
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 223/2013 - TRFl 
INTERESSADA: Simone Barbosa 
ASSUNTO: Redistribuição por reciprocidade 

RELATÓRIO 

A EXMA . SRA . DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA SIFUENTES 
(RELATORA): Trata-se de processo administrativo contendo pedi do de 
redistribuição por reciprocidade das servidoras SIMONE BARBOSA, 
ocupante do cargo de Analista Judiciário Área Judiciária do 
quadro de pessoal da Justiça Federal da la Reg i ão Seção 
Judici ári a de Minas Gerais (Belo Horizonte), e MARIA JOSÉ CASTRO 
DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Analista Judiciário Área 
Administrativa , do quadro de pessoal da Justiça Federal da 2a 
Região - Seção Judiciária do Espírito Santo (Vitória). 

As duas r equerentes fundamentaram seus pedidos da 
seguinte forma (fls . 01 a 04) : 

- Simone Barbosa : pelo fato de ser natural de Vitória/ES , 
esta r cedida ao TRT da 17 a Região desde 1994 ( 2 O anos) e 
durante esse período ter cons t ituído família , cujo 
cônjuge é servidor do quadro de oficiais da Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo (fl . 09) . Além disso , 
a servidora , filha única , está com seus pais octogenários 
e doentes (fl. 10), necessitando de sua assistência . Por 
isso , pretende regularizar a sua situação 
definitivamente ; e 

- Maria José Castro de Oliveira : criada em Minas Gerais , 
cursou a graduação em Uberlândia e mestrado em Viçosa . 
Pretende retornar para o estado mineiro com o objetivo de 
melhorar sua qualidade de vida . 

O pedido da servidora Simone Barbosa foi dirigido à 
Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais , que após 
instruir os autos os enviou a este Tribunal para deliberação (fls . 
31/33) . A so lic i tação da servidora da Seção Judiciár i a do Espírito 
Santo , Maria José Castro de Oliveira , também foi submetida à 
Diretoria do Foro de sua lotação , que antes de dar seguimento à 
aná l ise, consultou este Tribunal sobre o interesse na 
r edistribuição (Ofício TRF2 - 0FI - 2013/09517 de 13/05/2013) , à f l. 
34. 

Por meio do Ofício/Presi/Secre n. 226 , de 10/06/2013 , o 
TRF da la Região concordou com a redistribuição , permitindo a 
tomada de providências pelo TRF da 2a Região , entre elas a 
apreciação pe l o Conselho de Admini stração daquela Corte , que por 
maioria decidiu deferir o pedido de redistribuição (fls. 39/4 5) . 
Em ato contínuo, cópi a da decisão do TRF da 2a Região foi 
encaminhada a este Tribunal com o questionamento sobre a 
possibilidade de publi cação dos atos de redistribuição no Diário 
Oficial da União no dia 01/11/2013 , em atendimento à Resolução CNJ 
n. 146 (f l. 38) . 

So~ente a partir desse momento (28/10/2013 - fl . 54 - v) é 
que o TRF da 1 a Região passou a analisar , f o pedido de 
TRF 1' REGIÃOIIMP.15-02-05 
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redistribuição por reciprocidade , culminando em da 
instrução processual. A Secretaria de Recursos Humanos , 
feita, ao analisar o pedido (fls . 85/88) entendeu que , apesar da 
concordânci a das duas Cortes de Justiça (TRF' s 1 a e 2a Regiões) , 
os deslocamentos de servidores no âmbito da mesma justiça 
especi a lizada dar- se - á por remoção e por intermédio do concurso 
nacional d e remoção , nos termos da Resolução n . 3/2008 , do 
Conselho da Justiça Federal (art . 2 6 , parágrafo único , c/ c art . 
27 , II e a rt. 31, § 1°). 

Por determinação do Presidente deste Tribunal os autos 
foram distribuídos a este Conselho de Administração , em 
19/12/2013 , recebidos fisicamente em meu gabinete para minha 

relataria ~m 20/01/2014 : ~ 

E o relatono ? 

