
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. RECURSO. CONTRA ATO PRESIDÊNCIA 
COLENDA CORTE. MANUTENÇÃO DO REMANEJAMENTO DE CARGO VAGO 
DECORRENTE DE APOSENTADORIA. CONHECIMENTO. REMOÇÃO CARGO 
OCUPADO POR SERVIDORA, ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. MEDIDA 
OCASIONOU “CLARO” DE LOTAÇÃO E NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DE 
CARGO VAGO DA UNIDADE BENEFICIADA. RESOLUÇÃO CJF, PORTARIA E 
RESOLUÇÃO DESTE TRIBUNAL IMPÕEM LIMITES À ADMINISTRAÇÃO. 
REGIMENTO INTERNO COMPETÊNCIA PRESIDENTE. AUSÊNCIA ELEMENTOS 
HÁBEIS A ENSEJAR DESCONSTITUIÇÃO ATO RESISTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Recurso de magistrado contra Ato da E. Presidência desta Colenda Corte, que manteve o 
remanejamento de cargo vago decorrente de aposentadoria.
II – Conhecido o Recurso, por força do princípio da ampla defesa.
III - A controvérsia cinge-se no fato, em síntese, de remoção de cargo ocupado por servidora, 
por acompanhamento de cônjuge, para a SJPI, Ato Presi nº 6830933, medida essa que 
ocasionou um “claro” de lotação na SJMA e causou o remanejamento de cargo vago do quadro 
de pessoal da SJPI, decorrente da aposentadoria, para a SJMA, pelo Ato Presi nº 7761943.
IV – Nesse sentido, a Resolução CJF 3/2008, art. 43, caput, dispõe que as remoções dentro de 
cada região serão regulamentadas por ato próprio de cada Tribunal.
V – De outro lado, a Portaria Presi/Cenag 374/2012, deste E. Tribunal, enuncia os critérios e 
procedimentos para ajustes dos quadros de cargos efetivos das seções e subseções judiciárias da 
1ª Região, como o remanejamento de cargos para as localidades com quadros incompletos.
VI - Ainda, a Resolução Presi 22/2017 versa sobre a regulamentação do Processo Seletivo 
Permanente de Remoção no âmbito da 1ª Região e, no art. 12, inciso I, trata da recomposição de 
cargos decorrentes de “claros” de lotação.
VII - É de se ver no Regimento Interno desta Colenda Corte, art. 21, caput, que compete ao E. 
Presidente a prática de atos de gestão da Justiça Federal de primeiro e segundo graus da 1ª 
Região.
VIII – No mérito, em que pese os argumentos lançados na peça recursal, data venia, não 
verifiquei elementos hábeis a ensejar a desconstituição do Ato resistido, a uma, considerando 
que sua edição se deu com vistas à recomposição de “claro” de lotação decorrente da 
movimentação de cargo ocupado por servidora da SJMA; a duas, o aludido ato encontrar-se em 
conformidade com os normativos supracitados; enfim, a Administração comprometer-se em 
realizar nova análise da situação de cada Seção Judiciária e a priorizar aquelas como a SJMA, a 
serem contempladas com o provimento dos cargos vagos decorrentes de aposentadoria.
IX – Adiro aos termos do Ato da E. Presidência desta Colenda Corte, supra, que indeferiu o 
pleito de reversão de remanejamento do cargo vago de analista judiciário, área judiciária, do 
quadro de pessoal da SJPI, decorrente de aposentadoria, para a SJMA, com base nos próprios 
fundamentos esposados, bem como na Resolução CJF 3/2008, art. 43, caput, e no Regimento 
Interno desta Colenda Corte, art. 21, caput.
X – Recurso a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

O Conselho de Administração, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do 
Relator.
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Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 18.06.2020.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 

Federal, em 26/06/2020, às 12:10 (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 10427090 e o código CRC EECEEA54.
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