
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO 
CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 5.027/2014-TRF1 
INTERESSADO 
ASSUNTO 

RELATÓRIO 

O Exm0
• Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves- Relator: 

(Corregedor Regional) 

Adonias Ribeiro de Carvalho Neto e Adrian Soares Amorim de Freitas, Juízes Federais 
• Substitutos em exercício, respectivamente, na 19a Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará e 

na 13 Vara da Seção Judiciária do Estado do Piauí, formulam requerimento de permuta, com o 
argumento de que o fazem antes de findo o prazo necessário para se aperfeiçoar o vitaliciamento, 
diante da possibilidade de serem prejudicados na antiguidade em virtude de se encontrar em etapa 
avançada, na Primeira Região, concurso para provimento de cargos de Juiz Federal Substituto. 
Afirmam preencher os requisitos necessários para a realização do ato e anuem com a inclusão de 
seus nomes no último lugar da lista de antiguidade dos Tribunais para os quais estão permutando, 
solicitando prazo de trânsito de trinta dias e o pagamento das verbas indenizatórias, sem se opor a 
pagamento das mesmas "a posteriori" no caso de inexistência de verba para pagamento imediato. 

• 

Manifestação da Assessoria dos Assuntos da Magistratura ás fls. 54/57, tendo os 
autos sido encaminhados a Esta Corregedoria Regional, à luz do disposto no artigo 19, parágrafo 
1°, da Resolução PRESI/COGER 18, de 29 de setembro de 2011 , para ser submetido à deliberação 
da eg. Corte Especial Administrativa. 

É o relatório. ~ 
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VOTO 

O Exm0
• Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves- Relator: 

(Corregedor Regional) 

A remoção de magistrados no âmbito da Justiça Federa l, prevista no parágrafo 1 o do 
artigo 107 da Carta Constitucional , tem sua disciplina regulamentar na Resolução 001, de 20 de 
fevereiro de 2008, do Conselho da Justiça Federal , nos artigos 11, inciso IV, e 138 do RITRF- 1a 
Região, e na Resolução PRESI/COGER 18, de 29 de setembro de 2011 , que estabelecem, naquilo 
quanto interessa ao caso ora sob apreciação: 

Constituição Federal: 

" art.107 . ........... .. ...... ..... ... .. .. ...... ................... ................ ..... ................ .. ....... ....... .... .... ..... . 

§ 1°. A lei disciplinará a remoção ou permuta de juízes dos Tribunais Regionais 
Federais e determinará a sua jurisdição. 

Resolução n°. 001, de 20.2.2008, do Conselho da Justiça Federal, com ª redação 
dada pela Resolução 248. de 19. 6. 2013: 

" art. 27. A remoção é o deslocamento do magistrado a pedido ou de ofício no âmbito 
do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

Parágrafo único, Para os fins do caput deste artigo entende-se como quadro, em 
conjunto, os quadros de pessoal dos tribunais regionais federais, das seções 
judiciárias e subseções. 

art. 28. A remoção a pedido do magistrado, no interesse da Administração, para a 
mesma Região ou para outra Região, dar-se-á: 

I. mediante o oferecimento de vagas em edital; 
11. mediante permuta com magistrado da mesma ou de outra Região; 

Parágrafo único. A remoção por permuta a que se refere o inciso 11 deste artigo é o 
deslocamento recíproco entre magistrados com cargo de idêntica natureza e 
denominação. 

art. 29. São requisitos essenciais à remoção a pedido, inclusive por permuta, 
concomitantemente: 

I. não haver acúmulo injustificado de processos na vara ou no gabinete que esteja 
sob a jurisdição do magistrado; 

11. anuência do tribunal de origem, com anuência da respectiva corregedoria, 
\ conforme o caso; 
}., 111. em relação ao magistrado: 
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a) contar com mais de 12 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; 
b) não haver recebido penalidade de advertência ou censura no último ano ou de 

remoção compulsória nos últimos três anos anterior ao pedido; 
c) não estar indiciado em sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

§ 1°. Além dos requisitos previstos no inciso 111 deste artigo, para fins de permuta 
entre Regiões, o magistrado deverá ser vitalício. 

§ 2°. Excetua-se do disposto na alínea "a" do inciso 111 deste artigo a remoção para 
varas a serem instaladas. 

§ 3°. Na hipótese de concurso de remoção a pedido, inclusive por permuta, havendo 
mais de um interessado, para efeito de classificação e desempate dos interessados, 
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; 

11. Maior tempo de exercício na carreira, contado do ingresso inicial como juiz federal 
substituto; 

111. Maior tempo de exercício no cargo; 
IV. Maior idade; 
V. Maior prole. 

art. 37. O magistrado removido para ter exercício em outro município terá, no mínimo, 
dez e, no máximo, trinta dias de trânsito, a contar da publicação do respectivo ato que 
ensejou a mudança de domicílio. 