TRF 1• REGIÃOIIMP.15-02-05 
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PROCESSO ADMINI STRATIVO N. 223/2013 - TRFl 
INTERESSADA : Si mone Barbosa 
ASS UNTO: Red is t ribuição por reciproc idade 

VOTO 

No tocan te à redistribuição , o a r tigo 37 da Lei 
8 . 112/1 990 prevê que : 

TRF 1' REGIÃO/IMP.15·02-05 

Art . 37 . Redistribuição é o deslocamento de cargo 
de provimento efetivo , ocupado ou vago no âmbito do 
quadro geral de pessoal , para outro órgão ou 
ent i dade do mesmo Poder, com prévia apreciação do 
órgão central do SIPEC , observados os seguintes 
preceitos : (Redação dada pela Lei n° 9 . 527 , de 
10 . 12 . 97) 

I - interesse da administração ; 

II - equi valência de vencimentos ; 

III - manutenção da essência das atribuições do 
cargo ; 

IV - v i nculação entre os graus de r esponsabilidade 
e complexidade das atividades ; 

V - mesmo nível de e scolar idade , especialidade ou 
habi litação profissional; 

VI - compatibilidade entre a s atribuições do c argo 
e as finalidades institucionais do órgão ou 
enti dade . 

§ 1~ A redistribuição ocorrerá ex officio para 
a justamento de l ota ção e da força de trabalho às 
necessidades dos serviços , inclusive nos casos de 
reorganização , extinção ou criação de órgão ou 
enti dade . 

§ 2~ A redistribuição de cargos efetivos vagos se 
dará mediante ato conjunto entre o órgão central do 
SIPEC e os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal envolvidos . 

§ 3~ Nos casos de reorganização ou extinção de 
ór gão ou entidade , ext i nto o cargo ou declarada sua 
desnecessidade no órgão ou entidade , o servidor 
estável que não for redistri buído será colocado em 
disponibilidade , até seu aproveitamento na forma 
dos arts. 30 e 31 . 

§ 4~ O servidor que não for redistribuído ou 
coloca d o em d i sponibil i dade poderá ser mantido sob 
responsabilidade do órgão central do SIPEC , e ter 
exercício provisório , em outr órgão ou entidade , 
até seu adequado aprovei 
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No âmbito do Poder Judiciário da União 
encontra- se regrada na Resolução n. 146 , de 
Conselho Nacional de Justiça , senão vejamos : 

Art . 1° A aplicação do instituto da redistribuição 
de cargos de provimento efetivo de que trata o art. 
37 da Lei n° 8.112/90 nos órgãos que co~õem o 
Poder Judiciário da União obedecerá ao disposto 
nesta Reso~ução (destaquei). 

Art. 2° A redistribuição de que trata esta 
Resolução é o deslocamento de cargo de provimento 
efetivo, ocupado ou vago, entre os órgãos do Poder 
Judiciário da União, observados os seguintes 
preceitos : 

I - interesse objetivo da administração; 

II - equivalência de vencimentos; 

III - manutenção da essência das atribuições do 
cargo ; 

IV compatibilidade entre os graus de 
responsabilidade e complexidade das atribuições; 

V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou 
habilitação profissional . 

§ 1 o A instrução dos processos de 
deverá incluir pareceres técnicos 
interessados . 

redistribuição 
dos órgãos 

§ 2° Para os fins do inciso II, consideram-se 
equivalentes as remunerações das mesmas carreiras, 
independentemente das vantagens pessoais, bem como 
aquelas decorrentes de diferenças de valores das 
progressões e promoções funcionais. 

• O pedido de redistribuição por reciprocidade pleiteado 
pelas requerentes , depois de exaust i vo debate no Conselho de 
Administração do TR F da 2 a Região, nos termos do voto - vista do 
Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer (fls. 39/44) , foi deferido 
por maioria , entendendo-se que o que torna possível a 
redistribuição de cargos é a semelhança de atribuições na sua 
essência , desde que compatíveis com as finalidades institucionais 
do órgão ou entidade que os receberão . Considerou- se , também, que 
além da redistribuição preencher os requisitos previstos no art . 
37 , III , da Lei 8 . 112/1990 e art . 2° , III , da Resolução CNJ n . 
146/2012 , não acarretará prejuízos para os órgãos envolvidos . 

pleito encontra dificuldades, 
Humanos entende tratar - se de 
85/87) , do seguinte modo : 

Neste Tribunal é que o 
visto que a Secretaria de Recursos 
remoção e não de redistribuição (fls . 

