
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

 

Trata-se de processo instaurado a partir da Circular Coger 32/2022 (16665215),
disponibilizada na BDTRF1 de 14/10/2022 (16737964), por meio da qual os magistrados desta 1ª Região
foram consultados sobre eventual interesse em participar do concurso de remoção externa, na vaga destinada
ao 1º semestre de 2023. O prazo para manifestação foi definido de 17 a 26 de outubro de 2022.

Manifestaram interesse na remoção externa os magistrados JOÃO PAULO MASSAMI
LAMEU ABE (16739056), ARTHUR NOGUEIRA FEIJÓ ( 16740374), CARINA MICHELON
(16791185), GABRIELLA MOURA VAZ DE OLIVEIRA ( 16798817), VICTOR OLIVEIRA DE
QUEIROZ (16799662), GUILHERME OSORIO PIMENTEL (16801329), CAMILA DECHICHA
PARAHYBA (16804482) e DANIELA ALEXANDRA PARDAL ARAÚJO (16805255).

A Juíza Federal Substituta DANIELA ALEXANDRA PARDAL ARAÚJO, lotada na 1ª Vara
da Subseção Judiciária de Uberlândia-MG, agora sob a administração do Tribunal Regional Federal da 6ª
Região, por intermédio do Requerimento 16805255, solicita que seu pleito de remoção externa para a Justiça
Federal da 2ª Região seja apreciado e deferido por este Tribunal, ou, alternativamente, que ocorra nova
publicação do Edital de remoção para todos os juízes integrantes da lista única prevista no art. 8º da Lei
14.226/2021, de forma conjunta com TRF da 6ª Região.

Esclarece que a criação de lista única pela Lei 14.226/2021 foi feita essencialmente para
impedir a ofensa à antiguidade dos magistrados que ingressaram no TRF1 até o dia 19/08/2022, uma vez que
estes não tiveram a opção de permanecer no TRF1 ou migrar para o TRF6. Assevera que "desde a instalação
do TRF6 já foram abertos dois editais de remoção externa pelo TRF1 (PAe/SEI 0021495-
30.2019.4.01.8000 e 0045248-11.2022.4.01.8000), sem a possibilidade de participação dos juízes que
ficaram na circunscrição de Minas Gerais, o que ofende a sua antiguidade, uma vez que todos os inscritos
são menos antigos e dois deles serão contemplados com a remoção pelo simples fato de terem ficado na área
territorial do TRF1". 

Em atenção ao Despacho 16859352, a Asmag apresentou a lista dos magistrados inscritos
(16884005), na seguinte ordem de antiguidade:

1. CARINA MICHELON, Juíza Federal Substituta lotada na 9ª Vara da SJMT - pedido de
remoção externa para o TRF da 3ª Região (16791185);

2. CAMILA DECHICHA PARAHYBA, Juíza Federal Substituta lotada na 6ª Vara da SJMT -
pedido de remoção externa para o TRF da 5ª Região (16804482);

3. ARTHUR NOGUEIRA FEIJÓ, Juiz Federal Substituto lotado na 12ª Vara da SJMA -
pedido de remoção externa para o TRF da 5ª Região (16740374);

4. VICTOR OLIVEIRA DE QUEIROZ, Juiz Federal Substituto lotado na Vara Única da SSJ
de Caxias-MA - pedido de remoção externa para o TRF da 5ª Região (16799662);

5. JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE, Juiz Federal Substituto lotado na 4ª Vara da
SJTO - pedido de remoção externa para o TRF da 3ª Região (16739056);

6. GUILHERME OSORIO PIMENTEL, Juiz Federal Substituto lotado na 8ª Vara da SJPA -
pedido de remoção externa para o TRF da 2ª Região (16801329); e

7. GABRIELLA MOURA VAZ DE OLIVEIRA, Juíza Federal Substituta lotada na 9ª Vara da
SJMA - pedido de remoção externa para o TRF da 5ª Região (16798817).
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Na Informação 16884005, aquela Assessoria também assentou a data em que os magistrados
adquiriram vitaliciedade e a data da última remoção, bem como os afastamentos e as licenças registradas no
sistema SARH (Relatório 16933184).

Após encerrado o prazo do edital, a Juíza Federal Substituta DANIELA ALEXANDRA
PARDAL ARAÚJO, por intermédio do e.mail 16940391, de 18/11/2022, formalizou sua desistência ao
requerimento de remoção externa no âmbito do TRF1, "considerando, para tanto, a decisão colegiada da
Corte Especial deste Tribunal que, nos autos do processo SEI 0021495-19.2019.4.01.8000, firmou
entendimento de que apenas os magistrados lotados no âmbito do TRF1 podem direcionar pedidos de
remoção externa ao respectivo Regional, ficando a cargo do TRF6 a apreciação do requerimento desta
magistrada".

