
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

 

Trata-se de requerimento administrativo 16824428, em que os Juízes Federais
Substitutos JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE , matrícula JU743, lotado na 4ª Vara Federal da
Seção Judiciária de Tocantins e em auxílio ao Superior Tribunal de Justiça, com prejuízo, desde
02/09/2022, e RODRIGO ANTONIO CALIXTO DE PINA GOMES MELLO , matrícula n. 10535,
lotado na 1ª Vara Federal de Limeira, 43ª Subseção Judiciária de São Paulo, vinculado ao Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, solicitam permuta nos termos da Resolução n. 01/2008, alterada pela
Resolução n. 248/2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, com a concessão de trânsito.

Afirmam os requerentes que atendem todos os requisitos para a permuta, o que
comprovam por meio de termos e certidões emitidas pelos órgãos competentes do TRF da 1ª Região e do
TRF da 3ª Região; manifestam concordância "em ingressar nos respectivos Tribunais de destino no final
da lista de antiguidade dos magistrados substitutos"; e informam que o pedido correspondente de permuta
também será protocolizado perante à Corte da 3ª Região.

Por fim, pleiteiam o seguinte: 
1. autuado o presente requerimento, iniciando-se o necessário processo administrativo para que, após a
devida apreciação pelo Órgão Especial, seja declarada a anuência deste Egrégio Tribunal com a permuta
pretendida; 
2. concedido acesso externo ao magistrado RODRIGO ANTONIO CALIXTO DE PINA GOMES
MELLO ao SEI aberto para o processamento deste pedido, para o que se indica desde já o e-mail
rodrigocalixtomello@hotmail.com;
3. comunicada ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região a decisão prolatada, instruída com cópia do
prontuário funcional do magistrado JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE, para, em sendo o caso, ser
baixado ato administrativo formalizando a permuta ora requerida;
4. após a confirmação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região sobre o recebimento do solicitante,
concedido prazo de 30 dias de trânsito, nos termos do artigo 37 da Resolução n. 01/2008 com redação dada
pela Resolução n. 248/2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.
 

Foram juntados ao presente PAe/SEI documentos relativos ao Juiz Federal Substituto
JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE, a saber: certidão funcional, certidão atestando o seu
vitaliciamento, certidão de que está na lotação atual há mais de 12 meses, certidão de que não
responde/respondeu a PAD ou tenha recebido penalidade de advertência ou censura (16824429); e
certidão de que não mantém processos acumulados injustificadamente além do prazo legal (16824430).

Em relação ao Juiz Federal Substituto RODRIGO ANTONIO CALIXTO DE PINA
GOMES MELLO, foram juntadas: certidão funcional do TRF3; certidão atestando a vitaliciedade e de que
não há registro, naquele Tribunal, de penalidade de advertência, censura ou penalidade de remoção
compulsória em seu favor, bem como não se removeu nos últimos 12 meses; certidão de que não constam
processos administrativos disciplinares no TRF3, em trâmite ou encerrados, em nome do magistrado
(16824431); certidão de que não há acúmulo injustificado de processos no acervo processual do
requerente, atestado por boletins estatísticos, bem como justificativa de eventual processo fora do prazo
(16824432).

A Asmag prestou a Informação 16858713, sugerindo o seguinte:
...
O Regimento Interno do TRF 1ª Região, no artigo 143, §º 12, dispõe que os pedidos de remoção mediante
permuta independerão de edital. Entretanto, após julgamento do Procedimento de Controle Administrativo
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n. 0007032-90.2017.2.00.0000 (PAe 0018404-97.2017.4.01.8000), conforme Certidão de Julgamento
(8803565) e Acórdão (8803579), o Conselho Nacional de Justiça recomendou que os Tribunais, em atenção
ao princípio constitucional da publicidade, disponibilizem o extrato das pretensões de remoção mediante
permuta para garantir que os magistrados interessados possam ter conhecimento prévio dos atos praticados
submetidos à apreciação da Corte.
...

