
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Presidente:

Trata-se de impugnação (9897365) formulada pelo MMº. Juiz Federal 
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA, da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Estado do Pará, ao Edital JF 002/2020, com requerimento preliminar de necessidade de 
instrução do processo de remoção para a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Divinópolis/M, inaugurado pelo Edital JF 012/2019, veiculado no PAe/SEI 0028108-
66.2019.4.01.8000. Pede, em caráter preliminar e cautelar, a remessa do referido PAe/SEI "à 
ASMAG, para elaboração do Relatório de Remoção referente ao Edital JF 012/2019", após o 
encaminhamento à Corregedoria Regional "para manifestação quanto aos pedidos de remoção"
nele constantes e, por fim, o julgamento respectivo, pela Corte Especial Administrativa, "antes 
de qualquer deliberação quanto aos pedidos veiculados no Edital ASMAG JF 002/2020".

Na Informação TRF1-ASMAG 9903623), a Assessoria de Assuntos da 
Magistratura sintetiza os fundamentos deduzidos na peça inaugural e esclarece os fatos, nas 
letras seguintes:

"     Trata-se de requerimento (9897365) formulado pelo Juiz Federal 
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA, da 1ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Pará, por meio do qual apresenta impugnação ao Edital JF 
002/2020, e requer a Corte Especial Administrativa aprecie a remoção para a 2ª 
Vara Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG por meio do Edital JF 
012/2019, veiculado no PAe 0028108-66.2019.4.01.8000.

      Informa o requerente que a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Divinópolis/MG havia sido ofertada no Edital JF 012/2019, sem que tenha sido 
devidamente submetido à Corte Especial Administrativa, alegando que:

(...) não possui qualquer interesse em tumultuar ou 
procrastinar os processos de remoção em andamento, mas 
tão somente solicitar o respeito integral ao princípio da 
vinculação ao Edital de Remoção ASMAG n. 012/2019, ante 
a inexistência de qualquer vício, ilegalidade, irregularidade, 
motivação relacionada à conveniência e oportunidade, ou 
mesmo autorização legal ou regimental que ampare e 
justifique a revogação tácita de um Edital por outro.
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       Afirma que, finalizados todos os prazos do Edital JF 012/2019, e, mesmo 
sem a informação da Asmag e a manifestação da Corregedoria Regional, 
verificou-se que o efeito cascata se limitava à remoção do Juiz Federal 
DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO FILHO à 1ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Pará. E mais, com a abertura do novo edital, 
restou preterido em virtude da inscrição de juiz federal mais antigo na carreira 
que não tinha efetuado inscrição no edital de 2019.

        Alega que, com a manifestação da Asmag, em 09/01/2020, no sentido da 
suspensão da remoção (9484848) e a solicitação, pelo Juiz Federal em auxílio 
à Presidência, de informações à Diges sobre a disponibilidade orçamentária 
para a realização da remoção (9587540), a Presidência revelou não existir 
qualquer impedimento para o provimento do cargo de juiz federal na 2ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG, já que a única 
condicionante imposta pela Relatora no Conselho da Justiça Federal era a  
juntada do voto do Relator do PAD 0010948-62.2018.4.01.8000, que já havia 
sido cumprida no dia 10/01/2020. E mais, no dia 21/01/2020, diante da 
informação da Diges no sentido da existência de recursos consignados no 
orçamento deste ano de 2020 para atender às despesas decorrentes do 
provimento do cargo de juiz federal na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária 
de Divinópolis/MG, o processo com o Edital JF 012/2019 deveria seguir os 
trâmites e ser submetido à apreciação da Corte Especial Administrativa na 
sessão do dia 13/02/2020.

       Informa que não há fundamento legal para a "revogação tácita" de um 
edital pelo outro sem qualquer respaldo do Presidente e sem a deliberação, 
pelo órgão competente, acerca da existência de vícios ou ilegalidades capazes 
de macular a regularidade do processo, "a causar perplexidade e preocupação 
quanto à criação de precedentes no qual as vagas possam ser oferecidas e 
revogadas sem a exposição de qualquer justificativa e sem a devida análise 
pelo órgão com competência regimental para decidir os pedidos de remoção 
pendentes."

