
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 pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário do Estado de Minas Gerais - SITRAEMG, contra decisão da Presidência desta 
Corte, que indeferiu o pedido de que todos os cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal da 
Justiça Federal da 1ª Região sejam destinados para fins de concurso de remoção antes de serem 
ofertados para nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

Para a decisão recorrida, que se arrimou nas informações da DILEP/Secretaria 
de Gestão de Pessoas: “Em face do parecer da DILEP/Secretaria de Gestão de Pessoas 
(8786770) e considerando que o preenchimento de cargos por alternância, de modo que uma 
vaga seja destinada para remoção de servidores e outra vaga para nomeação de candidatos 
aprovados em concurso público não fere o princípio da legalidade, porque tal procedimento se 
situa no campo do juízo de conveniência e oportunidade da Administração do Tribunal, 
conforme já decidido pela Corte Especial Administrativa, nos autos do PAe 0004955-
43.2015.4.01.8000, INDEFIRO o pedido do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
SITRAEMG,  para que todos os cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal da Justiça 
Federal da 1ª Região sejam destinadas para fins de concurso de remoção antes de serem 
ofertadas para nomeação de candidatos aprovados em concurso público.”

Sustenta o recorrente, em síntese, que “... resta justificada precedência dos 
servidores antigos aos mais novos, pois o respeito ao tempo de serviço é fator de discrímem que 
encontra perfeita consonância com a isonomia e impessoalidade (artigos 5° e 37 da Constituição 
da República). Caso contrário, quebra-se a isonomia entre servidores antigos e novos, 
frustrando-se legítimas expectativas daqueles já integrados ao serviço público que tinham a 
proteção da confiança em alcançar um ambiente de trabalho melhor, além da desmotivação”.

Processado o recurso, a Divisão de Legislação de Pessoal — DILEP 
manifesta-se pelo indeferimento do recurso, pois, conforme precedente do PA 0004955-
43.2015.4.01.8000, de relatoria do Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, o 
preenchimento de cargos vagos se dando por alternância não fere o princípio da legalidade, 
situando no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

É o relatório.

V O T O
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O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — 

A despeito dos fundamentos do recurso, a decisão recorrida, ao concluir que o preenchimento 

de cargos por alternância, de modo que uma vaga seja destinada para remoção de servidores e 

outra vaga para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, não fere o princípio 
da legalidade, situando-se no campo do juízo de conveniência e oportunidade da 
Administração do Tribunal, não merece alteração, tem de resto base em estudo da 

DILEP/Secretaria de Gestão de Pessoas, e em precedente da CEA nos autos do Processo nº 

0004955-43.2015.4.01.8000.

Cuida-se, aliás, de tema de há muito tempo referido na prática administrativa 

do TRF – 1, já tendo mesmo sido levado à apreciação do CNJ, que não se opôs à regra da 

alternância questionada pelo Sindicato recorrente, considerando-a um tema afeto à autonomia 

administrativa da Corte, de dimensão territorial continental e com desafios administrativos de 

igual proporção.   

Com efeito, ao examinar o Recurso Administrativo no Procedimento de 

Controle Administrativo nº 0001476-83.2012.2.00.0000, que questionava “a estrita observância 

do critério de alternância entre nomeação e remoção para o preenchimento de vagas pela 

Administração”, constante de atos normativos da Corte, destinados a reorganizar administrativa 

e funcionalmente os quadros de pessoal das unidades da Justiça Federal, o CNJ não 

vislumbrou ilegalidade na prática administrativa.

No ATO/PRESI/SECRE nº 1.262, de 19/09/2011, constava que “durante o 

prazo de validade do 5º Concurso Público, a distribuição e o ajuste da força de trabalho, 

na Primeira Região, obedecerão ao critério de alternância entre nomeação de candidatos e 

remoção de servidores, nessa ordem, respeitados os quantitativos estabelecidos pela 

Resolução/TRF1 5/1999 e alteração posteriores.”

Na Resolução PRESI/CENAG nº 24/2011, de 19/12/2011, editada em face da 

necessidade de organizar as varas e subseções que seriam instaladas em 2012 na Justiça Federal 

da 1ª Região, autorizadas pela Resolução Presi/Cenag 21, de 14/11/2011, consta: 

Art. 7º As varas e subseções instaladas em 2012 na Justiça Federal da 

1ª Região terão os quadros de cargos e de funções organizados de 

acordo com o Anexo desta Resolução, a serem preenchidos conforme 

procedimentos definidos em portaria da Presidência.[...]

Art. 9º Fica a Secretaria do Tribunal, observadas as disposições desta 

Resolução, autorizada a adotar as providências necessárias ao 

preenchimento dos quadros de pessoal das novas varas e subseções, 

em especial:

I - remoção de servidores inscritos no Programa Seletivo Permanente 

de Remoção - PSPR da 1ª Região;

II - nomeação de candidatos habilitados em concurso público para 

provimento de cargos na Justiça Federal de Primeiro e Segundo 

Graus da Primeira Região e concursos subseqüentes.

