
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):

Cuida-se de Recurso Administrativo (6848138) interposto pela servidora Raimunda Nonata de 
Sousa, analista judiciário - oficial de justiça avaliador federal -, do quadro de pessoal da 
Subseção Judiciária de Santarém, a qual se encontrava em exercício provisório na SJPB do 
Tribunal Regional da 5ª Região, contra a Decisão DIREF/SJPA nº 6807776, que determinara 
seu retorno à origem, antes da deliberação final desta Colenda Corte.

2. Tudo começou com o Ofício nº 6240840 da Diretoria da Subseção de Santarém demandando 
à DIREF/SJPA a reversão do exercício provisório da aludida servidora da SJPB do Tribunal 
Regional da 5ª Região, para acompanhar seu cônjuge que se aposentou, bem como pela carência 
e necessidade de complementação do quadro de servidores daquela Subseção, cuja Decisão 
(6807776), resumidamente, colaciono abaixo, verbis:

“O Juiz Diretor da Subseção Judiciária de Santarém oficiou a esta Direção solicitando 
intervenção junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região com o fim de agilizar o retorno da 
servidora Raimunda Nonata de Sousa à sua lotação de origem. Justifica o pedido por não mais 
existir os motivos ensejadores que levaram a exercício provisório da referida servidora na Seção 
Judiciária da Paraíba/5ª Região.
(...)
Revogo a licença concedida à servidora Raimunda Nonata de Sousa, através da Portaria Presi 
630-320/2003-TRF1, para acompanhar cônjuge por ter findado os motivos ensejadores da 
referida licença e, no caso concreto, colidir com os interesses do Estado-Administração e 
contrário ao interesse público.
Indefiro o pedido de suspensão do processo.
Concedo 25 (vinte e cinco) dias de trânsito à servidora Raimunda Nonata de Sousa, nos termos 
da Resolução 003/2008-CJF c/c com a Portaria Presi 630-286/2007-TRF1, a contar da 
publicação do presente ato.
Desmembre-se o requerimento de concessão de remoção da servidora decorrente de doença dois 
filhos para serem instruídos em autos autônomos.”

3. A propósito, embora a Recorrente tenha evidenciado a necessidade de continuidade da 
permanência por motivo de doença de dois filhos (6466083 e 6466126), ponderando que o 
pedido encontrava respaldo no art. 226 da CF/1988, no princípio de proteção da família, no 
princípio da dignidade da pessoa humana, no princípio da razoabilidade  que devem observar as 
decisões administrativas, considerando que os menores foram diagnosticados com a doença 
Pectus excavatum, anomalia genética que causa depressão/afundamento da região do tórax, os 
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quais vinham sendo submetidos a tratamento médico desde 2015, que a retirada deles da escola 
de forma abrupta poderia causar danos irreparáveis etc., a Diretoria do Foro da SJPA justificou 
(6852201), no que interessa, que conhecia do recurso hierárquico (6848138), apenas do efeito 
devolutivo, para determinar a remessa dos autos ao TRF da 1ª Região.

4. Por força do Despacho Presi (6858530), fez-se a remessa do presente à DIGES que o 
encaminhou à instrução da SECGP.

5. Nesse ínterim, consta dos autos, que a Recorrente ingressou com pedido judicial e, em sede 
de Agravo de Instrumento no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (7122636), obteve o 
sobrestamento do ato administrativo da DIREF/SJPA, que determinara seu retorno à Subseção 
Judiciária de Santarém/SJPA, até o julgamento do mérito do recurso.

