
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Vistos.

Cuida-se  de  pedido  apresentado  pela  Juíza  Titular  da  13ª Vara  Federal  de  Belo
Horizonte postulando a reconsideração da decisão que não conheceu do seu pedido de inscrição na
Lista Semestral de Substituições, por intempestividade, ou, em caso de negativa, a remessa do pedido
ao e. TRF1, como recurso ao Conselho de Administração.

 Relata a Recorrente que esteve convocada em auxílio no TRF1 desde 2010 e que,
por força da Resolução nº 209 doConselho Nacional de Justiça, deverá retornar à origem até o dia 31
de janeiro de 2016. Assim, vislumbrando o retorno à jurisdição na SJMG, enviou à DIREF o formulário
de inscrição para compor a lista Semestral de Substituições, no dia 16.11.2015, o qual não foi conhecido
ao fundamento de que não fora atendido o requisito previsto no item 2.1 do Edital n. 2/2015, que
estabeleceu o prazo do dia 15.11.2015, às 18h, para o recebimento das inscrições.

Argumenta que o prazo peremptório estabelecido no edital deveria ser cumprido por
todos aqueles que, estando no exercício da jurisdição, desejassem compor a referida lista. Entretanto,
tal prazo não pode correr contra quem por qualquer motivo se encontre fora da Jurisdição na Seção
Judiciária de Belo Horizonte durante o seu decurso. Alega, então, que considerando a semestralidade da
lista, não parece lógico que magistrados sejam impossibilitados de exercer a substituição durante todo o
semestre  tão  somente  por  assumirem ou retornarem à  jurisdição no  seu curso,  posteriormente  ao
vencimento do prazo previsto no edital.

Por fim, invoca a Portaria PRESI 272/2015, quem em seu art. 3º, § 3º, I, garante ao
magistrado que ingressar na seção ou subseção após o encerrramento do prazo de inscrição previsto no
edital que passe a integrar a lista em sua última posição.

É o sucinto relatório.

Decido.

Em cumprimento ao disposto na Portaria PRESI 272 / 2015 foi instaurado o PAe-SEI
nº  0014477-70.2015.4.01.8008, bem como realizada a abertura de edital público para inscrição dos
magistrados  interessados  em atuar,  no  primeiro  semestre  de  2016, em substituições  na  Seção  e
Subseções Judiciárias.

O  edital  (doc.  1369037)  foi  publicado  em  06.11.2015  no  endereço  eletrônico
http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/65641  (doc.  1381601)  e,  além disso,  enviado  a  todos  os
magistrados desta Seccional (doc. 1386367), de forma evitar eventual alegação de desconhecimento do
seu teor.

No  item 2  do  referido  instrumento  convocatório,  que  trata  das  inscrições,  ficou
estabelecido, verbis:

2.1 -  As inscrições serão recebidas até às 18h do dia 15 de novembro de 2015, por  intermédio do
Formulário de Inscrição na Lista Semestral de Substituição, disponível na intranet da Seção Judiciária
de Minas Gerias, no link serviços - formulários - SEMAG, encaminhado ao e-mail semag.mg@trf1.jus.br
.

(...).

2.3 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, inclusive
por motivo de licença ou férias de magistrado.

Ademais, nas Disposições Finais, registrou-se:
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6.5 - Os prazos estabelecidos neste instrumento são preclusivos, contínuos e comuns a todos.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que não houve impugnação aos termos do edital, o
qual é vinculativo, tanto para os magistrados quanto para a Administração, neste ato representada pelo
Diretor do Foro.

Obedecido  o  princípio  da  publicidade,  os  termos  do  edital  contemplou,
indistintamente, a todos os magistrados, independentemente de férias, afastamentos, licenças, ou que se
encontrava fora da jurisdição da Seção Judiciária de Minas Gerais.

A previsão contida no Art.3º, §3º, inciso I, da Portaria PRESI 272/2015, alcança, tão
somente, aos magistrados que ingressarem na seção ou na subseção após o encerramento do prazo de
inscrição previsto no edital. Não é o caso da Recorrente, Juíza Titular da 13ª Vara desta Seção Judiciária
desde abril de 2005.  

A  admissão  da  inscrição  da  recorrente  extemporaneamente,  configuraria  grave
exceção, prejudicial aos demais magistrados que atenderam ao apelo do edital tempestivamente, ferindo
mortalmente os princípios da vinculação ao edital, da moralidade e da impessoalidade.

A aceitação de eventuais inscrições fora do prazo estabelecido no edital inviabilizaria
o cumprimento do disposto no inciso IV do Art. 3º da mencionada Portaria PRESI 272, que determina o
envio das listas semestrais de substituição à Presidência do Tribunal, para homologação, até o dia 5 dos
meses de dezembro e junho de cada ano.

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida. Não há vício ou omissão que motive a
sua revisão.

Relacione-se  este  processo  administrativo  com  o  PAe  SEI
nº 0014477-70.2015.4.01.8008, tendo em vista a pertinência temática. 

Subam os  autos  em grau  de  recurso  hierárquico  ao  Presidente  do  eg.  Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.

Dê-se ciência à recorrente.

Publique-se.

 

MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES

Juiz Federal Diretor do Foro / SJMG

Documento assinado digitalmente

Documento assinado eletronicamente por Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Diretor do Foro,
em 30/11/2015, às 15:58 (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 1485562 e o código CRC 91F11DA6.
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