O Gager prestou informações concernentes aos processos conclusos fora do prazo
(Informação 16955597). Certificou, ainda, que, consultando os sistemas SEI e PJeCor, nada consta, em
termos de procedimento disciplinar ou penalidade administrativa aplicada, que impeça a permuta externa da
Juíza Federal Substituta CARINA MICHELON (16953020).

É o relatório.

VOTO

A remoção de magistrados no âmbito da Justiça Federal, prevista no parágrafo 1º do art. 107
da Constituição Federal, tem sua disciplina regulamentar na Resolução 001/2008 do Conselho da Justiça
Federal, no art. 11, inciso IV, e no art. 143,  §§ 9º e 10, do RITRF – 1ª Região e na Resolução Presi/Coger
18/2011.

Nos termos do disposto no art. 27 da Resolução CJF 001/2008, na redação dada pela
Resolução 248/2013, a remoção é o deslocamento do magistrado a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo
quadro, com ou sem mudança de sede.

O art. 29 da referida norma, por sua vez, enumera os requisitos essenciais à remoção a pedido,
quais sejam: a) não haver acúmulo injustificado de processos na vara ou no gabinete que esteja sob a
jurisdição do magistrado; b) anuência do tribunal de origem, com anuência da respectiva corregedoria,
conforme o caso; c) relativamente ao magistrado: i) contar com mais de 12 (doze) meses da última remoção
ou permuta, seja no âmbito da mesma Região, seja entre Regiões, a contar da publicação do respectivo ato,
salvo se não houver pretendente com tal requisito ou decisão em contrário do tribunal; ii) não haver recebido
penalidade de advertência ou censura no último ano ou de remoção compulsória nos últimos três anos
anterior ao pedido; iii) não estar indiciado em sindicância ou processo administrativo disciplinar.

Na hipótese de haver mais de um interessado no concurso de remoção a pedido, para efeito de
classificação e desempate, segundo previsão do art. 29, § 3º, observar-se-á sucessivamente, salvo se o
interesse do serviço não o recomendar: i) maior tempo de exercício como magistrado federal na Região, no
caso de remoção no âmbito de cada tribunal; ii) maior tempo de exercício na carreira, contado do ingresso
inicial como juiz federal substituto; iii) maior tempo de exercício no cargo; iv) maior idade; v) maior prole.

Ao tratar do mesmo tema, o RITRF – 1ª Região, de outra parte, atribui competência à Corte
Especial Administrativa para decidir os pedidos de remoção e, no art. 143, § 9º, estabelece as seguintes
condições, concomitantemente, para o deferimento da remoção para outra região: a) ausência de prejuízo da
prestação jurisdicional onde estiver o juiz em exercício; b) ser o interessado magistrado vitalício; c) fazer-se
no absoluto interesse do serviço da localidade para onde for solicitada.

Por fim, a Resolução Presi/Coger 18/2011, no art. 20, enumera os seguintes requisitos para a
remoção a pedido, que devem ser concomitantes: i) não haver prejuízo à prestação jurisdicional onde o
magistrado esteja em exercício; ii) limitação de uma remoção a pedido por semestre; iii) fazer-se no absoluto
interesse do serviço para onde for solicitada, mediante expressa anuência do Tribunal Regional Federal
interessado; iv) relativamente ao magistrado: a) ser vitaliciado; b) contar com 1 (um) ano ou mais da última
remoção na Primeira Região, contados da publicação do ato, sem interrupções por licenças a qualquer título
e afastamentos que impliquem suspensão prolongada da atividade judicante; c) não haver o juiz sido punido,
nos últimos doze meses, em processo disciplinar, com pena igual ou superior à de censura.

O parágrafo único do art. 20, na linha do que já previsto no § 3º do art. 29 da Resolução CJF
001/2008, estabelece que, no caso de haver mais de um interessado na Primeira Região e estando os
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magistrados em igualdade de condições, terá preferência o magistrado mais antigo.

Esta Corte Regional tem adotado o entendimento de que, enquanto não disciplinado o
concurso nacional unificado de remoção externa previsto no art. 33 da Resolução CJF 001/2008, as vagas
porventura existentes neste Tribunal poderão ser providas por meio da aceitação de pedidos de magistrados
de outras regiões interessados em ingressar nesta 1ª Região. Possível, igualmente, a aceitação de pedidos de
remoção de magistrados desta 1ª Região para outras regiões, desde que cumpridos os requisitos exigidos
pelas normas de regência, desta Corte e da Corte de destino.

