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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

RELATÓRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 0001334-72.2014.4.01.8000-TRF1

Processo Administrativo originário n. 47I/2014-JFGO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA (RELATOR):

Cuida-se de recurso interposto pelo servidor FÚLVIO LUIZ DE FREITAS SARROS, Analista
Judiciário/Área Judiciária (Execução de Mandados), pertencente ao Quadro de pessoal da 3a Região
e removido para a 1a Região por meio do Concurso Nacional de Remoção - SINAR, lotado,
atualmente, na Subseção Judiciária de Rio Verde/GO, contra decisão do Juiz Federal Diretor do Foro
da Seção Judiciária de Goiás, Dr. MARK YSHIDA BRANDÃO, que indeferiu seu pedido de
alteração de lotação para a Seção Judiciária de Goiás (Goiânia) ou, alternativamente, para a
Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia.

O Juiz Federal Diretor do Foro entendeu que a remoção ou alteração de lotação do servidor exige sua
participação no Processo Seletivo Permanente de Remoção - PSPR da 1a Região, sob pena de
afronta ao princípio da isonomia.

Inconformado, o servidor insiste em que, apesar da determinação do Conselho Nacional de Justiça
para que o TRF da 1a Região alterasse o regulamento do PSPR, de forma a permitir a participação,
também, de servidores removidos de quadros de pessoal de outras regiões, isso^ainda não ocorreu, o
que inviabilizaria sua inscrição no PSPR.

Esclarece que seu pleito foi de alteração de lotação, e não de remoção. A diferença entre os
institutos advém do fato de que, como servidor oriundo da 3a Região, que, inclusive recebe sua
remuneração pela Seção Judiciária de Campo Grande (MS) - exceto pela indenização de transporte,
a modificação de sua lotação na 1a Região não implicará em ocupação de nenhum cargo.

Pontua, ainda, que, além da conveniência para o servidor que poderá ficar mais próximo dos pais e
sogros com graves problemas de saúde, a movimentação atenderia, também, ao interesse da
Administração já que a Subseção Judiciária de Rio Verde conta, atualmente, com um excedente de 2
(dois) oficiais de justiça (total de 6 = 4 do quadro + 2 excedentes), enquanto que a Subseção
Judiciária de Aparecida de Goiânia (GO), que possui aproximadamente a mesma quantidade de
mandados a serem cumpridos (entre 9.500 a 10.000) que a Subseção Judiciária de Rio Verde (GO),
conta com apenas 4 (quatro). Lembra que houve manifestação favorável à alteração de sua lotação
por parte do Juiz Federal em exercício na titularidade plena da Subseção de Rio Verde (GO). ^ ~

Por fim, afirma terem ocorridos outros casos semelhantes de alteração de lotação de servidor
removido pelo SINAR/CJF, após vir de outra Região, por meio de mera portaria do Juiz Federal
Diretor do Foro. Cita como exemplo o caso do servidor MARCUS ZAGO DE PAULA removido de
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

VOTO

VOTO

0 EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA (RELATOR):

Questiona-se, nos autos, a possibilidade de alteração da lotação de servidor (originalmente removido
da 3a Região para a 1a, por permuta efetuada de acordo com as regras do Concurso Nacional de
Remoção - SINAR), a pedido, com amparo no art. 36, II, da Lei 8.112/90, por meio de mera portaria
do Juiz Federal Diretor do Foro, sem a participação do servidor no Processo Seletivo Permanente de
Remoção - PSPR da 1a Região. |

Sobre a remoção de servidor, a Lei 8.112/90 dispõe: !