         Ao argumento de que, cumpridos os prazos dos editais, quaisquer 
questões que digam respeito aos pedidos de remoções já efetuados deverão ser 
decididos pela Corte Especial Administrativa, e que a abertura de novo edital 
com vaga já ofertada e objeto de pedido de remoção ainda pendente de 
apreciação equivale a ato de negativa do próprio pedido de remoção, também 
de competência da Corte Especial Administrativa, conclui o magistrado:

        Quanto ao ponto, cabe acrescentar, ainda, a inexistência, no âmbito do 

Direito Administrativo pátrio, da possibilidade de revogação tácita dos atos 

administrativos que afetem direitos ou interesses (...) e que importem 

anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo, nos 
termos do disposto no art. 50, I e VIII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, que em seu § 1º ainda estabelece categoricamente que: A motivação 

deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de 

concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, 

decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. 
(destaques do original)
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        Finalmente, ao argumento da ausência de ato suficiente para invalidar o 
Edital de Remoção JF 012/2019, requer, preliminar e cautelarmente, seja 
remetido o PAe 0028108-66.2019.4.01.8000 à Asmag e à Corregedoria 
Regional, para sua instrução, e, ao final, pela deliberação das remoções de que 
trata o referido Edital JF 012/2019, antes da apreciação das remoções 
solicitadas no Edital JF 002/2020 (9897365).

         Informo que, no dia 07/12/2019 Vossa Excelência assinou o Edital JF 
012/2019, por meio do qual foi ofertada, à remoção, o cargo de juiz federal da 
2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG, aberta em 
decorrência da remoção compulsória do Juiz Federal FABIANO VERLI. Tal 
edital previu o efeito cascata, e, para viabilizar as despesas decorrentes da 
remoção dos magistrados com o pagamento da ajuda de custo, transporte de 
mobiliário e bagagens e passagens, foi previsto o seu julgamento pela Corte 
Especial Administrativa na última sessão do ano, em 19/12/2019.

       Ocorre que, analisando recurso disciplinar interposto pelo magistrado, a 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corregedora-Geral da Justiça 
Federal, deferiu em parte a liminar no PAe 0007018-42.2019.4.90.8000, para, 
entre outras providências, suspender o processo de remoção para a 2ª Vara de 
Divinópolis/MG (Edital de Remoção/Asmag/JF/012/2019), até a juntada do 
voto do relator no PAe 0010948-62.2018.4.01.8000 (9484124), o que ocorreu 
no dia 09/01/2020, após o retorno do Relator das suas férias (9411207).

       Assim sendo, o planejamento para o julgamento da remoção e seu efeito 
cascata, com a utilização de verbas do orçamento do ano de 2019 não se 
efetivou, e, em havendo outras lotações em aberto, em razão de duas 
aposentadorias que se concretizaram neste ano de 2020, Vossa Excelência 
houve por bem abrir novo edital, o JF 002/2020, que contemplou as 03 vagas, 
com o qual ficou tacitamente revogado o Edital JF 012/2019.

        Tendo sido dada oportunidade a todos os magistrados se inscreverem 
nesse último edital, o Juiz Federal FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO 
JÚNIOR, mais antigo que o requerente e que se encontra lotado na 2ª 
Relatoria da 1ª Turma Recursal do Maranhão desde 17/12/2018, solicitou 
remoção para a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG.

       Informo, por fim, que, por meio do Edital JF 012/2019, seriam 
contemplados com a remoção, caso tivesse sido julgado, o Juiz Federal 
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA, da 1ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Pará para a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Divinópolis/MG, e o Juiz Federal DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA 
CONCEIÇÃO FILHO, da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Santarém/PA para a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, uma vez 
que outros 2 magistrados que se inscreveram para esta última lotação haviam 
desistido da remoção.

            São essas as considerações que submeto à consideração superior".
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A Corregedoria Regional, em manifestação no processo 

relativo ao Edital JF 002/2020 (processo SEI 0004639-54.2020.4.01.8000 - 

9908932), tem por prejudicada a impugnação em face da publicação do novo 

Edital de Remoção, "que importou revogação tácita do edital anterior".