No particular, a restrição prevista no art. 20, II, da Resolução Presi/Coger 18/2011 — que
limita a uma remoção por semestre — foi objeto de impugnação dirigida ao Conselho Nacional de Justiça,
que, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0009480-02.2018.2.00.0000, reputou-a
devidamente fundamentada.

A insurgência contra a própria norma limitadora, por sua vez, foi analisada e rejeitada por esta
Corte, em votação majoritária (Certidão de Julgamento 8457304) , nos autos do SEI 0020580-
15.2018.4.01.8000, instaurado em razão de requerimento formulado pela AJUFE/AJUFER.

No caso em análise, consoante relatado, requereram remoção externa, por ordem de
antiguidade (16884005), os Juízes Federais Substitutos CARINA MICHELON, CAMILA DECHICHA
PARAHYBA, ARTHUR NOGUEIRA FEIJÓ, VICTOR OLIVEIRA DE QUEIROZ, JOÃO PAULO
MASSAMI LAMEU ABE, GUILHERME OSORIO PIMENTEL e GABRIELLA MOURA VAZ DE
OLIVEIRA.

A Juíza Federal Substituta DANIELA ALEXANDRA PARDAL ARAÚJO (1ª Vara da SSJ de
Uberlândia-MG), vinculada ao TRF da 6ª Região, apesar de ter se inscrito no edital relativo à Circular Coger
16665215, por intermédio do Requerimento 16805255, em que solicita que seu pleito de remoção externa
para o TRF da 2ª Região seja apreciado e deferido, ou, alternativamente, que ocorra nova publicação do
Edital de remoção para todos os juízes integrantes da lista única prevista no art. 8º da Lei 14.226/2021, de
forma conjunta com TRF da 6ª Região, pediu desistência (16940391) do requerimento de remoção externa
de que trata este PAe/SEI, merecendo homologação o pedido de desistência por ela formulado.

Assim, aplicados os critérios de classificação e de desempate relativamente aos requerimentos
apresentados tempestivamente, a requerente CARINA MICHELON é a magistrada substituta mais antiga
inscrita no certame, conforme Informação Asmag 16884005, qualificada para se remover externamente.

Conforme se verifica da Informação prestada pelo Gabinete da Corregedoria
(16955538 e 16955597), no momento de publicação do edital, conforme o Boletim Estatístico, no período de
01/10/2022 a 31/10/2022,  do total de 8.587 processos atribuídos à magistrada, lotada na 9ª Vara/JEF da
SJMT, constata-se que há sob sua jurisdição 151 conclusos para decisão, sendo 27 fora do prazo, e 1.065
conclusos para sentença, sendo 530 fora do prazo. Esses números, entretanto, devidamente contextualizados
com os demais dados de produtividade da magistrada - 477 sentenças/decisões terminativas, 30
sentenças/julgamento em embargos declaratórios e 797 decisões interlocutórias proferidas no mesmo
período, bem como 1 (uma) audiência realizada -, permite que se ateste a regularidade dos serviços
judiciários a ela afetos.

É de se ver que a 9ª Vara/JEF da SJMT foi agraciada com o SELO ESTRATÉGIA EM
AÇÃO - Exercício 2021 - na categoria Diamante (16581113). Diante desse cenário, não se pode afirmar que
a existência de processos conclusos fora do prazo consubstancie impedimento à remoção pretendida.

O número de processos, aparentemente elevado, é similar ou inferior aos observados nas
demais unidades jurisdicionais, no período de 01/10 a 31/10/2022 (Boletim de Produtividade Comparada
(16957375) . A produtividade da magistrada, se comparada com as demais unidades de mesm
competênci na 1ª Região, está muito acima da média no tocante às sentenças e às decisões, o que
evidencia empenho no cumprimento de suas atribuições, nada obstante tenha uma distribuição
significativa.

A magistrada cumpre, ademais, os requisitos exigidos para o deferimento do seu pedido de
remoção, quais sejam: (i) é vitalícia (Ato Presi - 7111369, conforme Informação 16884005); (ii) conta com
mais de 12 (doze) meses da última remoção (Ato Presi 12031791 - conforme Informação 16884005); (iii)
não foi punida, nos últimos 12 (doze) meses, em processo disciplinar, e não há notícia de que tenha sido
indiciado em sindicância ou processo administrativo disciplinar (16953020). Declara, ainda, aceitar, de forma
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incondicional, a inserção de seu nome no final da lista de antiguidade dos juízes federais do TRF da 3ª
Região (16791185).