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, +.,
com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:
(Redação dada pela Lei n° 9.527, de 10.12.97)

1 - de ofício, no interesse da Administração; (Incluído pela Lei n° 9.527. de 10.12.97)
i

II - a pedido, a critério da Administração; (Incluído pela Lei n° 9.527. de 10.12.97)
i

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: (Incluído
pela Lei n° 9.527, de 10.12.97) |

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no'
interesse da Administração; (Incluído pela Lei n° 9.527. de 10.12.97)

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expénsas
e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;
(Incluído pela Lei n° 9.527. de 10.12.97)

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for
superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que
aqueles estejam lotados. (Incluído pela Lei n° 9.527. de 10.12.97)

;

No caso concreto, o Requerente veio removido, em agosto/2008, por ocasião do 1° Concurso
Nacional de Remoção - SINAR gerenciado pelo Conselho da Justiça Federal, da Seção Judiciária de
Campo Grande/MS (3a Região), para a Subseção Judiciária de Rio Verde/GO (1a Região), na qual foi
lotado como excedente, na função Execução de Mandados. Pede, alternativamente, sua remoção para
a capital do Estado de Goiás ou para a Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia (GO).
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Art. 4° O servidor com investidura inicial no cargo só poderá concorrer à remoção, na modalidade do
PSPR, depois de transcorridos 36 meses da entrada em exercício.

§ 1° O servidor removido pelo PSPR só poderá obter nova remoção, na mesma modalidade,
decorridos 12 meses da última, a contar da entrada em exercício no órgão para onde foi removido.

Vê-se, assim, que uma série de requisitos devem ser avaliados para o deferimento do pedido de
movimentação do servidor, não bastando, para tanto, a concordância do Juiz Federal responsável
pela administração da jurisdição que o servidor pretende deixar.

Ressalto que a jurisprudência vem reconhecendo a conveniência da realização de processo seletivo
nos casos de pedido de remoção de servidores. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
REMOÇÃO A PEDIDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. PROBLEMAS DE SAÚDE DA FILHA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O ato de remoção a pedido de servidor público sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e
oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário, mormente quando se
apresenta devidamente motivado o indeferimento do pedido.

2. O impetrante, Auditor Fiscal do Trabalho, se insurge contra ato que indeferiu pedido de remoção,
formulado com fundamento no art. 36, II, da Lei 8.112/90 (remoção a pedido, a critério da
Administração), do Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho - NEGUR, em Aracaju/SE para a
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Salvador/BA.

3. Embora o impetrante utilize como justificativa do seu pedido de remoção os problemas de saúde
de sua filha mais velha, não submeteu seu pleito à análise da junta médica oficial, a fim de que fosse
comprovada a necessidade de remoção para tratamento de saúde, conforme determina o art. 36, III,
"b", da Lei 8.112/90.

4. Nos termos das Portarias 323/07 e 618/10, que disciplinam os pedidos de remoção no âmbito do
Ministério do Trabalho e Emprego, a modalidade de remoção a pedido do servidor, a critério da
Administração, estará sempre sujeita à apreciação da Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT e
dar-se-á, preferencialmente, por meio de processo seletivo de remoção.

5. No caso, seguindo a disciplina das Portarias 323/07 e 618/10, o pedido do impetrante foi
indeferido ao fundamento de que, de acordo com o último processo seletivo de remoção, para a
mesma localidade pretendida, existem outros seis servidores melhor classificados.

6. Segurança denegada.

(MS 15.695/DF, Rei. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/03/2011, DJe 22/03/2011) -negritei.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.
CONCURSO DE REMOÇÃO. CARGO DE ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE. ÁREA
DE ESPECIALIZAÇÃO: CORREIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES PERTINENTES À
ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO NA LOTAÇÃO PRETENDIDA. DISCRICIONARIDADE.
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SENTENÇA CONFIRMADA.

2. As áreas de especialização no âmbito da Administração servem para, inclusive, orientar qual será
a lotação do servidor. Ao estabelecer a área de especialização de seus cargos, inclusive com critérios
seletivos diferenciados, o administrador, no âmbito do poder discricionário, norteia-se no interesse
público.

