
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI - 6253213

Altera a Resolução Presi 39 de 06/09/2016, que dispõe sobre as
diretrizes a serem observadas para a concessão de remoção por motivo
de saúde, remoção para acompanhamento do cônjuge e licença para
acompanhamento do cônjuge.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração, em
sessão do dia 07/06/2018, proferida nos autos do PAe 0012399-93.2016.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a Resolução CJF 3 de 10 de março de 2008 do Conselho da Justiça Federal, que

regulamenta a nomeação, a exoneração, a designação, a dispensa, a remoção, o trânsito e a vacância,
previstos na Lei 8.112/1990;

b) a edição da Resolução CJF 484 de 18 de abril de 2018 do Conselho da Justiça Federal,
que altera o art. 29 da Resolução CJF 3 de 10/03/2008;

c) a necessidade de se alterar a Resolução Presi 39 de 6 de setembro de 2016, que dispõe
sobre as diretrizes a serem observadas para a concessão de remoção por motivo de saúde, remoção para
acompanhamento do cônjuge e licença para acompanhamento do cônjuge, para adequá-la aos termos da
Resolução CJF 484/2018,

RESOLVE:
Art. 1º REVISAR o art. 2º da Resolução Presi 39 de 6 de setembro de 2016, que passa a

vigorar com as seguintes alterações:
[...]
Art. 2º Para análise do pedido de remoção por motivo de saúde, é
indispensável o laudo médico emitido por junta médica, o qual deverá conter as
seguintes informações:
[...]
Parágrafo único. (Revogado)
§ 1º O laudo de que trata este artigo deverá ser necessariamente conclusivo,
com a análise conjugada desses quesitos.
§ 2º A junta médica oficial poderá entender suficiente o laudo médico
apresentado, bem como, sempre que julgar necessário, solicitar a atuação de
um ou mais médicos especialistas, preferencialmente integrantes do quadro de
pessoal do órgão ou convidados de outros órgãos e instituições.
[...]

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente
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https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/3800/Res 003-2008 alt.pdf?sequence=1
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/49974/Res 484-2018.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/112714/Resolu%C3%A7%C3%A3o Presi 39 - Disp%C3%B5e sobre as diretrizes a serem observadas para concess%C3%A3o de remo%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=3


Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 12/06/2018, às 06:45 (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
6253213 e o código CRC ABE72C8C.
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