Mediante Manifestação 9925145, o magistrado interessado 

sustenta que as informações prestadas pela Assessoria de Assuntos da 

Magistratura apresenta questões inéditas, não tratadas nos processos que 

dizem com as remoções a que se referem os editais ASMAG JF 012/2019 e JF 

02/2020, e que mesmo sendo possível debate pelos agentes públicos 

envolvidos, as razões invocadas não foram exibidas como motivação para os 

atos praticados, como determinado pelo princípio constitucional da 

publicidade, nem submetidas ao órgão competente para deliberar sobre a 

conveniência ou oportunidade da realização das remoções, de modo que a 

ausência de análise quanto aos pedidos regularmente apresentados em relação 

ao Edital 012/2019 determina "efetivo desrespeito a disposições expressas do 
Regimento Interno desta eg. Corte e aos juízes regularmente inscritos e 
surpreendidos com a oferta de vaga sem qualquer satisfação". Diz, na 

sequência, serem necessários esclarecimentos sobre: (i) a opção pelo efeito 

cascata, levada a efeito em relação ao edital, quando este não fez qualquer 

referência à data de julgamento da matéria pela Corte Especial Administrativa 

ou condicionamento de sua viabilidade ao orçamento do ano de 2019; (ii) a 

ausência de manifestação do Presidente do Tribunal, nos autos do PAe 

0028108-66.2019.4.01.8000, sugerindo a anulação/revogação do Edital 

ASMAG JF 012/2019 a partir da alegação de tais restrições orçamentárias; 

(iii) ainda que manifestada tal motivação nos autos, a teor do dispposto nos 

artigos 4º e 6º da Resolução PRESI/COGER 18/2011, o edital deveria ter sido 

submetido à apreciação da Corte Especial Administrativa para deliberação, 

considerando caber ao colegiado, e não ao Presidente do Tribunal, recusa a 

pedidos de remoção considerados inconvenientes ao serviço público; (iv)
existência de informação da DIGES, contrariando a tese apresentada, da 

existência de recursos orçamentários do ano de 2020 para os pedidos feitos 

com base no Edital ASMAG JF 012/2019; (v) tanto a 1ª Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Ipatinga quanto a 5ª da Seção Judiciária do Estado do 

Maranhão não se enquadram na situação relatada por Juiz Auxiliar da 

Presidência, pois a primeira conta com juiz federal lotado com previsão de 

afastamento até meados de abril de 2020 e a segunda com juíza federal 

substituta em pleno exercício; (vi) tampouco no dia da assinatura de despacho, 

assim 14/02/2020, encontrava-se vago o cargo de Juiz Federal da 12ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado de Goiás; (vii) a admissão da possibilidade de 

criação da tese de revogação tácita, sem a presença de motivação prévia e 

explícita, cria precedente indesejável, que atenta contra o princípio da 

impessoalidade, permitindo inclusive nova oportunidade a juízes que não se 

manifestaram no momento oportuno.

É o relatório.
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Em 24/10/2019, em virtude do cenário orçamentário então 

existente e da proximidade do final do ano, quando todo o orçamento deve 

estar devidamente executado, foi aberto o Edital JF/010/2019, publicado no 

DOU2 de 29/10/2019, prevendo a possibilidade de pré-inscrição, para 

remoção de magistrados com o fim de preenchimento de nove vagos nas 

lotações de cargos de juiz federal existentes na Primeira Região e dos que 

viessem a vagar em decorrência das movimentações, como passo necessário 

para permitir posterior publicação de edital de promoção de juízes federais 

substitutos, buscando compatibilização do interesse preponderante da 

jurisdição com os interesses legítimos dos magistrados integrantes da Justiça 

Federal da 1ª Região, no que diz com a mudança de sede funcional.