§ 1°. Na hipótese de o magistrado encontrar-se em gozo de licença ou afastado 
legalmente, o prazo de que trata o caput deste artigo será contado a partir do término 
do impedimento. 

§ 2°. As licenças e os afastamentos legais ocorridos durante o trânsito não 
suspendem o seu transcurso, podendo ser concedidos pelo tempo que sobejar. 

§ 3°. É facultado ao magistrado declinar, total ou parcialmente, dos prazos 
estabelecidos no caput deste artigo. 

art. 38. A concessão do período de trânsito caberá ao presidente do tribunal de 
origem do magistrado. 

Parágrafo único. O período de trânsito deverá ser concedido juntamente com o ato 
de remoção, mediante requerimento do magistrado. 

art. 38-A. O magistrado removido de uma Região para outra, ainda que em 
decorrência de permuta, ocupará o último lugar na lista de antiguidade para fins de 
promoção dentre aqueles que ocupem o mesmo cargo na Região para a qual foi 
removido ". 

~eqimento Interno do TRF-1.'_ Região.· 
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"art. 11. Compete à Corte Especial Administrativa: 

IV. decidir os pedidos de remoção ou permuta de juiz federal e de juiz federal 
substituto; 

art. 138. Os juízes federais e os juízes federais substitutos poderão solicitar permuta 
ou remoção de uma para outra vara da mesma seção que tenha competência em 
matéria distinta, ou de outra seção ou subseção da Região mediante requerimento 
dirigido ao presidente do Tribunal. 

§ 1°. O presidente, dentro de dez dias úteis a contar do recebimento do pedido, após 
ouvida a Corregedoria Regional, que informará conclusivamente acerca da 
regularidade dos serviços afetos aos magistrados interessados, submeterá o pedido à 
decisão da Corte Especial Administrativa . 

§ 2°. Os pedidos de remoção deverão ser formulados por escrito, no prazo de cinco 
dias, contados da publicação do edital que comunicar a vacância do cargo, cujo 
provimento não se fará enquanto não forem decididos. Havendo mais de um pedido e 
estando os requerentes em igualdade de condições, terá preferência o do juiz federal 
mais antigo, salvo se o interesse do serviço assim não o recomendar, a critério da 
Corte Especial Administrativa. 

§ 3°. O interessado poderá manifestar também opção por outra vara que vier a vagar 
em razão da remoção. 

§ 4°. Os juízes recém-promovidos que eventualmente vierem a ser removidos em 
curto prazo terão a jurisdição prorrogada por seis meses, no mínimo, podendo esse 
prazo ser alterado, no interesse do serviço, a critério da Presidência, ouvida a 
Corregedoria Regional. 

§ 5°. Os juízes federais substitutos, enquanto não adquirida a vitaliciedade não 
poderão ser removidos, salvo no interesse do serviço e a critério da Corte Especial 
Administrativa, observando-se, quanto aos pedidos de remoção, o disposto no § 2° 
deste artigo. 

§ 6°. Na remoção prevista no § 5° deste artigo, a Corte Especial Administrativa, para 
que as opções em série não ponham em risco a sustentabilidade dos serviços 
jurisdicionais em seções ou subseções judiciárias mais críticas, poderá, 
excepcionalmente, conforme o indicar a necessidade do serviço, limitar a escolha dos 
candidatos a que se refere o § 3°. 

§ 7°. O juiz federal e o juiz federal substituto, exceto no caso de remoção dentro da 
sede da mesma seção ou subseção judiciária, só poderão obter nova remoção, a 
pedido ou mediante permuta, decorrido um ano da última, a contar da publicação do 
ato, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes deste artigo. 

§ 8°. O prazo a que se refere o § 6° deste artigo poderá ser reduzido, a critério da 
Corte Especial Administrativa, se não houver candidato a remoção que preencha o 
requisito do interstício. 

§ 9°. A remoção para outra Região, a pedido ou mediante permuta, só poderá ser 
concedida se atender às seguintes condições concomitantemente: 
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I. ocorrer sem prejuízo da prestação jurisdicional onde estiver o juiz em exercício; 

11. ser o interessado magistrado vitalício; 

111. fazer-se no absoluto interesse do serviço para onde for solicitada" 

Resolução PRESIICOGER n°. 1§., de 29 de setembro de 2011: 

" art. 19. A remoção a pedido e a permuta de juízes federais e JUIZes federais 
substitutos da Justiça Federal da Primeira Região para a Justiça Federal de outras 
Regiões será formulada por requerimento do magistrado ao presidente do TRF 1 a 

Região, acompanhado dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos nesta 
Resolução, ressalvado o disposto no art. 45, I, da Lei Complementar 35, de 
1410311979 . 