No Despacho 16868918, esta Corregedoria sugeriu acatar a referida Informação da
Asmag quanto à publicação de extrato de pretensão manifestada pelos requerentes, de remoção externa,
mediante permuta, como forma de prevenir eventual alegação de vício no ato a ser proferido, o que foi
adotado pela Presidência deste Tribunal (16872346), com a publicação do Edital 16880135.

Durante o prazo aberto no referido edital de publicidade, a Juíza Federal Substituta
CARINA MICHELON, lotada na 9ª Vara da SJMT, por intermédio do Requerimento 16932595,
apresentou manifestação no sentido de que figura à frente na lista de antiguidade dos magistrados
substitutos em relação ao Juiz Federal Substituto JOÃO PAULO MASSAMI LABEU ABE e, portanto,
possui primazia para fins de movimentação para outros Tribunais Regionais Federais. Esclarece, contudo,
que, caso seja contemplada na remoção externa 2023.1 (PAe/SEI 0045248-11.2022.4.01.8000), não teria
interesse em opor óbice ao regular prosseguimento do pedido de permuta em andamento nestes autos. 

Assim, a fim de preservar os direitos inerentes à primazia na lista de antiguidade da
requerente, mas sem causar prejuízos maiores aos magistrados substitutos requerentes da permuta
originariamente, pleiteou:

a) suspensão a tramitação do pedido de permuta do PAe 0002891-71.2022.4.01.8014 entre os
Magistrados Juiz Federal Substituto JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE, vinculado à 1ª Região e
lotado na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Tocantins, e pelo Juiz Federal Substituto RODRIGO
ANTONIO CALIXTO DE PINA GOMES MELLO, vinculado à 3ª Região e lotado na 1ª Vara Federal de
Limeira/SP, até o julgamento do PAe 0045248-11.2022.4.01.8000;
b) em sendo esta requerente a contemplada na remoção externa 2023.1, manifesta desde logo não opor
óbice à continuidade da permuta do Juiz Federal Substituto João Paulo Massami Lameu Abe;
c) em não sendo a requerente a contemplada na remoção externa 2023.1, o provimento do pedido de
permuta desta Magistrada, Juíza Federal Substituta Carina Michelon, vinculada à 1ª Região e lotada na 9ª
Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, com o Juiz Federal Substituto RODRIGO ANTONIO
CALIXTO DE PINA GOMES MELLO, vinculado à 3ª Região e lotado na 1ª Vara Federal de Limeira/SP.

 

Em seguida, o Juiz Federal Substituto JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE, a fim
de que não houvesse prejuízo para os magistrados subscritores do pedido de permuta, solicitou
(16934145) que o PAe/SEI 0045248-11.2022.4.01.8000 (remoção externa 2023.1) e o presente PAe/SEI
0002891-71.2022.4.01.8014 (permuta externa) fossem levados conjuntamente a julgamento, na mais
próxima sessão da Corte Especial Administrativa, para que, uma vez autorizada a remoção externa da
Juíza Federal Substituta CARINA MICHELON, o pedido de permuta destes autos pudesse ser, ato
contínuo, apreciado e acolhido.

Informou, ainda, o magistrado que já foi concedida vista dos autos aos magistrados
CARINA MICHELON, autora do Requerimento 16932595, e ARTHUR NOGUEIRA FEIJÓ, que apenas
manifestou interesse em acompanhar o andamento do feito, sem a intenção de impugná-lo, consoante
cópia de e.mail que fez anexar (Doc. 16934167).

O Gager juntou boletim de produtividade (Tipo 2), extraído do e.Siest, em 22/11/2022
(16958332), concernente aos processos conclusos fora do prazo. Certificou, ainda, que, consultando os
sistemas SEI e PJeCor, nada consta, em termos de procedimento disciplinar ou penalidade administrativa
aplicada, que impeça a permuta externa do Juiz Federal Substituto JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU
ABE (16953016).

É o relatório.
VOTO

De acordo com a Constituição, “a lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos
Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede” (art. 107, § 1º).