Logo após o julgamento pela Corte Especial Administrativa, 

na assentada de 21/11/2019, das remoções relativas ao processo iniciado com 

o referido edital de remoção JF 010/2019, assim em 28/11/2019, o MMº. Juiz 

Federal titular da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Divinópolis, no Estado de 

Minas Gerais, veio a sofrer sanção disciplinar de remoção compulsória, sendo 

fixado seu deslocamento para a Subseção Judiciária de Tabatinga, no Estado 

do Amazonas, de modo que para ser cumprida a finalidade pretendida com o 

Edital de remoção JF 010/2019, tornou-se necessária a expedição de novo 

edital de remoção para preenchimento da vaga aberta, não só pela necessidade 

de seu provimento, diante das circunstâncias próprias em relação à SSJ de 

Divinópolis, como também para permitir, como antes referido, posterior 

edição de edital destinado à promoção dos juízes federais substitutos da 

Primeira Região, com realização de movimentação mais ampla ainda dentro 

do ano de 2019.

Dentro deste contexto foi editado o Edital de remoção 

JF/012/2019, publicado no DOU2 de 10/12/2019, com o fim de prover a 

titularidade da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Divinópolis, Estado de 

Minas Gerais, também com a possibilidade de pre-inscrição para permitir a 

movimentação mais ampla pretendida ainda no exercício de 2019, diante dos 

recursos existentes para tanto e da conveniência e oportunidade da 

administração do Tribunal de utilizá-los com tal fim, em face do cenário de 

severas restrições orçamentárias também ao longo do ano de 2020. Tal edital, 

no entanto, não pode ser levado à deliberação da Corte Especial 

Administrativa, no momento em que a Administração do Tribunal pretendida 

fazê-lo, pois a ilustre Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora-

Geral da Justiça Federal, concedeu medida liminar no PAe 0007018-

42.2019.4.90.8000 para, entre outras providências, determinar a suspensão do 

processo de remoção para a 2ª Vara de Divinópolis/MG (Edital de 

Remoção/Asmag/JF/012/2019), até ser feita a juntada do voto do relator no 

PAe 0010948-62.2018.4.01.8000 (9484124), ocorrida no dia 09/01/2020, após 

seu retorno do gozo das férias regulamentares (9411207), interrompidas, 

inclusive, diante da necessidade de ser levado a efeito o julgamento do 

processo disciplinar.

Não sendo mais possível, no ano de 2019, o provimento do 

cargo de juiz federal titular da 2ª Vara de Divinópolis/MG, e cumprindo o que 

programado no interesse dos serviços jurisdicionais e, principalmente, na 
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adequada utilização dos recursos orçamentários ainda disponíveis no ano de 
2019, foi expedido o Edital de promoção JFS/011/2019, publicado no DOU2 
de 22/11/2019, com o fim de provimento das lotações na Vara Única da 
Subseção Judiciária de Tabantiga/AM, de Fronteira Estratégica - Geral - JEF 
Adjunto, mediante critério de antiguidade; Vara Única da Subseção Judiciária 
de Corrente/BA, de competência Geral com JEF Adjunto, pelo critério de 
merecimento; Vara Única da Subseção Judiciária de Redenção/PA, de 
competência Geral com JEF Adjunto, pelo critério de antiguidade; Vara Única 
da Subseção Judiciária de Tucuruí/PA, de competência Geral com JEF 
Adjunto, pelo critério de merecimento; Vara Única da Subseção Judiciária de 
São Raimundo Nonato/PI, de competência Geral com JEF Adjunto, pelo 
critério de antiguidade; e a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de 
Roraima, de JEF Cível e criminal, pelo critério de merecimento. Tal edital foi 
objeto de deliberação pela Corte Especial Administrativa na data de 
12/12/2019, sendo de se registrar, voltando ao texto do segundo parágrafo do 
presente voto, o provimento do vago na SSJ de Tabatinga pelo magistrado 
removido compulsoriamente, diante de sua escolha dentro das opções 
disponíveis e permitidas pelo artigo 31 da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional, na interpretação da Corte Especial Administrativa.

