
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

DESPACHO COGER 9/2023

As Juízas Federais Substitutas DANIELA ALEXANDRA PARDAL
ARAUJO, lotada na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, e
LÍSYA HELENA CAVALCANTE DOS SANTOS, lotada na 2ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Ipatinga/MG, solicitam remoção externa para o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região nos termos da Resolução CJF n. 1/2008.

Afirmam atender todos os requisitos para a remoção, instruindo
os autos com documentos relativos à atividade funcional. Fundamentam,
ainda, o pedido de remoção na necessária manutenção do núcleo familiar, já
que seus familiares residem nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Ao tomar conhecimento do presente processo, o juiz federal
substituto RAFAEL FRANKLIM BUSSOLARI apresentou solicitação contida
no id para que prevalecesse a antiguidade no exame dos pedidos de
remoção apresentados, afirmando ser mais antigo que as magistradas
requerentes. Ao final, requereu o exame conjunto deste processo com o
processo de permuta nº 00000040-60.2022.4.06.8001.

Na Justiça Federal de primeiro grau, a remoção por permuta é
regulamentada pela 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)

O Regimento Interno do Tribunal Regional da 6ª Região assim
disciplina a permuta de juízes federais e juízes federais substitutos para
outra região:

Art. 7ª Compete ao Plenário Administrativo:

X - decidir os pedidos de remoção ou permuta de magistrado ou magistrada de
primeiro grau;

(...)

Art. 111. A remoção para outra Região, a pedido ou mediante permuta, só poderá ser
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concedida se atender às seguintes condições concomitantemente:

I - ocorrer sem prejuízo da prestação jurisdicional onde estiver a Juíza ou o Juiz em
exercício;

II - ser o interessado magistrado vitalício;

III - fazer-se no absoluto interesse do serviço da localidade para onde for solicitada.

Parágrafo único. As remoções de juízes vinculados à lista única de antiguidade
prevista no art. 8° da Lei n. 14.226/2021 obedecerão às regras estabelecidas pelo
Conselho da Justiça Federal.

Por outro lado, o art. 205, também do Regimento Interno do
TRF da 6ª Região, estabelece que “permanecerão em vigor, até ulterior
deliberação do Tribunal, naquilo que não contrariar este Regimento, as
resoluções, os provimentos e os atos do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, até que sejam substituídos.”

Desse modo, as regras do art. 111 do Regimento Interno do
TRF da 6ª Região são integradas pelas disposições da Resolução
PRESI/COGER, n. 18/2011, do TRF da 1ª Região que preveem:

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 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
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um interessado na Primeira Região e estando os magistrados em igualdade
de condições, terá preferência o magistrado mais antigo.
 
Desse modo, tendo em vista a previsão contida no inciso II

do art. 28 Resolução CJF n. 01/2008, bem como o inciso II do art. 20 da
Resolução PRESI/COGER n. 18/2011, do TRF da 1ª Região, determino a
expedição de Circular consultando os juízes federais e juízes federais
substitutos da Justiça Federal da 6ª Região sobre interesse em participar
do processo de remoção externa relativamente ao primeiro semestre de
2023.

 
 

Desembargador Federal VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Vice-Presidente e Corregedor Regional - TRF da 6ª Região
 

Documento assinado eletronicamente por Vallisney Oliveira, Corregedor(a)
Regional da Justiça Federal da 6ª Região, em 16/01/2023, às 14:49, conforme
art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0168164 e o código CRC 0A8968D1.
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