Na Justiça Federal de primeiro grau, a remoção por permuta é regulamentada pela
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Resolução CJF n. 01/2008, nos seguintes moldes:
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 mesmo quadro, em conjunto, os
quadros de pessoal dos tribunais regionais federais, das seções judiciárias e subseções. (Redação dada pela
Resolução n. 248, de 19/06/2013)
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;
II - mediante permuta com magistrado da mesma ou de outra Região;
Parágrafo único. A remoção por permuta a que se refere o inciso II deste artigo é o deslocamento recíproco
entre magistrados com cargo de idêntica natureza e denominação. (Redação dada pela Resolução n. 248, de
19/06/2013)
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;
II – anuência do tribunal de origem, com anuência da respectiva corregedoria, conforme o caso;
III – em relação ao magistrado:
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 anteriores ao pedido;
c) não estar indiciado em sindicância ou processo administrativo disciplinar.
§ 1º - Além dos requisitos previstos no inciso III deste artigo, para fins de permuta entre Regiões, o
magistrado deverá ser vitalício.
§ 2º. Excetua-se do disposto na alínea “a” do inciso III deste artigo a remoção para varas a serem instaladas.
§ 3º. 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;
II. Maior tempo de exercício na carreira, contado do ingresso inicial como juiz federal substituto;
III. Maior tempo de exercício no cargo;
IV. Maior idade;
V. Maior prole.
...
Art. 33. Quando for o caso, os tribunais regionais federais oferecerão à remoção externa para interessados
de outras Regiões as vagas remanescentes de seu quadro de juízes federais ou juízes federais substitutos
mediante disponibilização delas ao Conselho da Justiça Federal – CJF que, pela Corregedoria-Geral da
Justiça Federal, promoverá anualmente concurso nacional unificado de remoção externa.
§ 1º Resolução do CJF disciplinará a realização do concurso externo de remoção para juízes federais ou
juízes federais substitutos de uma para outra Região.
§ 2º As vagas, escolhidas e oferecidas ao exclusivo critério do tribunal regional respectivo em cada período
anual, serão colocadas em disputa no mesmo certame.
§ 3º O juiz federal substituto vitalício de outra Região poderá ser removido para se titularizar em outra
quando não houver na Região de destino quem aceite o lugar vago, observando-se o disposto no art. 93, II,
"b", da Constituição.
...
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. (Redação dada pela Resolução n. 248, de 19/06/2013)
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.
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...

No âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, em primeiro grau, cumpre observar, também,
disposições do Regimento Interno do TRF1 e da Resolução Presi/Coger n. 18/2011.

Do RITRF1, interessa mencionar:
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.
§ 1º 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.
§ 2º 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.
§ 3º O interessado poderá manifestar também opção por outra vara que vier a vagar em razão da remoção.
§ 4º 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.
§ 5º 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 § 2º deste artigo.
§ 6º Na remoção prevista no § 5º 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 § 3º.
§ 7º 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.
§ 8º O prazo a que se refere o § 6º deste artigo poderá ser reduzido, a critério da Corte Especial
Administrativa, se não houver candidato a remoção que preencha o requisito do interstício.
§ 9º A remoção para outra Região, a pedido ou mediante permuta, só poderá ser concedida se atender às
seguintes condições concomitantemente:
I – ocorrer sem prejuízo da prestação jurisdicional onde estiver o juiz em exercício;
II – ser o interessado magistrado vitalício;
III – fazer-se no absoluto interesse do serviço para onde for solicitada.
§ 10. Os pedidos de remoção mediante permuta independerão de edital.
§ 11. A Corte Especial Administrativa, ouvida a Corregedoria Regional, poderá recusar o pedido de
remoção ou de permuta quando reputá-la inconveniente ao serviço. Considera-se inconveniente a remoção
ou a permuta, entre outras hipóteses, quando o interessado ou um dos permutantes estiver às vésperas de
aposentadoria, exoneração do cargo a pedido, promoção por antiguidade ou merecimento.
§ 12. Verificada a hipótese do § 11 deste artigo, a Corte Especial Administrativa, ouvida a Corregedoria
Regional, revogará obrigatoriamente a remoção ou a permuta.
Art. 139. A remoção, a pedido ou mediante permuta, de juiz federal e de juiz federal substituto de outra
Região fica condicionada à aceitação expressa pelo interessado de sua inserção no final da respectiva lista
de antiguidade.