TRF 1' REGIÃO/IMP.15-02-05 

( . . . ) 
05 - A questão decisiva, no caso ora analisado, diz 
respeito ao fato de tratar-se de movimentação de 
servidoras no âmbito da Justiça Federal, 
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TRF 11 REGIÃO/IMP.15-02·05 

06 O art. 

da 
de 
da 

20 da Lei no 11.416/2006, determina 
que, para efeito 
quadro único a 
especializada. Diz 

de remoção, considera-se como 
estrutura de cada justiça 

o referido dispositivo: 

Art. 
da 

20 - Para efeito de aplicação do art. 36 
Lei no 8.112 , de 11 dezembro de 1990, 

conceitua-se com Quadro a estrutura 
Justiça Especializada, podendo haver 
nos termos da lei, no âmbito da 
Federal, da Justiça do Trabalho, da 
Eleitoral e da Justiça Militar . 

de cada 
remoção, 
Justiça 
Justiça 

07 - Por força desse dispositivo, as movimentações 
de servidores no âmbito da Justiça Federal de 1° e 
2° Graus são realizadas pela via da remoção 
mediante permuta , por intermédio do Concurso 
Nacional de Remoção , pela via do SINAR , coordenado 
pelo Conselho da Justiça Federal, nos termos do 
art . 26, parágrafo único, c/c art . 27, inciso II e 
art . 31, § 1°, da Resolução n° 03/2008- CJF. 

08 - O entendimento adotado neste tribunal é pela 
adoção do instituto da remoção mediante Concurso 
Nacional de Remoção , coordenado pelo CJF, quando se 
tratar de deslocamento de servidores no âmbito dos 
órgãos da Justiça Federal , haja vista que para fins 
de remoção considera-se como quadro único os cargos 
pertencentes à mesma justiça especializada (Lei 
11 . 416/2006, art. 20) . 

( . .. ) 
13 - Revela notar que o requisito "sine qua non " , 
para a redistribuição, por reciprocidade, é a 
anuência dos órgãos envolvidos por se tratar de 
instituto no qual prevalece o interesse da 
administração . 

14 A Resolução no 146/CNJ, deixa claro essa 
questão, senão vejamos : 

Art. 2° A 
Resolução 

redistribuição de 
é o deslocamento 

que 
de 

trata esta 
cargo de 

provimento efetivo , ocupado ou vago , entre os 
órgãos do Poder Judiciário da União, observados 
os seguintes preceitos: 

I - interesse objetivo da administração ; 

II - equivalência de vencimentos ; 

III - manutenção da essência das atribuições do 
cargo ; 
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IV compatibilidade entre de 
responsabilidade e complexidade das 

V - mesmo nível de escolaridade, especialidade 
ou habilitação profissional. 

15 - A legislação vigente e a Res. 146/CNJ não têm 
caráter compulsório, pois faculta a administração 
autorizar ou não a redistribuição. 

16 - O precedente do TCU invocado pela servidora 
(Acórdão no 3447/2012- TCU- Plenário), trata de 
redistribuição, por reciprocidade, envolve o 
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 
Justiça, portanto, órgãos distintos da Justiça 
Federal . 

Assim sendo, não se aplica ao caso da requerente, 
que pleiteia redistribuição da Seção Judiciária de 
Minas Gerais para a Seção Judiciária do Espírito 
Santo, ou seja , no ãmbito da mesma justiça 
especializada. 

17 Ademais a orientação firmada pelo TRF-2a 
Região não vincula o TRFl, pois, para a 
redistribuição por reciprocidade terá que estar 
presente a concordãncia dos órgãos envolvidos . 

De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, art . 92 e 106 , os Tri bunais Regionais Federais são 
órgãos d o Poder Judiciário integrantes da estrutura organizacional 
da Justiça Federal: ' 

TRF 1' REGIÃOIIMP.15-02-0S 

Art . 92 . São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal ; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça ; (Incluído pela 
Emenda Constitucional no 45, de 2004) 

II - o Superior Tribunal de Justiça ; 

III os Tribunais Regionais Federais e Juízes 
Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho ; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais ; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII os Tribunais e Juízes dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios. 

Parágrafo único . O Supremo Tribunal Federal e os 
Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal e 
jurisdição em todo o território naciona l . 

§ 1° O Supremo Tribunal Federal, o Conselho 
Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm 
sede na Capital Federal . (Incluído pela Emenda 
Constitucional no 45 , 4) 

W:-.:34 TURMAIAssessoriaiConselho de Administração TRFIPA 223-2013- redistribuição por de de Simone Barbosa - RV.doc 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

§ 2° O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais 
Superiores têm jurisdição em todo o território 
nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 
45, de 2004) 

( . .. ) 

Art . 106. São órgãos da Justiça Federal: 

I - os Tribunais Regionais Federais; 

II - os Juízes Federais. 

