
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

PROCESSO N. 6631-60.2014.4.01.8000

 

R E L A T Ó R I O

 

                        O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN  (Relator):

                     Tratam-se os presentes autos de recurso proposta por Marcela Aparecida Pereira
Calixto Neto contra decisão do Presidente desta Corte que indeferiu sua cessão da Subseção Judiciária
de Juína, para exercer cargo em comissão de Diretora de Secretaria na Subseção Judiciária de Pouso
Alegre, tendo em vista que a mesma encontra-se sujeita a cláusula de permanência obrigatória até
30/07/2016,  em  cumprimento  à  decisão  proferida  pelo  Conselho  da  Justiça  Federal  no  Processo
N.CJF-ADM 2013/0075.

2.                    Irresignada, argumenta a recorrente que ingressou na Justiça Federal de Mato Grosso em
2010 em face de licença para acompanhamento de cônjuge, com exercício provisório na Subseção
Judiciária  de  Rondonópolis/MT.  Salienta  que  logrou  êxito  em concurso  público  para  o  cargo  de
Analista  Judiciário  para  a  localidade  de  Rondonópolis/MT,  mas  fez  opção  pela  cidade  de  Juína,
mediante edital de oferta de vagas editado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e, tendo sido
classificada dentro do número de vagas, foi nomeada para o cargo naquela localidade, sendo nomeada
para o cargo em comissão de Diretora de Secretaria da Vara Única da Subseção Judiciária de Juína/MT.

3.                   Tendo sido a Juíza Federal daquela Vara removida para a Subseção Judiciária de Pouso
Alegre/MG, requisitou-a para exercer o cargo de Diretora de Secretaria naquela Vara, requisição essa
no interesse da administração, cuja requisição é de ofício, o que não fere o interesse público, devendo
na hipótese ser relativizada a cláusula de permanência em face da situação específica, salientando que
em  momento  algum solicitou  ou  indicou  seu  nome  para  o  exercício  do cargo  em  comissão  em
localidade diversa de sua atual lotação.

4.                   Aduz que deve ser revista a cláusula de permanência em situações especiais, como já
adotado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Tribunal Regional Federal  em situações
idênticas, nas quais os servidores foram colocados à disposição do órgão requisitante em localidade
diversa  durante o cumprimento da cláusula de barreira de 3 (três) anos.

5.                    Pugna a servidora recorrente pelo deferimento de sua cessão para a Subseção Judiciária
de Pouso Alegre, a fim de que possa continuar exercendo a função de Diretora de Secretaria.

6.                    Tendo sido o presente recurso interposto contra decisão do Presidente desta Corte, na
forma do inciso VII do art. 74 do Regimento Interno deste Tribunal, foi distribuído ao Conselho de
Administração, vindo a mim concluso.

                        É o relatório.
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Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

 

 

 

 

V O T O

 

PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  CESSÃO  SERVIDORA.
CLÁUSULA  DE  PERMANÊNCIA.AUSÊNCIA  MÁ  FÉ.
INTERESSE  DA  ADMINISTRAÇAO.  DIRETORA  DE
SECRETARIA.  CARGO  CONFIANÇA  DO  MAGISTRADO.
RECURSO PROVIDO.

I - A cláusula de permanência mínima foi estipulada com intuito de
garantir à Administração que os candidatos aprovados em determinada
localidade,  ao  optarem  por  lotação  em  localidade  diversa,
permanecessem nos locais menos atrativos, conferindo um mínimo de
estabilidade no quadro funcional daquela localidade mais distante; e ao
candidato a garantia de ser nomeado de pronto em outra localidade,
uma vez que, pela sua classificação no concurso, para a localidade
para a qual concorreu, poderia nunca ser nomeado ou mesmo poderia
demorar  muito,  o  que  torna  vantajosa  a  opção de  tomar  posse  em
localidade diversa daquela para a qual concorreu.