 

Da Resolução Presi/Coger n. 18/2011, merecerem destaque os seguintes artigos:
...
Art. 19. A remoção a pedido e a permuta de juízes federais e juízes federais substitutos da Justiça Federal
da Primeira Região para a Justiça Federal de outras Regiões será formulada por requerimento do magistrado
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ao presidente do TRF 1ª Região, acompanhado dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos
nesta Resolução, ressalvado o disposto no art. 45, I, da Lei Complementar 35, de 14/03/1979.
§ 1º O requerimento integrará processo administrativo específico, relatado pelo Corregedor Regional e
apreciado pela Corte Especial Administrativa, na forma das competências definidas no Regimento Interno.
§ 2º Compete ao relator dirigir a instrução do processo e determinar as providências necessárias às
unidades do Tribunal.
§ 3º O prazo para instrução e julgamento do requerimento deve possibilitar a manifestação tempestiva do
Tribunal interessado, na forma estabelecida no edital específico.
§ 4º O requerimento deferido será encaminhado pelo presidente do TRF 1ª 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;
II – limitação de uma remoção a pedido por semestre;
III – 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) não haver o juiz sido punido, nos últimos doze meses, em processo disciplinar, com pena igual ou
superior à de censura.
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.
...
Art. 22. A remoção a pedido ou mediante permuta de juiz federal e de juiz federal substituto de outra
Região fica condicionada à aceitação expressa pelo interessado de sua inserção no final da respectiva lista
de antiguidade.
...

Pois bem.

Preliminarmente, considerado o prévio julgamento, nesta assentada, do SEI 0045248-
11.2022.4.01.8000 — por meio do qual esta Corte Especial Administrativa autorizou a remoção externa da
Juíza Federal Substituta CARINA MICHELON  para a Justiça Federal da 3ª Região —, bem assim o teor do
Requerimento 16932595, no qual a referida magistrada, expressamente, afirmou não opor óbice à permuta postulada
pelo Juiz Federal Substituto JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE caso fosse contemplada com a remoção externa,
julgo prejudicado o pedido formulado pela Juíza Federal Substituta CARINA MICHELON neste processo.

Quanto ao mais, das informações da ASMAG (16858713), verifica-se que foram juntados
ao presente PAe/SEI os seguintes documentos relativos ao Juiz Federal Substituto RODRIGO ANTONIO
CALIXTO DE PINA GOMES MELLO: certidão de que não responde a PAD, de que não recebeu
penalidade, de que não há, no TRF3, procedimentos administrativos disciplinares ou sindicâncias em
desfavor do magistrado e de que não mantém processos acumulados injustificadamente e certidão de
exercício e vitaliciedade no TRF3 (docs. 16824431 e 16824432).

Em relação ao Juiz Federal Substituto JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE, foram juntados
documentos comprobatórios de posse e exercício e certidão funcional, de vitaliciedade do requerente em
04/11/2018  (16824429); e certidão de que não mantém processos acumulados injustificadamente
(16824430). 

O boletim de produtividade (Tipo 2), extraído do e-Siest, em 22/11/2022 ( 16958332),
informa que o Juiz Federal Substituto JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE tem 01 (um) processo
concluso para despacho e nenhum processo concluso para despacho, decisão e sentença com excesso
de prazo.

Assim, nos termos da norma do art. 29 da Resolução CJF n. 01/2008, concluiu a
Corregedoria não haver acúmulo de processos no gabinete do magistrado.

