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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

DECISÃO
1.
Trata-se de ofício encaminhado a esta Corregedoria-Geral da Justiça pela Comissão do Concurso de
Técnico Judiciário do Quadro de Servidores do 1º Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Paraná, por meio do qual
solicita-se que este Órgão Correcional esclareça os motivos pelos quais seria oportuna e conveniente a alteração da
distribuição de vagas previstas no item II do Edital nº 001/2017.
2. Acerca do tema em análise, prevê o referido edital:
"II - DAS VAGAS
Comarcas

Vagas concorrência geral Vagas reservadas a pessoas com deficiência Vagas reservadas a afrodescendentes Total

Foros da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba 34

02

04

40

Demais Comarcas do Interior do Estado do Paraná

03

06

60

51

3. O Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277/2013, e a Resolução nº 93/2013 OE, estabelecem que:
3.1. A Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, é composta por:
a) Foro Central (Curitiba);
b) Foro Regional de Almirante Tamandaré;
c) Foro Regional de Araucária;
d) Foro Regional de Campina Grande do Sul;
f) Foro Regional de Campo Largo;
g) Foro Regional de Colombo;
h) Foro Regional de Fazenda Rio Grande;
i) Foro Regional de Pinhais;
j) Foro Regional de Piraquara;
k) Foro Regional de São José dos Pinhais.
3.2. As demais comarcas do interior do Estado do Paraná são: Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Ampére, Andirá, Antonina,
Apucarana, Arapongas, Arapoti, Assaí, Assis Chateaubriand, Astorga, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Barracão, Bela Vista do
Paraíso, Bocaiúva do Sul, Cambará, Cambé, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas
Marques, Carlópolis, Cascavel, Castro, Catanduvas, Centenário do Sul, Cerro Azul, Chopinzinho, Cianorte, Cidade Gaúcha,
Clevelândia, Colorado, Congonhinhas, Corbélia, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Cruzeiro do Oeste, Curiúva, Dois Vizinhos,
Engenheiro Beltrão, Faxinal, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Grandes Rios, Guaíra, Guaraniaçu,
Guarapuava, Guaratuba, Ibaiti, Ibiporã, Icaraíma, Imbituva, Ipiranga, Iporã, Irati, Iretama, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguapitã,
Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Joaquim Távora, Lapa, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Mallet, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari,
Mangueirinha, Manoel Ribas, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Marilândia do Sul, Maringá, Marmeleiro, Matelândia, Matinhos,
Medianeira, Morretes, Nova Aurora, Nova Esperança, Nova Fátima, Nova Londrina, Ortigueira, Palmas, Palmeira, Palmital, Palotina,
Paraíso do Norte, Paranacity, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Peabiru, Pérola, Pinhão, Piraí do Sul, Pitanga, Ponta Grossa,
Pontal do Paraná, Porecatu, Primeiro de Maio, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu, Realeza, Rebouças, Reserva, Ribeirão Claro,
Ribeirão do Pinhal, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Rolândia, Salto do Lontra, Santa Fé, Santa Helena, Santa Isabel do Ivaí, Santa
Mariana, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, São Jerônimo da Serra, São João, São João do Ivaí, São João do
Triunfo, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, Sarandi, Sengés, Sertanópolis, Siqueira Campos, Teixeira Soares, Telêmaco
Borba, Terra Boa, Terra Rica, Terra Roxa, Tibagi, Toledo, Tomazina, Ubiratã, Umuarama, União da Vitória, Uraí, Wenceslau Braz e
Xambrê.
3.3. Todas as vagas ofertadas são para provimento exclusivo em comarcas de 1º grau de Jurisdição deste Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná. A relação da localização das vagas nas comarcas será oportunamente disponibilizada, a fim de que sejam
escolhidas pelos candidatos aprovados na classificação final, em audiência pública em Curitiba, observada a ordem de
classificação.
3.4. No ato da inscrição, via internet, o candidato deverá obrigatoriamente apontar se concorrerá para os Foros da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba, vide item 3.1 (40 vagas), ou, se concorrerá para as demais comarcas do interior do Estado do
Paraná, vide item 3.2 (60 vagas)."