II  –  Ainda  que  seja  a  servidora  cedida,  ficará  mantido  o
correspondente  a  80%  dos  servidores  previstos  para  aquela  Seção
Judiciária do Mato Grosso, na forma da Portaria  PRESI/SECGE n.
227/2014, de acordo com informação da SECAP/SJMT.

III – Ausente na hipótese má fé da servidora no sentido de tentativa de
burla  à  cláusula  de  permanência,  tendo  em vista  que a  cessão  da
servidora  para  a  Subseção  Judiciária  de  Pouso  Alegre  decorre  de
requisição  em  interesse  da  Administração,  destituída  de  interesse
pessoal da servidora por aquela localidade.

IV - A servidora recorrente foi aprovada em concurso público para o
cargo de Analista Judiciário para a localidade de Rondonópolis/MT, e
fez opção por Juína/MT sob o compromisso de permanência por tempo
mínimo de 3 (três) anos, sendo sua cessão para a Subseção Judiciária
de  Pouso  Alegre/MG  ausente  de  interesse  escuso  para retorno  à
localidade de origem, descaracterizada possível  burla  à  cláusula de
permanência.

V – O Cargo de Diretor de Secretaria é cargo de máxima confiança do
juiz e de maior categoria os quadros da Justiça Federal de 1º Grau,
justificando-se a cessão da servidora na hipótese.

VI – Recurso Administrativo a que se dá provimento.

 

                         O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN  (Relator):

                A cláusula de permanência mínima foi estipulada com intuito de garantir à Administração
que os candidatos aprovados em determinada localidade, ao optarem por lotação em localidade diversa,
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permanecessem nos locais menos atrativos, conferindo um mínimo de estabilidade no quadro funcional
daquela  localidade  mais  distante;  e  ao  candidato  a  garantia  de  ser  nomeado de  pronto  em outra
localidade, uma vez que, pela sua classificação no concurso,  para a localidade para a qual concorreu
poderia nunca ser nomeado ou mesmo poderia demorar muito, o que torna vantajosa a opção de tomar
posse em localidade diversa daquela para a qual concorreu.

2.                   O impedimento de movimentação do servidor que se encontra no período de permanência
mínima pela Administração é no intuito de evitar burla do candidato à ordem de classificação.

3.               Ressalto que não vislumbro na hipótese má fé da servidora no sentido de tentativa de burlar
a cláusula de permanência, tendo em vista que a cessão da servidora para a Subseção Judiciária de
Pouso  Alegre  decorre  de  requisição  em interesse  da  Administração,  ausente  interesse  pessoal  da
servidora por aquela localidade.

4.                 Observo que não vislumbro na hipótese eventual burla à ordem de classificação no
concurso, pois a requisição da servidora não será para a  Subseção Judiciária em que a servidora havia
sido aprovada no certame, mas para uma terceira localidade, pois a servidora recorrente foi aprovada
em concurso público para o cargo de Analista Judiciário para a localidade de Rondonópolis/MT, e fez
opção por Juína/MT aceitando oferta desta Corte de nomeação em localidade diversa da opção em
concurso público, sob o compromisso de permanência por tempo mínimo de 3 (três) anos. Dessa forma,
sua cessão para a Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG descaracteriza possível interesse escuso
para retorno à localidade de origem.

5.                  Saliento que a situação da servidora ora recorrente em muito difere da hipótese julgada
pelo Conselho da Justiça Federal  no Processo n.  CJF – ADM-2013/00075,  tendo em vista  que a
servidora Daniela Esteves Silva, nomeada para exercício na Subseção Judiciária de Redenção/PA sob a
condição de permanência mínima, ao ser requisitada para a Seção Judiciária do Pará (Sede), retornou
ao local de origem, em que exercia cargo em comissão no exercício do cargo de Técnico Judiciário do
quadro de pessoal daquela Seção Judiciária, como se depreende de trecho do relatório da decisão do
colendo Conselho da Justiça Federal, relevante à controvérsia:

“Aduzem  que  a  servidora  Daniela  Esteves  da  Silva,  não  obstante  estivesse  sujeita  ao  prazo  de
permanência previsto nos editais, após cinco meses de exercício em Redenção, foi cedida para a seção
judiciária do Pará para exercer o cargo comissionado de diretora de secretaria da 2ª Vara, em Belém, o que
demonstra que sua real intenção não era exercer o cargo para o qual fora nomeada em Redenção, mas
manter o cargo em comissão que anteriormente exercia, quando ainda era técnica judiciária.

