, ressalvadas as situações constituídas, será 
exigida formação superior compatível e, preferencialmente, experiência na área.
§ 1º Os Cargos em Comissão de Assessor de Gabinete de Desembargador ou de Juiz e de Diretor 
de Secretaria de Vara são privativos de bacharéis em Direito.
(...)
§ 4º Poderá ser excepcionado para efeito de substituição o critério de escolaridade, na hipótese 
de inexistir na unidade servidor que preencha tal requisito.” (Grifo nosso)

6. Por conseguinte, na Resolução PRESI nº 630-021/2005 desta Colenda Corte, que 
regulamenta, no âmbito das Seções Judiciárias da Primeira Região, o provimento do cargo de 
Diretor da Secretaria de Vara, firmou nos art. 1º, art. 2º e art. 3º que a indicação para esse cargo 
deverá recair em bacharel em Direito e faz-se necessário entre outros documentos, para a 
instrução do processo administrativo de indicação, o diploma ou certificado de bacharel em 
Direito, a ser apreciado pelo Conselho de Administração, verbis:

“RESOLUÇÃO/PRESI N. 630-021 DE 28.06.2005
(...)
Art. 1º O provimento dos cargos em comissão, código CJ-3, de Diretor de Secretaria de Vara e 
de Diretor da Secretaria Administrativa das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeiro 
Grau da Primeira Região será feito por Ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região, por indicação dos Juízes Federais Titulares das Varas ou do Juiz Federal 
Diretor do Foro, respectivamente.
Parágrafo único. A indicação deverá ser homologada pelo Conselho de Administração do 
Tribunal.
Art. 2º A indicação deverá recair, para Diretor de Secretaria de Vara, em Bacharel em Direito e, 
para Diretor de Secretaria Administrativa, em Bacharel em Direito, Administração, Ciências 
Contábeis ou Ciências Econômicas.
(...)

Página 7 de 9SEI/TRF1 - 10158951 - Relatório e Voto

20/05/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...



Art. 3º São documentos necessários para a instrução do processo administrativo de indicação, a 
serem apreciados pelo Conselho de Administração:
I – diploma ou certificado de bacharel em direito ou de bacharel em administração, ciências 
contábeis ou ciências econômicas, quando for o caso, expedido por estabelecimento de ensino 
oficial ou reconhecido;” (Grifo nosso)

7. Nesse contexto, exempli gratia, a Lei nº 11.697/2008, ao dispor sobre a organização 
judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, é mais minudente no aspecto que se discute 
quando estabeleceu que os cargos em comissão de Diretor da Secretaria dos Ofícios Judiciais, 
das Turmas, das Câmaras, dos Conselhos e das Secretarias Judiciárias serão preenchidos por 
Bacharéis em Direito e os mesmos requisitos mencionados no caput do art. 78 são exigidos dos 
substitutos eventuais dos titulares, in verbis:

“Art. 78. Os cargos em comissão de Diretor da Secretaria dos Ofícios Judiciais, das Turmas, 
Câmaras, Conselhos e Secretarias Judiciárias serão preenchidos por Bacharéis em Direito, do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em efetivo 
exercício.
Parágrafo único. Os mesmos requisitos mencionados no caput deste artigo serão exigidos dos 
substitutos eventuais dos titulares.” (Grifo nosso)

8. Destarte, embora a deliberação no preenchimento dos cargos comissionados da 
Administração seja do gestor público, deve-se evitar ir além dos critérios pré-estabelecidos, haja 
vista que a apreciação desse tipo de ato pode esbarrar na terceira linha de defesa onde atua o 
TCU, que, de acordo com a Constituição Federal, art. 71, inciso VIII, tem a competência para 
analisar aqueles casos eivados de ilegalidade de despesa, inclusive aplicar multa proporcional 
ao dano causado ao erário pelos responsáveis, verbis:

“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...)
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano 
causado ao erário;” (Grifo nosso)

9. Nesse sentido, foi estabelecido pela Corte de Contas da União - Acórdão nº 3137/2019-
Plenário - entendimento de forma restrita quanto ao provimento de pessoal em cargos 
comissionados da Administração Pública, ao verificar se ocupantes de alguns cargos 
apresentavam os requisitos mínimos para o exercício de suas atribuições, conforme transcrito 
abaixo, verbis:

“Acórdão 3137/2019 - Plenário
(...)
Sumário
RELATÓRIO DE AUDITORIA. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROVIMENTO DE 
PESSOAL PARA OS CARGOS COMISSIONADOS DO GRUPO DE DIREÇÃO E 
ASSESSORAMENTO SUPERIORES (DAS) E SECRETÁRIO EXECUTIVO. VERIFICAÇÃO 
SE OS OCUPANTES DESSES CARGOS APRESENTAM OS REQUISITOS MÍNIMOS 
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PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. CIÊNCIA AOS GESTORES DO 
DIAGNÓSTICO REALIZADO NO ÂMBITO DA AUDITORIA VISANDO CONTRIBUIR 
COM A MELHORIA DAS FRAGILIDADES IDENTIFICADAS.
Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Relatório de Auditoria, destinados a 
avaliar os processos de provimento de pessoal para os cargos comissionados DAS 101.4, 101.5, 
101.6, 102.4, 102.5, 102.6 e Secretário Executivo, bem como verificar se os ocupantes desses 
cargos apresentam os requisitos mínimos para o exercício de suas atribuições;” (Grifo nosso)

10. No mérito, concluo que os argumentos lançados na peça recursal não trazem elementos 
hábeis a ensejar qualquer modificação na decisão recorrida, uma vez que para se prover cargo 
em comissão de Diretor de Secretaria de Vara da Justiça Federal – titular ou substituto – deve-
se observar os requisitos indispensáveis à nomeação. Exceção que pode prevalecer, em não 
sendo o indicado(a) bacharel em Direito, é a inexistência de outros bacharéis em Direito na 
mesma unidade, a teor do normativo supracitado.

11. Portanto, ante à impossibilidade de acolhimento do pleito do Exmº Sr. Juiz Federal André 
Gonçalves de Oliveira Salce, para a manutenção do ato de substituição do cargo de Diretora de 
Secretaria da 26ª Vara da SJMG da servidora Rita de Cássia Pinto da Silva, por não ser bacharel 
em Direito, data venia, adiro aos termos da Decisão da DIREF nº 1875944, com base nos 
próprios fundamentos esposados.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Administrativo.

É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 

Federal, em 28/04/2020, às 12:09 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 10158951 e o código CRC D6E3154A.
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