
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO

 

Vistos.

Ante as informações constantes no presente feito, em especial as manifestações Nucre
(7279235) e Secad (7283428), que adoto como razões de decidir, bem como as atribuições legais e
regulamentares que me são conferidas, mantenho o critério adotado por esta Administração para a
lotação de servidores no âmbito desta Seccional, mormente os estabelecidos pela Resolução Presi 21
(4381448) que implementou a Resolução CNJ 219/2016 — dispõe sobre a distribuição de servidores,
cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e de segundo
graus —, que fundamentaram a lotação da servidora Renne de Fátima Freitas Guimarães de Sousa
(removida do quadro de pessoal da Seção Judiciária do Amapá por meio do Ato Presi 7051094) na
Secva da 4ª VF/SJPA e, por conseguinte, INDEFIRO  o pedido de recomposição da vaga decorrente do
Ato Presi 6987878 — remoção, a pedido, da servidora Daniela Esteves da Silva (matrícula PA1000616,
Analista Judiciário / Área Judiciária) do quadro de pessoal da Seção Judiciária do Pará para a Seção
Judiciária  do  Distrito  Federal,  formulado  pela  2ª  VF/SJPA  por  meio  do  Ofício  SJPA-2ª  VARA
(7173103), até que a unidade enquadre-se nos parâmetros precitados.

Ademais,  ressalto  que,  conforme  disposições  da  Resolução  Presi  n.º 22/2017
(4381448), o pedido de autorização de participação de servidor em Processo Seletivo Permanente de
Remoção - PSPR, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª Região, para sua apreciação e
eventual  deferimento,  independe  de  anuência  do  magistrado  a  que  está  subordinando,  ficando
unicamente submetido ao regramento constante nos arts. 3º e seguintes da precitada Resolução.

Pentinente,  ainda,  esclarecer  que a  determinação de adoção de providências para
imediata recomposição do quadro em caso de remoções decorrentes do PSPR diz respeito aos ajustes
do quadro de pessoal da Seção Judiciária de origem do servidor, relacionadas no art. 12 da Resolução
Presi  22/2017.

Cientifique-se a magistrada requerente. Oficie-se, com as homenagens de estilo.

À Secad e ao Nucre, para ciência.

Por e-mail, divulgue-se o presente despacho entre os magistrados.

Publique-se.

 

 

Juíza Federal CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA
Diretora do Foro

 

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Diretora do Foro, em
26/12/2018, às 18:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SEI/TRF1 - 7410445 - Despacho https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 2 27/12/2018 13:54
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