Em  suas  informações,  o  Tribunal  Regional  Federal  da 1ª  Região  confirmou  os  fatos  narrados,
esclarecendo que a servidora Daniela Esteves da Silva era técnica judiciária na sede da Seção Judiciária
do Pará, onde exercia o cargo em comissão de diretora de secretaria da 2ª Vara, tendo sido aprovada em
22º lugar para o cargo de analista em Belém. Com a instalação da Vara Federal de Redenção, a servidora
se candidatou para uma das três vagas de analista judiciário oferecidas, tendo logrado êxito, ficando
sujeita à cláusula de permanência obrigatória de 3 anos, com prazo de encerramento em 20.05.2014. Em
24.10.2011 a servidora,  com a concordância do então Juiz Federal Diretor do Foro de Redenção, foi
colocada à disposição da Seção Judiciária do Pará.”

6.                     Não obstante conste da Portaria n. 310/2008 do Conselho Nacional de Justiça que a
requisição de servidores para seu quadro tem caráter irrecusável, não se pode deixar de se observar que
aquele eg.  Conselho,  ao requisitar  servidores da Subseção Judiciária do Oiapoque/PA[1]  ainda no
período de permanência mínima, mitigou a cláusula de permanência mínima.

7.                     Relevante ainda que o pedido de cessão da servidora recorrente da Seção Judiciária de
Juína/MT para a Seção Judiciária de Pouso Alegre/MG é uma iniciativa da Administração, tendo em
vista que a servidora foi requisitada pela e. Juíza Federal Tânia Zucchi de Moraes para exercer o cargo
de Diretora de Secretaria por ser de sua confiança, tendo em vista que já exercia o mesmo cargo da
Seção Judiciária de Juína/MT, anterior lotação da Juíza Federal (fl. 1).

8.                     Além do que, informou a SECAP (fl. 2) da Seção Judiciária de Mato Grosso, que, com a
saída  da  servidora,  ficaria  mantido  o  correspondente  a  80% dos  servidores  previstos  para  aquela
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Unidade, na forma da Portaria PRESI/SECGE n. 227/2014, que assim dispõe;

Art. 3º É vedada a cessão de servidores quando na unidade administrativa ou judicial do órgão cedente,
Tribunal, Seção ou Subseção Judiciária, não houver servidores em número suficiente ao desempenho das
atribuições inerentes à respectiva unidade.

§ 1º Para efeito desta Portaria,  considera-se número suficiente de servidores para o desempenho das
atribuições da unidade administrativa ou judicial o quantitativo mínimo de 80% (oitenta por cento) dos
cargos efetivos a ela destinados, efetivamente providos e sem deslocamento para outra unidade, ainda que
dentro do mesmo órgão.

9.                   Finalmente, é de se ressaltar que se trata do Cargo de Diretor de Secretaria, cargo de
máxima confiança do juiz e de maior categoria os quadros da Justiça Federal de 1º Grau.

10.             Com essas considerações, não vislumbro na hipótese óbice à cessão da Servidora recorrente
à Seção Judiciária de Pouso Alegre, na forma da requisição da e. Juíza Federal da 1ª Vara da Subseção
Judiciária de Pouso Alegre/MG para exercer o cargo de Diretora de Secretaria.

                      Pelo exposto, em face da excepcionalidade da situação, dou provimento ao recurso.

                        É como voto.

 

 

 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian , Desembargador Federal, em
06/03/2015, às 16:20 (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 0374096 e o código CRC EA2CBEFA.
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