Como a medida liminar deferida pela Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura deixou de produzir efeitos apenas na data de 
09/01/2020, com a juntada do voto do relator no PAe 0010948-
62.2018.4.01.8000, e já não mais fazia sentido o modelo de remoção com 
efeito cascata para a 2ª Vara da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG, não 
só porque frustrada, por circunstâncias alheias à administração do Tribunal, a 
programação para a utilização de verbas do orçamento do ano de 2019, como 
também por comprometer, já no início de 2020, a programação de utilização 
orçamentária que deve existir ao longo de todo o exercício, entendeu por bem 
a Presidência, também diante da circunstância superveniente de surgimento 
de outras lotações em aberto, em razão de duas aposentadorias verificadas no 
ano em curso, abrir novo edital de remoção - o impugnado Edital JF/002/2020, 
contemplando as 03 vagas com o modelo uniforme de oferecimento sem a 
possibilidade de pré-inscrição, assim do efeito cascata, inconveniente e 
inoportuno, no momento, em um contexto de início de ano e de 
responsabilidade na programação e realização orçamentária para todo o 
exercício. Note-se que a única possibilidade de pré-inscrição aberta pelo 
impugnado Edital de Remoção ASMAG JFS 002/2020 consta em seu item IV, 
a permitindo tão só "para o fim de provimento do cargo vago do magistrado 

que porventura venha a ser removido para vaga ofertada neste Edital dentro 

da sede da mesma Seção Judiciária", assim para aqueles casos que, 
envolvendo eventual movimentação local, não projetam nenhum impacto 
orçamentário.

Contextualizado o cenário em que a presente impugnação 
deve ser analisada, para que não ocorram distorções em seu resultado, cumpre 
pontuar, de início, já entrando nos questionamentos formulados na peça de 
impugnação e na manifestação complementar do magistrado interessado, que 
o edital de oferecimento de vagos para provimento mediante remoção é a 
ferramenta inicial de um processo que termina com o cumprimento de sua 
finalidade: a remoção, no interesse preponderante da administração dos 
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serviços judiciários, dos magistrados inscritos para concorrer às vagas por ele 

oferecidas. Assim, ao contrário do que pretende a impugnação, o momento 

mais apropriado para se apresentar, à deliberação da Corte Especial 

Administrativa, os eventuais questionamentos que, como o presente, são 

formulados em relação ao Edital JF/012/2019, destinado ao preenchimento do 

vago na 2ª Vara da Subseção Judiciária de Divinopólis, é o da sessão de 

julgamento da correspondente remoção, finalidade buscada inicialmente por 

meio do referido edital, e agora procurada alcançar por meio do Edital 

JF/002/2020.           

  Não se cuida, portanto, com a conotação distorcida que a 

impugnação sugere, de "algumas questões inéditas, não tratadas nos 

processos das remoções dos editais ASMAG JF 012/2019 e JF 002/2020" (id 

9925145), mas sim de apresentação de tais questões à deliberação do órgão 

competente para fazê-lo no momento que pareceu mais apropriado à 

administração do Tribunal, assim no de julgamento do Edital JF/002/2020. Por 

outro lado, a motivação do ato administrativo de expedição do Edital 

JF/012/2019 foi a mesma e tão somente aquela que levou também à expedição 

do Edital JF/002/2020: a necessidade de preenchimento dos vagos oferecidos, 

dentro das condições orçamentárias e de serviço possíveis para o momento, 

em nome dos interesses superiores da prestação dos serviços jurisdicionais. E 

a motivação do ato administrativo de oferecimento da vaga por meio não mais 

do Edital JF 012/2019, mas no Edital JF 002/2020, se deu diante da mudança 

de cenário, existente e ora explicitada, fazendo inconveniente e inoportuno 

que, dentro de um contexto de restrições orçamentárias e de programação 

responsável para todo o exercício de 2020, já no início dele três remoções 

fossem deliberadas e apenas uma delas com o chamado efeito cascata. Aliás, 

manter-se a remoção para a vaga de Divinópolis com referida conformação 

em cascata, e não dar o mesmo formato às outras duas é que poderia dar 

margem a impugnações com fundamentos mais razoáveis do que aqueles 

apresentados para a presente. E estender-se obrigatoriamente o modelo de 

efeito cascata para todas elas, a pretexto de que o Edital JF 012/2019 não 

poderia ser substituído por outro, em nome do interesse dos inicialmente 

inscritos no procedimento que não chegou a ser ultimado no modelo proposto, 

pelos fundamentos aqui amplamente explicitados, significaria sacrificar o 

coletivo em nome de expectativas individuais, com subversão de toda a lógica 

que inspira e reina no âmbito do direito administrativo.  