Justificam- se essas transcrições para lembrar que os 
TRF' s , enquanto órgãos do Poder Judiciário , estão presentes na 
estrutura organizacional da Justiça Federal sem, contudo , perder a 
sua autonomia e independência necessárias ao desenvo lvimento de 
suas funções institucionais. 

A norma específica que trata da redistribuição de cargos 
efetivos dos quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da 
União e de forma mais direta quando se trata de reciprocidade é 
a Resolução CNJ n. 146/20 12 . Trata - se de uma norma recente e 
necessária para sanear de vez situações que fazem parte da rotina 
dos tribunais. Em s uas considerações , essa norma fez questão de 
dizer que os quadros de pessoal efetivo dos di versos órgãos do 
Poder Judiciário são compostos pelas mesmas carreiras , 
constituídas de idênticos cargos de provimento efetivo , estrutura , 
atribuições e remuneração . Nas mesmas considerações ressalta que a 
redistribuição por reciprocidade pode contribuir para o 
ajustamento do quadro de pessoal e da força de trabalho. Essa 
premissa ajusta - se perfeitamente ao caso em tela . 

Na Resolução CNJ n . 146/2012 os preceitos ou requisitos 
do art . 2° devem ser atendidos para que a movimentação dos 
servidores possa acontecer , quais sejam : 

I - interesse objetivo da administração; 

O TRF da 2 a Região , após consulta a este Tribunal por 
meio do Ofício TRF2- 0FI-2013/09517/2013 (fl . 34) , cuja resposta 
(Ofício/Pres i /Secre n . 226/2013) foi de não se opor à 
redistribuição (fl . 37) , submeteu o assunto à apreciação do 
Conselho de Administração daquele órgão , que deliberou de forma 
favoráve l ao pedido de redistribuição por reciprocidade (fls . 
48/54). 

Neste Tribunal, a SECRE , mesmo tendo em um primeiro 
momento concordado com a solicitação (Ofício/Presi/Secre n . 
226/2013) , agora nega o pedido entendendo que a movimentação 
pretendida não se trata de redistribuição e sim de remoção , e que 
não existe interesse objetivo da administração na troca recíproca . 

Não concordo com esse posicionamento, visto que o 
interesse deste Tribunal ficou claro no texto do ofíc i o expedido 
(f l . 37) , ao afirmar que "não se oporia à redistribuição". 
Portanto , agora não parece razoável ex · condição que já foi 
atendida . 

TRF 1' REGIÃOIIMP.15-02-05 
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II - equivalência de vencimentos; 

Nas cons iderações da Resolução CNJ n . 146/2012 , o 
legislador deixou claro essa premissa dizendo que: "os quadros de 
pessoal efetivo dos órgãos do Poder Judiciário da União são 
compostos pelas mesmas carreiras, constituídas por idênticos 
cargos de provimento efetivo, estrutura, atribuições e remuneração 
(Lei n. 11 . 416/2006)" . 

A equivalência de 
11 . 416/2006 , que dispõe sobre 
Judiciário da União , anexo I . 

vencimentos está registrada na Lei 
as carreiras dos servidores do Poder 

III - manutenção da essência das atribuições do cargo ; 

Esse pressuposto foi amplamente discutido pelo Conselho 
de Administração do TRF da 2a Região , que por maioria , seguindo 
entendimento do voto- vista do Desembargador Federal Sérgio 
Schwaitzer (fls . 48/53) , deferiu o pedido de redistribuição e 
entendeu que : 

TRF 1' REGIÃOIIMP.15-02-05 

( . . . ) é de reconhecer que as áreas judiciária e 
administrativa possuem , na essência , muitas 
atribuições semelhantes e compatíveis, tanto que, 
na prática, há analistas judiciários não bacharéis 
em Direito lotados na área judiciária e 
desempenhando atribuições eminentemente 
administrativas, ( . . . ) bem como analistas 
judiciários formados em Direito lotados na área 
administrativa , ( ... ) cujas atribuições são de 
cunho administrativo , mas também pela Assessoria 
Técnica , que, dentre outras atribuições, emite 
pareceres com conteúdo jurídico em processos 
administrativos. 

