
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
PORTARIA 025

Disciplina  critérios  para  autorizar  servidor  a  participar  do  Processo
Seletivo Permanente de Remoção (PSPR).

O  JUIZ  FEDERAL  SUBSTITUTO  PAULO  MITSURU  SHIOKAWA  NETO,
RESPONDENDO  PELA  TITULARIDADE  DA  VARA  ÚNICA  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
FEDERAL DE ALTAMIRA, no uso de suas atribuições legais,

 
CONSIDERANDO:
1)  as  atribuições  definidas  no  Provimento  n.  129,  de  08/04/2016,  da

Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e;
2) que a Resolução 22/2017 delegou aos Juízes Federais das unidades de primeira

instância a responsabilidade por autorizar ou não previamente a inscrição dos servidores nos processos
de remoção;

3) que há necessidade de disciplinar a novel responsabilidade conjugando o devido
andamento dos trabalhos da SSJ de Altamira e os interesses dos servidores que desejam se remover;

4) que a Portaria visa obedecer a impessoalidade na autorização;
5)  que  a  SSJ  de  Altamira  possui  competência  ampla  com juizado  adjunto,  tendo

atualmente 5 cargos de analista judiciário, 1 cargo de analista administrativo, 04 cargos de Oficial de
Justiça, 10 cargos de técnico administrativo e 1 de técnico em transporte,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º  Não serão autorizadas remoções para servidores com menos de 3 anos de

efetivo exercício nesta Subseção Judiciária.
Parágrafo  único:  Caso  o  servidor  tenha  iniciado  o  exercício  em  Altamira  em

decorrência de remoção de outra Seção/Subseção Judiciária, será autorizada a sua remoção após 1 ano
de efetivo exercício nesta SSJ.

 
Art. 2º Caso haja concurso válido com lista disponível para nomeação nesta SSJ ou

servidor inscrito com interesse para remover para Altamira, serão autorizadas remoções de até 50% dos
cargos totais ou das carreiras de Analista Judiciário, ou Técnico Administrativo sem preenchimento.

§1º Caso não haja concurso válido com lista disponível para nomeação nesta SSJ ou
servidor inscrito com interesse para remover para Altamira, somente serão autorizadas remoções de até
20%  dos  cargos  totais  ou  das  carreiras  de  Analista  Judiciário,  ou  Técnico  Administrativo  sem
preenchimento.

§2º Caso os percentuais acima sejam uma fração, deverão ser arredondados para o
primeiro número inteiro.
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§3º Para os cargos de Analista Administrativo e Técnico de Transporte será observado
apenas os percentuais de vacâncias totais da SSJ de Altamira.

§4º Os cargos ocupados por servidores que se encontrem em efetivo exercício em
outra unidade da Justiça Federal serão considerado cargos vagos para fins de autorização de remoção.

 
Art. 3º  Caso mais de um servidor,  ainda não autorizado a remover,  pertencente à

mesma carreira, tenha interesse em se remover terá preferência o servidor com mais tempo de lotação
na SSJ-Altamira

Parágrafo único: Em caso de empate na antiguidade, terá preferência quem primeiro
apresentou requerimento via Sistema.

 
Art.  4º  Não poderá ocorrer  remoções de  servidores lotados em um mesmo setor,

independentemente da carreira, em intervalo inferior a 60 dias.
Parágrafo único: Para fins de remoção, a SSJ está dividida nos seguintes setores: 1)

Secretaria do Juizado Cível; 2) Secretaria da Vara Cível; 3) Secretaria do Juizado e Vara Penal; 4)
Execução Fiscal; 5) Setor Administrativo; e 6) Gabinete.

 
Art. 5º O diretor de secretaria da vara tem autorização, por delegação, para autorizar

a inscrição dos servidores, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nesta portaria.
 
Art. 6º Essa portaria entra em vigor imediatamente.
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

 
(assinado eletronicamente)

PAULO MITSURU SHIOKAWA NETO
Juiz Federal Substituto

Respondendo pela titularidade da Subseção Judiciária de Altamira
Documento assinado eletronicamente por Paulo Mitsuru Shiokawa Neto, Juiz Federal
Substituto, em 12/12/2017, às 19:54 (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 5268159 e o código CRC EA1A1B7A.
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