Parágrafo único. Nas localidades onde forem instaladas varas federais 
que não possuam lista de candidatos habilitados no concurso em vigor, 
serão utilizados editais de opção para os candidatos integrantes da lista 
de aprovados da mesma unidade federativa.[...]

Já a Portaria PRESI/CENAG nº 19, de 17/12/2012, que redefinia os padrões 

dos quadros de pessoal da 1ª instância e organizando as varas instaladas em 2012 na 1ª Região, 
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voltou a mencionar a alternância dos critérios de provimento, dispondo no seu art. 6º 

que: “Concluídas as recolocações, os cargos das varas criadas pela Lei 12.011/2009, 

instaladas a partir de 2012, serão preenchidos na forma da lei, obedecendo ao critério de 

alternância entre nomeação de candidatos aprovados em concurso público e remoção de 

servidores do Quadro de Pessoal da Justiça Federal da 1ª Região.”

Como referido, o CNJ, pelo voto do Conselheiro Gilberto Valente Martins, 

Relator do Recurso Administrativo no Procedimento de Controle Administrativo nº 0001476-

83.2012.2.00.0000, não encontrou ilegalidades na dinâmica administrativa e negou provimento 

ao recurso.

A esse propósito, asseverou o voto do Conselheiro Gilberto Valente, Relator:

 Ora, conforme mencionou o TRF da 1ª Região em suas informações, o 
modelo de alternância para efeito de preenchimento dos cargos que 
vierem a vagar permanece válido, se não vejamos:

 14 – Por seu turno, a PORTARIA PRESI/CENAG nº 19/2012 apenas 
estabelece critérios, procedimentos e cronogramas para recolocação 
dos servidores, em decorrência da redefinição dos quadros estabelecida 
pela RESOLUÇÃO/PRESI/CENAG nº 24/2011, e determina, no art. 6º, 
que, após essa reorganização, os cargos vagos, ou que vagarem, serão 

preenchidos com obediência ao critério de alternância entre 

nomeação de candidatos aprovados no concurso, e remoção de 

servidores. Não há, portanto, nenhuma irregularidade, ou ilegalidade, 
que possa ser objeto de questionamento por candidatos aprovados no 
concurso.

 Ademais, a matéria de fundo ventilada, qual seja o 5º Concurso 
Público realizado pelo TRF da 1ª Região e os atos administrativos que 
se seguiram após a sua publicação, já foi dirimida por este Conselho 
quando do julgamento do PCA nº 0001305-29.2012.2.00.0000, de 
relatoria do Conselheiro Ney José de Freitas.

Naquela ocasião, o Conselheiro relator destacou em seu voto que o 
edital do certame em análise não definiu a preferência do critério de 
provimento das vagas surgidas, no entanto delegou a outros atos 
normativos a definição das vagas a serem providas por nomeação e por 
remoção, e acrescentou:

Apesar da inexistência de previsão editalícia do critério de 

provimento, entendo que o argumento trazido pelo Ministro Gilmar 

Mendes na fundamentação de sua liminar[1] prevalece sobre os 

demais: não há legislação atual que determine a precedência da 

remoção sobre a nomeação, matéria que deve ficar confinada à 

autonomia do Tribunal. É importante relembrar que a Corte não está 
inviabilizando a remoção, pois ela é garantida através do concurso 
público de remoção e da alternância dos critérios para preenchimento 
de vagas e claros de lotação. O que pretende o requerente é que CNJ 

adentre na ordem de destinação dessas vagas, o que, a meu ver, foge à 

competência constitucional deste Conselho, que deve restringir-se ao 

mero controle de legalidade dos atos do Poder Judiciário, não 

podendo substituir-lhe a vontade.

Por esta razão, indefiro o pedido formulado pelo requerente, 

revogando a liminar antes deferida.
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Assim, diante da inexistência de legislação federal que priorize 
determinado modelo de provimento de vagas, eventual interferência do 
CNJ implicaria invasão à autonomia administrativa e à 
discricionariedade do Tribunal.

Está no âmbito da autonomia do Tribunal definir se irá ou não destinar 
as vagas surgidas primeiramente à remoção de seus servidores, e 
somente em seguida à nomeação de aprovados em concurso público, de 
acordo com sua necessidade e conveniência.[...]