O que tornaria, sim, inviável o deferimento de um 
pedido de redistribuição de cargos das áreas 
administrativa e judiciária por reciprocidade seria 
a especialidade, pois não permite, pela essência de 
suas atribuições, que o servidor circule entre 
essas áreas, tanto que a redistribuição de cargos 
de diferentes especialidades somente é autorizada 
quando a divergência se restringe à nomenclatura, 
não atingindo a essência das atribuições , o que 
pode ser corrigido através do enquadramento na 
denominação existente no quadro de pessoal do órgão 
de destino . 

Com efeito , não seria possível redistribuir o cargo 
de analista judiciário/área administrativa/medicina 
por reciprocidade com o cargo de analista 
judiciário/área judiciária/oficial de justiça 
avaliador federal, eis que , ainda que se procedesse 
ao referido enquadramento , não estaria preservada, 
no caso , a essência das ribuições . 
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Pelo exposto , filio-me ao 
do TRF da 

IV compatibilidade entre graus de responsabilidade e 
complexidade das atribuições; 

De acordo com a Lei 11.416/2006 , art. 4° , inciso I: 

Art . 4Q As atribuições dos cargos serão descritas 
em regulamento, observado o seguinte : 

I - Carreira de Analista Judiciário : atividades de 
planejamento; organização ; coordenação ; supervisão 
técnica; assessoramento; estudo; pesquisa ; 
elaboração de laudos, pareceres ou informações e 
execução de tarefas de elevado grau de 
complexidade ; 

As atr ibuições da carreira de Anal i sta Judiciário são as 
mesmas e serão descritas em regulamento . Portanto , a 
compatibilidade está presente e ntre os graus de responsabilidade e 
comp l exidade das atribuições dos ca rgos de Analista Judiciário 
área admin i strativa e judic iária. 

V mesmo nível de escolaridade, especialidade ou 
habilitação profissional. 

Esse item também constou do debate realizado pelo 
Conselho de Administração do TRF da 2a Região no voto- vista 
vencedor , c itando a Portaria Conjunta n . 3 , de 31/05/2007 , 
assinada pe l os Presidentes do STF, CNJ, STJ , CJF, TST , STM e 
TJDFT, visando regulamentar dispositivos da Lei 11 . 416/2006 , entre 
eles a questão do ingresso e do enquadramento . Nesse que si to a 
Portaria Conjunta diz o seguinte : 

TRF 1• REGlÃOJlMP. 1 S-02-05 

( . .. ) 
Art. 2° As atribuições dos cargos 
especialidades serão descri tas em 
cada órgão, observado o seguinte : 

e respectivas 
regulamento de 

I - Cargo de Analista Judiciário/Área Judiciária : 
atividades de nível superior, de natureza técnica , 
realizadas privativamente por bacharéis em Direito , 
relacionadas ao processamento de feitos ; apoio a 
julgamentos ; análise e pesquisa de legislação, de 
doutrina e de juri sprudência nos vários ramos do 
Direi to ; estudo e pesquisa do sistema judiciário 
brasileiro; execução de mandados ; organização e 
funcionamento dos ofícios judiciais ; bem como a 
elaboração de laudos , de atos , de pareceres e de 
informações jurídicas ; 

II Cargo de Analista Judiciário/Área 
Administrativa : de nível superior, de 
natureza à gestão 
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estratégica ; de pessoas; de processos; de recursos 
materiais e patrimoniais; orçamentários e 
financeiros; licitações e contratos; controle 
interno e auditoria; segurança de dignitários e de 
pessoas, de bens materiais e patrimoniais , da 
informação e funções relacionadas a transporte ; bem 
como a elaboração de laudos, de pareceres e de 
informações; 

No âmbito da Justiça Federal de primeiro 
as atribuições básicas dos cargos e os requisitos 
ingresso nas carreiras do Poder Judiciário 
regulamentados por meio da Resolução n . 212 , de 

e segundo graus , 
de formação para 

da União são 
27/09/1999 , do 

maneira (grifos Conselho da Justiça Federal CJF, da seguinte 
nossos) : 

TRF 1' REGIÁOI1MP.1S.02·05 

Carreira/Cargo : 
Ana~ista Judiciário 
Área. Judiciária 
Atribuição Básica : 
Rea~izar atividades de níve~ superior a fim de 
fornecer suporte técnico e administrativo , 
favorecendo o exercício da função judicante pelos 
magistrados e/ou órgãos julgadores. Compreende o 
processamento de feitos, a e~aboração de 
pareceres , certidões e re~atórios estatísticos e a 
análise e pesquisa de legislação, doutrina e 
jurisprudência . Envolve a indexação de documentos 
e o atendimento às partes, dentre outras 
atividades de mesma natureza e grau de 
comp~exidade . 