Além disso, verificou-se não estar o requerente indiciado em sindicância ou processo
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administrativo disciplinar (16824429 e 16953016).

Quanto ao Juiz Federal Substituto RODRIGO ANTONIO CALIXTO DE PINA GOMES
MELLO, os documentos 16824431 e 16824432, informam não haver acúmulo injustificado de processos
no gabinete sob jurisdição do magistrado e que o requerente não está indiciado em sindicância ou processo
administrativo disciplinar, nem recebido penalidade de advertência, censura ou remoção compulsória, e
ainda, que foi vitaliciado em 27/09/2021.

Como se vê, os juízes preenchem os requisitos necessários à pretendida remoção externa
por permuta, pois comprovaram a vitaliciedade; não foram removidos ou permutados desde seu ingresso
no cargo de juiz federal substituto; não consta nenhum registro de penalidade de advertência, censura ou
remoção compulsória em desfavor dos referidos magistrados; não estão indiciados em sindicância ou
processo administrativo disciplinar e não possuem acúmulo injustificado de processos.

Além disso, os magistrados consentem com os reposicionamentos de cada qual no final
da lista de antiguidade dos tribunais de destino respectivos.

Estão satisfeitos todos os requisitos autorizadores para o trâmite do processo de permuta
entre os requerentes, foi cumprida, ainda, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, referida na
Informação Asmag (16858713), pela publicação do Edital (16880135) com o extrato das pretensões de
remoção mediante permuta para garantir que os magistrados interessados possam ter conhecimento prévio
dos atos praticados submetidos à apreciação da Corte.

Ante o exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o pedido da Juíza Federal
Substituta CARINA MICHELON formulado no presente feito e autorizar a remoção externa,
mediante permuta, do Juiz Federal Substituto JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE, lotado na
4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Tocantins, vinculado a este Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, com o Juiz Federal Substituto RODRIGO ANTONIO CALIXTO DE PINA GOMES
MELLO, lotado na 1ª Vara Federal de Limeira, 43ª Subseção Judiciária de São Paulo, portanto,
vinculado ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

 

Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Néviton Guedes, Corregedor Regional da Justiça Federal
da 1ª Região, em 25/11/2022, às 18:22 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16959085 e o código CRC B3973E22.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

 

Processo nº : 0002891-71.2022.4.01.8014

Requerentes : JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE
E RODRIGO ANTONIO CALIXTO DE PINA GOMES MELLO

Requerido : PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.
Assunto : REMOÇÃO EXTERNA DE MAGISTRADO MEDIANTE PERMUTA.

 

REMOÇÃO EXTERNA, MEDIANTE PERMUTA. JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS. REQUISITOS
ATENDIDOS. REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DE ANTIGUIDADE DO TRIBUNAL
DE DESTINO. AUTORIZAÇÃO.

1. Presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de remoção externa, mediante
permuta, formulado pelos Juízes Federais Substitutos JOÃO PAULO MASSAMI LAMEU ABE, lotado
na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Tocantins (TRF1), e RODRIGO ANTONIO CALIXTO DE
PINA GOMES MELLO, lotado na 1ª Vara Federal de Limeira-São Paulo (TRF3).

2. Pedido de remoção, mediante permuta, autorizada.

3. Prejudicado o pedido formulado pela Juíza Federal Substituta CARINA MICHELON no presente feito,
em face da autorização a ela concedida nos autos do PAe/SEI 0045248-11.2022.4.01.8000, de remoção
externa para a Justiça Federal da 3ª Região .

ACÓRDÃO
 

Decide a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, à
unanimidade, julgar prejudicado o pedido da Juíza Federal Substituta CARINA MICHELON, formulado
no presente feito, e autorizar o a remoção externa, mediante permuta, nos termos do voto do relator.

Brasília-DF, 24 de novembro de 2022 (data do julgamento).

 

 

Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Néviton Guedes, Corregedor Regional da Justiça Federal
da 1ª Região, em 25/11/2022, às 18:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16959100 e o código CRC E390D3AF.
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