§ 1°. O requerimento integrará processo administrativo específico, relatado pelo 
Corregedor Regional e apreciado pela Corte Especial Administrativa, na forma das 
competências definidas no Regimento Interno. 

§ 2°. Compete ao relator dirigir a instrução do processo e determinar as providências 
necessárias às unidades do Tribunal. 

§ 3°. O prazo para instrução e julgamento do requerimento deve possibilitar a 
manifestação tempestiva do Tribunal interessado, na forma estabelecida no edital 
específico. 

§ 4°. O requerimento deferido será encaminhado pelo presidente do TRF 1 a Região 
ao Tribunal interessado. 

Art. 20. São requisitos essenciais à remoção a pedido ou mediante permuta para 
outra Região da Justiça Federal, concomitantemente: 

I. não haver prejuízo à prestação jurisdicional onde o magistrado esteja em exercício; 

l/limitação de uma remoção a pedido por semestre; 

111. 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 c) não haver o juiz sido punido, nos últimos doze meses, 
~~om pena igual ou superior a de censura. 

em processo disciplinar, 
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Parágrafo único. Na hipótese de concurso de remoções, havendo mais de um 
interessado na Primeira Região e estando os magistrados em igualdade de condições, 
terá preferência o magistrado mais antigo. " 

Informa a Assessoria da Magistratura que o Juiz Federal Substituto Adrian Soares 
Amorim foi aprovado no XIII Concurso Público de Juiz Federal Substituto, tomou posse e entrou em 
exercício em 24 de março de 2011, foi declarado apto à aquisição da vitaliciedade por meio do ATO 
PRESI/ASMAG 310, de 15 de março de 2013, publicado no e-DJF1 de 19 de março de 2013, a qual 
obteve no seguinte dia 24. Foi removido pela última vez na data de 31 de janeiro de 2013 para a 1 a 
Vara da Seção Judiciária do Estado do Piauí, onde está no exercício de suas atividades judicantes, 
não constando, no âmbito desta Corregedoria Regional , a existência de procedimento disciplinar 
contra o magistrado requerente, nem a aplicação de qualquer penalidade de cunho disciplinar. 

No que se refere à situação dos serviços judiciários da 1 a Vara da Seção Judiciária do 
Estado do Piauí, verifica-se da análise do Relatório de Produtividade de Juiz Substituto (situação 
em julho de 2014) que Sua Excelência no referido mês possuía conclusos para despacho 41 
(quarenta e um) processos, nenhum com mais de 60 dias; 84 (oitenta e quatro) processos 
conclusos para decisão, sendo 6 (seis) com mais de 60 e menos de 180 dias; e 36 (trinta e seis) 
processos conclusos para sentença, sendo 7 (sete) entre 60 e 180 dias e 6 (seis) com mais de 180 
dias; tendo realizado 4 (quatro) audiências; proferido 363 (trezentos e sessenta e três) despachos e 
156 (cento e cinqüenta e seis) decisões, além de 19 (dezenove) sentença, sendo 3 (três) do tipo C, 
1 O (dez) do tipo De 1 (uma) do tipo E. 

Em relação ao Juiz Federal Substituto Adonias Soares Amorim de Freitas, deixa ver a 
certidão reproduzida por cópia , às fls. 15, datada de 17 de abril próximo passado, da Subsecretaria 
de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que Sua Excelência exerce referido cargo 
desde 5 de setembro de 2012, de modo que adquiriu vitaliciedade no passado dia 5, e que não há, 
quanto à sua pessoa, registro de penalidade ou de tramitação de processo de natureza disciplinar. 
Os relatórios juntos por fotocópia às fls. 16/19 põem a mostra os dados de produtividade de Sua 
Excelência, ao passo que os documentos reproduzidos por cópia às fls. 136/139 mostram que o 
mesmo pleito foi deferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, o que significa aquiescência 
da Corte em referência com o pedido de permuta ora sob apreciação neste Tribunal. 

Por fim, não se identifica, caso concretizada a remoção por permuta, nenhum prejuízo 
à prestação jurisdicional, posto que os vagos serão preenchidos mutuamente, restando assegurada 
assim a continuidade do serviço nas unidades envolvidas na remoção recíproca. 

Em tais condições, atendidos os requisitos para a remoção por permuta, voto pelo 
acolhimento do pleito, com comunicação ao eg. Tribunal Regional Federal da 5a Região. 

É como voto. ~ 
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