Requisitos 
Esco~aridade: 

3° grau comp~eto. 
Formação Especializada : 
Curso superior completo de Direi to, devidamente 
reconhecido . 
Experiência Profissional : 
Não é necessária . 
Habilidade Específica : 
Digitação de textos 
Ana~ista Judiciário 
Área : Administrativa 
Atribuição Básica : 
Rea~izar atividades de níve~ superior a fim de 
favorecer o adequado funcionamento e 
desenvolvimento da organização. Compreende o 
planejamento, a execução, o acompanhamento e a 
avaliação de planos, projetos, programas ou 
estudos ligados à administração de recursos 
humanos , materiais e patrimoniais, orçamentários 
e financeiros, bem desenvolvimento 
organizacional, à e / ou auditoria . 
Envolve a emissão re~atórios 
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técnicos, certidões, declarações, informações em 
processos , bem como outras atividades de mesma 
natureza e grau de comp~exidade . 

Requisitos 
Esco~aridade: 

3o grau comp~eto . 

Formação Especializada : 
Não é necessária. 
Experiência Profissional : 
Não é necessária . 
Habilidade Específica3 
Digitação de textos. 

Como se verifica nas partes destacadas na transcrição 
acima , grande parte das atribuições dos cargos de Analista 
Judiciário de ambas as áreas (judiciária e administrativa) são 
semelhantes e com muitos pontos de convergência . Além disso, para 
ingresso na carreira há a mesma exigência de ter cursado o 3° grau 
completo . Portanto , para a redistribuição pretendida esse inciso 
também está sendo preenchido . 

Por todo o exposto , observa-se que todos os requisitos 
exigidos pela Resolução CNJ n . 146/2012 , necessários ao 
des l ocamento de cargos ocupados e efetivos por meio de uma 
redistribuição por reciprocidade estão sendo atendidos . 

Ademais , desde que a servidora Maria José Castro de 
Oliveira , do TRF da 2a Região , nos termos da art. 8° da mesma 
norma acima , renuncie expressamente ao direi to de receber 
indenização (ajuda de custo) inerente à mudança de domicílio , a 
ser paga pelo órgão de destino (Seção Judiciária de Minas Gerais) , 
não haverá prejuízos de ordem financeira para nenhum dos órgãos 
envolvidos (TRF's da la e 2a Regiões) Pois em relação aos cargos 
e suas atribuições , comprovadamente não haverá prejuízos com a 
troca . 

Como 
cargos entre 
reciprocidade , 
Diário Oficial 

jurisprudência à prática de redistribuição de 
os Tribunais Regionais Federais , inclusive por 
foram juntados aos autos cópias de publicações do 
da União (fls . 57/59) que demonstram essas trocas 

nos TRF ' s da 2a , 3a e 5a Regiões . 

O Tribunal de Contas da União , por meio do acórdão n . 
3447/2012 Plenário (fls . 107/108) , passou a reconhecer a 
regularidade da redistribuição por reciprocidade , desde que 
observados os requisitos do art. 37 da Lei 8.112/1990 , que são os 
mesmos presentes no art . 2° da Resolução CNJ n. 146/2012 , 
tratando-se de cargos ocupados. 

Assim, considerando que : a) ficou comprovado o 
preenchimento dos requisitos necessários à redistribuição por 
reciprocidade presentes no art . 37 da Lei 8 . 112/1990 e Resolução 
CNJ n . 146/2012; b) não haverá prejuízos aos órgãos envolvidos 
(TRF ' s da la e 2a Regiões) ; c) essa prática é considerada regular 
pelo Tribunal de Contas da União (acórdão n . 34 4 7/2012 
Plenário) ; os Tribunais da 2a , Regiões adotam esse 
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instituto com regularidade , DEFIRO O PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO POR 
RECIPROCIDADE da servidora SIMONE BARBOSA, analista judiciário -
área judiciária do quadro de pessoal deste Tribunal , Seção 
Judiciária de Minas Gerais , lotada em Belo Horizonte , com a 
servidora MARIA JOSÉ CASTRO DE OLIVEIRA, analista judiciário 
área administrativa do quadro de pessoal do Tr i bunal Regional 
Federal da 2a Região , Seção Judiciária do Espírito Santo , lotada 
em Vitória . 

É o voto . 
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