6. A DIGES despachou o feito à distribuição, quando vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

V O T O

ADMINISTRATIVO. RECURSO. SERVIDORA. PEDIDO 
CONTINUIDADE EXERCÍCIO PROVISÓRIO SJPB. 
CONTRA RETORNO À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
SANTARÉM. POR MOTIVO DE SAÚDE DE 
DEPENDENTE. INDEFERIMENTO. TEMPESTIVO. ATO 
PRESIDÊNCIA COLENDA CORTE. REMOÇÃO DA 
RECORRENTE. DECISÃO DIREF SUPLANTADA. 
PREJUDICADO O RECURSO. PERDA DE OBJETO. 
EXTINÇÃO DO FEITO.
I – Recurso Administrativo de servidora a reverter decisão 
proferida pela Diretoria do Foro, que indeferiu pedido de 
continuidade do exercício provisório na SJPB e determinara 
seu retorno à Subseção Judiciária de Santarém, antes da 
deliberação final desta Colenda Corte.
II – O Recurso é tempestivo.
III – Em consulta ao sistema SEI, vê-se no Ato nº 9776287 da 
Presidência desta Colenda Corte, a remoção da Recorrente do 
quadro de pessoal da Seção Judiciária do Pará, Subseção 
Judiciária de Santarém, para a Seção Judiciária da Paraíba, 
por motivo de saúde de dependente.
IV - Concluo que a aludida decisão da DIREF foi suplantada 
pelo Ato supracitado.
V - Julgo prejudicado o Recurso, por perda de objeto.
VI – Extinção do feito, com fulcro no art. 52 da Lei nº 
9.784/1999.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):
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Cuida-se de Recurso Administrativo (6848138) interposto pela servidora Raimunda Nonata de 
Sousa, analista judiciário - oficial de justiça avaliador federal -, do quadro de pessoal da 
Subseção Judiciária de Santarém, a qual se encontrava em exercício provisório na SJPB do TRF 
da 5ª Região, contra a Decisão DIREF/SJPA nº 6807776, que determinara seu retorno à origem, 
antes da deliberação final desta Colenda Corte.

2. Preliminarmente, o Recurso é tempestivo, nos termos do art. 59 da Lei nº 9.784/1999.

3. De passagem, consultando o sistema SEI, vê-se no Ato nº 9776287, de 21/02/2020, cuja 
autenticidade pode ser conferida no endereço http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-
processo.htm, da lavra do então Presidente, eminente Desembargador Federal Carlos Moreira 
Alves, a remoção da Recorrente do quadro de pessoal da Seção Judiciária do Pará, Subseção 
Judiciária de Santarém, para a Seção Judiciária da Paraíba, por motivo de saúde de dependente, 
conforme reproduzido abaixo, verbis:

“ATO PRESI – 9776287

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das 
atribuições legais e regimentais, nos termos do decidido no Conselho Nacional de Justiça no 
PCA 0003234- 63.2013.2.00.0000, e tendo em vista o que consta do PAe 0008153-
53.2018.4.01.8010 TRF1, RESOLVE

I - REMOVER, nos termos do art. 36, III, “b”, da Lei 8.112/090, c/c os arts. 27 e 29 da 
Resolução n. 03/2008-CJF, e do Art. 5º da Resolução PRESI 39/2016-TRF1, a servidora 
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA, Analista Judiciária, Área Judiciária, Especialidade Oficial 
de Justiça Avaliador Federal, Classe C, Padrão 13, do Quadro de Pessoal da Seção Judiciária do 
Pará, Subseção Judiciária de Santarém, para a Sede da Seção Judiciária da Paraíba, por motivo 
de saúde de dependente.

II - Revogar, o exercício provisório na Seção Judiciária da Paraíba, da servidora RAIMUNDA 
NONATA DE SOUSA autorizada pela Portaria Presi n° 630-320, de 1º/04//2003, publicado no 
Diário da Justiça de 09/04/2003, Seção 2.

III - A manutenção desta remoção fica condicionada à realização de junta médica oficial no lapso 
temporal de 02 (dois) anos, contados da data da publicação do presente ato, para apurar se 
persiste o seu motivo ensejador.

Publique-se.

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES”

4. Assim, concluo que a Decisão DIREF/SJPA nº 6807776, que determinara o retorno da 
Recorrente da lotação provisória da Seção Judiciária da Paraíba à Subseção Judiciária de 
Santarém, foi suplantada pelo Ato PRESI nº 9776287, conforme visto acima.

5. Portanto, julgo prejudicado o Recurso Administrativo (6848138) interposto pela servidora 
Raimunda Nonata de Sousa, analista judiciário - oficial de justiça avaliador federal, por perda 
de objeto, haja vista o Ato PRESI nº 9776287, da lavra do então Presidente, eminente 
Desembargador Federal Carlos Moreira Alves.

Pelo exposto, concluo pela extinção do feito com arrimo no art. 52 da Lei nº 9.784/1999.

É como voto.
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Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 

Federal, em 20/05/2020, às 16:09 (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 10259916 e o código CRC 37509624.
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