
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 0013163-16.2015.4.01.8000

EMENTA

ADMINISTRATIVO. JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS. REMOÇÃO, MEDIANTE 
PERMUTA. 

1. Satisfeitos os requisitos necessários para a remoção mediante permuta, que nenhum prejuízo 
causa à prestação jurisdicional, na medida em que os vagos serão preenchidos mutuamente, há de 
ser agasalhada a pretensão, não substanciando óbice ao deferimento do pedido a circunstância de 
um dos magistrados, no caso o desta Primeira Região, ter sido removido faz menos de um ano para 
a Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG, pois, por se cuidar de remoção, mediante permuta, em 
que o destino dos magistrados permutantes é outra Região da Justiça Federal, tem aplicação ao caso 
a ressalva inscrita na parte final do disposto no alínea “a” do inciso III do artigo 29 da Resolução 
CJF 001/2008 – não houver pretendente com tal requisito ou decisão em contrário do tribunal -, 
devendo se conformar com tal ressalva, em virtude de se cuidar de ato administrativo de hierarquia 
inferior, sujeito à eficácia vinculante da referida Resolução CJF 001/2008, a aplicação do quanto 
disposto na alínea “b” do inciso IV do artigo 20 da Resolução Presi/Coger 18/2011.

2. Por outro lado, embora não tenha sido apresentado, neste processo, documento de concordância 
expressa do Tribunal Regional Federal da 3ª Região com a presente remoção mediante permuta, o 
documento apresentado pelo magistrado vinculado àquela Corte, no anterior pedido que formulou, 
com acolhida do Tribunal que integra, de remoção simples para a Justiça Federal da 1ª Região, 
atende a tal finalidade, certo como, por meio dele, o TRF3 manifestara sua concordância com o
pleito, condicionando, porém, a remoção então postulada “a eventual designação ou lotação de 
outro magistrado".

3. Pedido acolhido.

A C Ó R D Ã O

Decide a Corte Especial Administrativa, à unanimidade, deferir o pedido, nos 
termos do voto do Relator.

INTERESSADO :
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO ALEXEY SUUSMANN PERE e JUIZ FEDERAL 
SUBSTITUTO JORGE ALBERTO ARAÚJO DE ARAÚJO

ASSUNTO :
PERMUTA ENTRE REGIÕES DE JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS – TRF 1ª
REGIÃO E TRF 3ª REGIÃO
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Corte Especial Administrativa do TRF da 1ª Região – 23/07/2015.

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região
Relator

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da 

Justiça Federal da 1ª Região, em 12/08/2015, às 09:36 (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 1004288 e o código CRC 73E25554.
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