A impugnação presente fala, também, em ofensa aos 

princípios da publicidade e da impessoalidade, mas não há procedimentos 

mais públicos, transparentes e impessoais do que aqueles que estão na base 

dos editais em referência, repita-se, tão somente ferramentas iniciais de 

processo de remoção. Foram ambos feitos públicos com observância a todas 

as formalidades necessárias à validade do ato, abrindo a todos os interessados 

a possibilidade de se inscreverem para a movimentação pretendida, mediante 

julgamento da Corte Especial Administrativa, a ser realizado segundo os 

critérios especificados em atos normativos de disciplina, em especial aquele 

que mais é prezado nesta Corte e, em relação ao processo de remoção, se 

encontra expresso no parágrafo 2º do artigo 143 do RITRF - 1ª Região: 

"Havendo mais de um pedido e estando os requerentes em igualdade de 

condições, terá preferência o do juiz federal mais antigo, salvo se o interesse 

do serviço assim não o recomendar, a critério da Corte Especial 
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Administrativa" (grifei). Não deixa de ser engraçado, porém, que a fala em 

nome do princípio da impessoalidade tenha por objetivo final exatamente o de 

proteção - legítima, deixo aqui bem claro - de uma expectativa individual, na 

medida em que nem mesmo a antiguidade gera, como mostra o preceito 

regimental referido, direito subjetivo a remoção voluntária. E também não 

deixa de ser curioso que a invocação a precedente indesejável não leve em 

conta a circunstância de que o momento de manifestação de interesse na 

remoção observa o prazo estipulado em cada edital, não se podendo pretender 

ilegítima a revogação de ato administrativo, assim edital de concorrência em 

processo de remoção, porque alterações contextuais supervenientes o fazem 

não mais atender, no modelo proposto, às necessidades administrativas. Só 

não é possível a revogação de atos administrativos, com fundamento em 

conveniência e oportunidade da administração pública, quando afeta ela 

direitos subjetivos. E o único direito subjetivo em questão, a meu ver, no caso 

em exame, é o de concorrerem os magistrados à remoção atual nas condições 

estabelecidas pelos normativos próprios e pelo Edital JF 002/2020.

  Também não impressiona o argumento de que a 1ª Vara da 

Subseção Judiciária de Ipatinga conta com previsão de afastamento de juiz 

federal até meados de abril vindouro, e de que a 5ª Vara da Seção Judiciária 

do Estado do Maranhão conta com juíza federal substituta, pois a análise da 

necessidade dos serviços jurisdicionais leva em considerações aspectos que, 

muitas vezes, como aqui ocorre, transcendem os limites da unidade 

jurisdicional, projetando-se nas necessidades da própria seção ou subseção 

judiciária, como se verifica em ambos os casos e, mais particularmente, no de 

Ipatinga. Como quer que seja, por força de mais uma circunstância alheia à 

administração do Tribunal, não poderá ser votada, por ora, a remoção para a 5ª 

Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, em virtude de medida 

liminar concedida pelo eg. Conselho Nacional de Justiça.  

   Tampouco a inexistência, em 14 de fevereiro próximo 

passado, de vaga na 12ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás, pode ser 

considerada obstáculo, evidentemente, para seu oferecimento, no seguinte dia 

20, no edital JF 002/2020, quando já havia sido editado o ato de aposentadoria 

do juiz federal que a titularizava quando em atividade.

Pelo exposto, voto no sentido de se rejeitar a impugnação, 

com o indeferimento dos pedidos formulados.       

É como voto.
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª 

Região, em 12/03/2020, às 16:03 (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 9923951 e o código CRC C3395DE5.
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