3. Demais, cabe à Administração estabelecer os critérios para o processo seletivo de remoção de
acordo com seu interesse precípuo, analisando as peculiaridades de cada Estado, distribuindo
os cargos, inclusive os com especialização diferenciada, de acordo com os critérios que melhor
atendam aos princípios e normas regentes.

4. Logo, descabida a alegação de que o concurso de remoção para o Cargo de Analista de Finanças e
Controle excluindo a área de especialização do impetrante (Cargo de Analista de Finanças e Controle
- Área de Especialidade: Correição) constitui ofensa aos princípios da razoabilidade e/ou da
isonomia.

5. Não restando comprovado qualquer desvirtuamento do ato administrativo que indeferiu a
participação do impetrante no processo de remoção, sob o fundamento de inexistência de vaga com
as atribuições atinentes à especialização do cargo do impetrante na localidade pretendida, não há que
se falar em nul idade do ato.

6. Agravo retido não conhecido. Apelação a que se nega provimento.

(AMS 0010207-68.2006.4.01. 3400/DF, Rei. Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO,
PRIMEIRA TURMA, e-DJFl p.94 de 18/07/2014) - negritei.

Quanto à alegação do Requerente de que o art. 2°[3] da Portaria TRF1/PRESI/CENAG n. 12/2011
impediria sua participação no processo seletivo de remoção, tal óbice não mais existe.

Como bem observaram o Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Goiás e a DILEP, em
mais de uma ocasião, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, examinando situação semelhante à
posta nos autos, reconheceu a possibilidade de participação de servidor removido por permuta de
outra Região no Processo de Remoção dos servidores pertencentes aos Quadros de Pessoal da
Região de destino. Exemplo disso se tem no Pedido de Providências n. 0001167-28.2013.2.00.0000,
juntado neste processo administrativo, cuja ementa está assim redigida:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1a REGIÃO. TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL 3a REGIÃO. SERVIDOR REMOVIDO POR PERMUTA.
POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM SELEÇÃO INTERNA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL
DE DESTINO. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO.

I. Pedido de Providências no qual serventuário da Justiça Federal, removido por permuta para o
TRF3, objetiva seja admitida sua participação em processo de remoção interna no âmbito do
TRF1 oudoTRFS.

II. A remoção nacional a pedido deixa clara a intenção de transferência definitiva do servidor,
razão pela qual se pode permitir sua incorporação ao novo tribunal, em maior extensão,
inclusive para participar de remoções internas.
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III. "mesmo perdurando o vínculo com o Tribunal Regional Federal de onde se removeu, o
servidor não está impedido de pleitear nova remoção no âmbito do TRF em que passou a
atuar". (PCA n. 0006014-10.2012.2.00.0000. Conselheiro José Guilherme Vasi Werner.
Julgado em 07/03/2013).

IV. Pedido julgado procedente.

Por todos esses motivos, tenho que deve ser mantida a decisão do Diretor do Foro da Seção
Judiciária de Goiás que indeferiu o pedido do Recorrente de alteração de lotação sem a inscrição no
Processo Seletivo Permanente de Remoção - PSPR.

Ante o exposto, senhor Presidente, NEGO PROVIMENTO ao recurso do servidor FULVIO LUIZ
DE FREITAS BARROS.

É como voto.

[1] Provimento Geral Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região.

[21 Prerrogativa do Juiz Federal de administrar sua própria Vara.

[31 Art. 2° O PSPR é o instrumento utilizado para o deslocamento do servidor pertencente aos
quadros de Pessoal da Justiça Federal de 1° e 2° graus da Primeira Região, a pedido, a critério da
Administração, mediante classificação em processo seletivo de remoção.

'lDocumento assinado eletronicamente por Reynaldo Fonseca, Desembargador Federal, em
19/02/2015, às 10:52 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portai.trfl.jus.br/portaltrfl
/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 0314530 e o código CRC
190B6B6C.
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