Salienta-se que a vaga vinculada ao processo PAe/SEI 0021495-30.2019.4.01.8000 (remoção
externa do 1º semestre 2020), apreciado pela Corte Especial Administrativa, em sessão realizada no dia
17/10/2022 (16860747), foi autorizada a remoção externa da magistrada CAMILA DECHICHA
PARAHYBA, lotada na 6ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, para a Justiça Federal da 5ª Região, 2ª
colocada em ordem de antiguidade no presente certame, e, na hipótese de desistência da remoção externa
pleiteada pela referida magistrada ou pelo indeferimento da remoção pelo Tribunal de destino, anuiu, desde
logo, com a remoção do Juiz Federal Substituto ARTHUR NOGUEIRA FEIJÓ, lotado na 12ª Vara da Seção
Judiciária do Maranhão, também para a Justiça Federal da 5ª Região.

Ante o exposto, voto no sentido de:
a) homologar a desistência do pedido de remoção externa para a 2ª Região ou para

publicação de novo edital ofertando a vaga de que trata este PAe/SEI para todos os juízes federais
integrantes da lista única prevista no art. 8º da Lei 14.226/2021, de forma conjunta com TRF da 6ª Região,
formulado pela Juíza Federal Substituta DANIELA ALEXANDRA PARDAL ARAÚJO (1ª Vara da SSJ
de Uberlândia-MG);

b) autorizar a remoção externa da Juíza Federal Substituta CARINA MICHELON, lotada
na 9ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, para a Justiça Federal da 3ª Região.

É como voto.

 
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Néviton Guedes, Corregedor Regional da Justiça Federal
da 1ª Região, em 25/11/2022, às 18:15 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16955859 e o código CRC 4A6A0004.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

NTERESSADOS :

JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS CARINA MICHELON, CAMILA
DECHICHA PARAHYBA, ARTHUR NOGUEIRA FEIJÓ, VICTOR OLIVEIRA
DE QUEIROZ, JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE, GUILHERME OSORIO
PIMENTEL, GABRIELLA MOURA VAZ DE OLIVEIRA e DANIELA
ALEXANDRA PARDAL ARAÚJO

ASSUNTO : Remoção Externa - Referente ao 1º Semestre de 2023

 

ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS DA 1ª REGIÃO. CONCURSO DE REMOÇÃO
EXTERNA. VAGA RELATIVA AO 1º SEMESTRE DE 2023. HOMOLOGADO PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE MAGISTRADA LOTADA EM UNIDADE
LOCALIZADA NO ÂMBITO DO TRF DA 6ª REGIÃO. AUTORIZAÇÃO DADA À
REMOÇÃO DA MAGISTRADA MAIS ANTIGA INSCRITA.

1. Cuida-se de de processo administrativo instaurado para autorizar a remoção de magistrado desta
1ª Região para outras regiões, referente a vaga do 1º Semestre de  2023.

2. Homologada a desistência do pedido formulado pela Juíza Federal Substituta DANIELA
ALEXANDRA PARDAL ARAÚJO, lotada na 1ª Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia-MG,
vinculada ao TRF da 6ª Região, de remoção externa para a 2ª Região ou para publicação de novo
edital para os juízes federais integrantes da lista única prevista no art. 8º da Lei 14.226/2021, de
forma conjunta com TRF da 6ª Região, autorizada no âmbito do TRF da 1ª Região.

3. Autorizada a remoção externa da Juíza Federal Substituta CARINA MICHELON, lotada na 9ª
Vara da Seção Judiciária do Mato Grosso, para a Justiça Federal da 3ª Região.

 

A C Ó R D Ã O
 

Decide a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por
unanimidade, acompanhar o relator para homologar a desistência do pedido formulado pela Juíza Federal
Substituta DANIELA ALEXANDRA PARDAL ARAÚJO (1ª Vara da SSJ de Uberlândia-MG) de
remoção externa no âmbito do TRF da 1ª Região ou para publicação de novo edital para os juízes federais
integrantes da lista única prevista no art. 8º da Lei 14.226/2021, de forma conjunta com TRF da 6ª Região;
e autorizar a remoção da Juíza Federal Substituta CARINA MICHELON, lotada na 9ª Vara da Seção
Judiciária de Mato Grosso, para a Justiça Federal da 3ª Região.

Brasília-DF, 24 de novembro de 2022.
 
 

Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Néviton Guedes, Corregedor Regional da Justiça Federal
da 1ª Região, em 25/11/2022, às 18:16 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16955874 e o código CRC 301BBEE8.
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