A título de ilustração, a DILEP afirma que, “mais recentemente, ao analisar o 

Pedido de Providências 0005857-66.2014.2.00.0000 formulado por servidor contra dispositivo 

de ato administrativo do Conselho da Justiça Federal que rege o concurso nacional de remoção 

do edital de 2014 novamente o Conselheiro GILBERTO VALENTE MARTINS, atuando como 

Relator, acentuou que eventual concessão de medida liminar poderia esbarrar em precedentes 

do CNJ no sentido de que não cabe àquele colegiado interferir em toda e qualquer questão 

administrativa que envolve os Tribunais, sob pena de se ferir a autonomia a eles garantida pela 

Constituição Federal como expresso no CNJ-RA- Recurso Administrativo no Pedido de 

Providências 0006191-37.2013.2.00.0000 - 182ª sessão - 11/2/2014. Portanto, está superado 

esse entendimento anterior do CNJ, que hoje tem um entendimento distinto em relação à 

possibilidade de alternância entre remoção e concurso público, como visto.”

Como foi dito, a CEA também já examinou o tema nos autos do 

 PA-e 0004955-43.2015.4.01.8000, Relator o Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, 

tendo decidido, à unanimidade, “que o preenchimento de cargos vagos por alternância, de modo 

que uma vaga seja destinada para remoção de servidores e outra para nomeação de candidatos 

aprovados em  concurso público, não fere o princípio da legalidade, esse procedimento, 

entendeu a Corte Especial Administrativa, se situa no âmbito do juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração do Tribunal.”

Consta do voto condutor do acórdão que ”Não há, pois, nenhuma 

irregularidade na atuação da Corte no particular. A disposição inscrita na alínea "c" do inciso III 

do artigo 36 da Lei 8.112/90 estabelece o processo seletivo de remoção como instrumento 

destinado a atender a garantia constitucional da impessoalidade no preenchimento dos cargos 

vagos existentes nos órgãos públicos federais, sem todavia impor que todos os vagos existentes 

no âmbito da administração pública federal sejam providos mediante remoção de servidores, 

nem impedir que parte desses vagos sejam destinados a preenchimento mediante nomeação de 

candidatos aprovados em concursos públicos, observando-se a alternância ora impugnada, que 

também assegura pleno atendimento ao princípio da impessoalidade, além de preservar o 

interesse do serviço, presente não apenas no alocamento de servidores mais experientes em 

cargos vagos, por meio de remoções, mas igualmente na mescla dessa experiência, dos mais 

antigos, com a motivação dos nomeados em virtude de habilitação em concurso.”

Por fim, chamou à atenção que Conselho Nacional de Justiça deixou 

estabelecido “nenhuma norma legal ou regulamentar obriga ao pretendido pela entidade 

sindical, não se podendo reduzir a nada a autonomia dos tribunais naquilo quanto procuram 

melhor atender às necessidades e às peculiaridades de seus serviços, dentro de um juízo de 

conveniência e oportunidade que encontra amparo na Carta Constitucional.”

E finalizou: “O critério de alternância busca, dentro da impessoalidade que o 

preside, atender às peculiaridades da Primeira Região e às dificuldades de provimento de alguns 

de seus cargos, nem sempre interessantes aos servidores, sendo o que, na ótica da administração 

do Tribunal, mais convém ser adotado, ao menos no momento.”

Nesse contexto, nego provimento ao recurso, mantendo a judiciosa e 

equilibrada decisão recorrida.
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É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE PROVIMENTO DE CARGOS 
ADMINISTRATIVOS. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. 
CONCURSO DE REMOÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM 
CONCURSO. ALTERNÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONVENIÊNCIA E 
OPORTUNIDADE.

1. Recurso administrativo do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de 
Minas Gerais - SITRAEMG, contra decisão da Presidência, que indeferiu o pedido para que 
todos os cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal da Justiça Federal da 1ª Região sejam 
destinados para fins de concurso de remoção antes de serem ofertadas para nomeação de 
candidatos aprovados em concurso público.

2. O preenchimento de cargos por alternância, de modo que uma vaga seja destinada para 
remoção e outra vaga para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, não 
maltrata o princípio da legalidade, cuidando-se de mecanismo que se situa no campo do juízo 
de conveniência e oportunidade da Administração do Tribunal. Compreensão firmada pelo 
CNJ (Procedimento de Controle Administrativo nº 0001476-83.2012.2.00.0000). Precedente da 
CEA,  nos autos do PAe 0004955-43.2015.4.01.8000.

3. A previsão da alínea "c" do inciso III do artigo 36 da Lei 8.112/90, ao estabelecer o processo 
seletivo de remoção, destinado a atender a garantia constitucional da impessoalidade, não impõe 
que todos os vagos existentes no órgão sejam providos mediante remoção de servidores, nem 
impede que parte dos cargos vagos seja destinada a preenchimento mediante nomeação de 
candidatos aprovados em concurso público.

4. Desprovimento do recurso. 

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração negar provimento ao recurso, à unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região –  Brasília, 07 de maio de 2020.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em 
15/05/2020, às 19:06 (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 10197832 e o código CRC 8866AE5C.
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