Observa-se, desde logo, que o edital em exame estabelece, de forma expressa, distinção de vagas para a
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba e para as demais Comarcas do interior do Estado, o que inicialmente
ensejará a elaboração de duas listas distintas dos candidatos aprovados.
3. A disciplina trazida pelo edital gera limitação indesejável no âmbito de discricionariedade do
Tribunal de Justiça, estabelecendo vinculação do candidato a determinada lotação inicial, independentemente da
efetiva necessidade do serviço.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados em concurso público dentro
das vagas existentes têm direito subjetivo à nomeação:
"Informativo nº 0401
Período: 29 de junho a 7 de agosto de 2009.
QUINTA TURMA
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO.
A Turma reconheceu o direito líquido e certo para nomeação de candidatos aprovados e classificados dentro do limite previsto
expressamente em edital publicado em concurso público promovido por Secretaria de Saúde estadual. No caso concreto, não houve
contratação de servidores terceirizados pela Administração e o prazo de vigência do concurso expirou em junho de 2009 (até esse
período, só foram nomeados 59 aprovados para as 112 vagas previstas no edital), mas os concursados já haviam impetrado
este mandamus preventivo. Isso posto, ressaltou-se que, com essa decisão, a Turma reiterou o entendimento jurisprudencial sobre
essa questão e nela avançou. Nos julgamentos anteriores, a Turma observava se haveria, durante a validade do concurso, a
contratação temporária ou precária de terceiros pela Administração. Ademais, precedente anterior de relatoria do Min. Napoleão
Nunes Maia Filho já havia consagrado o entendimento de que se tem por ilegal o ato omissivo da Administração que não
assegura nomeação do candidato aprovado até o limite de vagas previstas no edital, por se tratar de ato vinculado, e ainda que
essa nomeação transmuda-se de mera expectativa a direito subjetivo. Precedente citado: RMS 26.507-RJ, DJ 20/10/2008. RMS 27.311AM, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 4/8/2009."
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"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ARGUMENTO QUE
NÃO PODE SERVIR DE OBSTÁCULO PARA NÃO NOMEAR CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRECEDENTE. REVISÃO DO ACÓRDÃO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que candidato aprovado
dentro do número de vagas em concurso público tem direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de não convocação durante o prazo de
validade do concurso. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes: AgInt no RMS 51.934/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 13/3/2017; AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/2/2017. 2. Esta Corte
tem entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com
pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na
hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. Precedente: AgRg no REsp 1.407.015/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 19/11/2015 3. Na hipótese, para se chegar a entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, a
respeito da dotação orçamentária para a contratação de novos funcionários, necessário o revolvimento das provas apresentadas,
finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos do enunciado n. 7 da súmula do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1678736/RO, julgado em 5.12.2017)"
"ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CRIAÇÃO
DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral, estabeleceu a tese objetiva de
que "[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame
anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas
as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso
do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a
ser demonstrada de forma cabal pelo candidato". (RE n. 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9/12/2015,
Repercussão Geral, DJe de 18/4/2016). II - Ainda nesse julgado, o STF listou hipóteses excepcionais em o candidato passa a ter
direito subjetivo à nomeação, quais sejam: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE n.
598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula n. 15 do STF); iii)
quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de
candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (AgInt no RMS
51614/MG, julgado em 5.12.2017)."

Veja-se ainda o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade
do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a
própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que
declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito
à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do
edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional
respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio
de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem
de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao
seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame
público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e
observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da
Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no
aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.(RE 598099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes,
julgado em 10.8.2011)"

Conclui-se, nesse contexto, que o Tribunal de Justiça deverá nomear tantos servidores quantas vagas
estiverem previstas no edital do concurso, independentemente da necessidade do serviço, podendo, dessa forma,
ocasionar superávit de força de trabalho de pessoal, por exemplo na Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em
detrimento de déficit nas Comarcas do interior do Estado.
4. É importante destacar que a carreira de Técnico Judiciário do 1º Grau foi criada e é disciplinada
pela Lei Estadual nº 16.023/2008, que estatuiu forma bastante flexível de lotação, visando justamente ao atendimento
de forma mais eficiente possível da necessidade de pessoal no 1º Grau de Jurisdição. Nessa linha, previu-se nos arts.
11, 12 e 13:
"Art. 11. Os concursos para os cargos de provimento efetivo relacionados nesta Lei podem ser prestados para as seções
judiciárias, para as Comarcas, para os foros da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, ou ainda, por regiões a serem
definidas em edital.
§ 1°. A nomeação se dará com prioridade para a localidade definida pela Administração como a de maios serviço forense.
§ 2°. Estabelecida a prioridade das secretarias para receber as lotações será ofertada, no edital do concurso, aos candidatos a
escolha da vaga para a qual pretende ser nomeado, conforme sua classificação final.
Art. 12. Os cargos desta lei não são vinculados às localidades de nomeação ou de lotação e podem ser livremente remanejados pela
administração pública conforme a necessidade de serviço por ato do Presidente do Tribunal de Justiça.
Parágrafo único. No edital de abertura do concurso constará a qual área o cargo se destina, se judiciária simples ou de apoio
especializado.
Art. 13. O desenvolvimento dos funcionários nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dar-se-á, mediante progressão
funcional nos termos definidos em lei.
§ 1°. A remoção somente ocorrerá para as localidades definidas pela Administração Pública como prioritárias para a manutenção da
lotação ou recebimento, por remanejamento, do cargo nos termos do caput do art. 12 desta Lei.
§ 2°. Vencida a fase do caput do art. 12 desta Lei e definida a localidade em que o exercício das atribuições do cargo se dará,
será aberto edital para remoção ou de concurso de ingresso, conforme o caso.
§ 3°. Até a nomeção derivada de uma das formas referidas no parágrafo 2° deste artigo, por ato do Presidente do Tribunal para o
cargo vago poderá ser designado, a título precário, funcionário com lotação em outra localidade.
(...)"

Da análise desses dispositivos, depreende-se que os cargos são de livre remanejamento entre as Comarcas,
a critério da Administração, conforme a necessidade decorrente do movimento forense, porquanto não possuem afetação a
determinada localidade.
Atualmente a forma de aferição da demanda de trabalho e os critérios para alocação da força de trabalho
no 1º Grau de Jurisdição são disciplinados pelo Decreto Judiciário nº 761/2017, cujos anexos preveem a lotação
paradigma por distribuição e a quantidade de servidores por excesso de acervo (SEI nº 0067219-61.2017.8.16.6000).
Definida essa lotação paradigma por distribuição (quantidade de servidores a serem lotados em cada
Unidade Judiciária), iniciou-se, no ano de 2017, o procedimento de relotação, a pedido, dos servidores do Quadro de
Pessoal do 1º Grau de Jurisdição, com o objetivo de promover a equalização da força de trabalho e o atendimento
às Unidades deficitárias (SEI nº 0023354-85.2017.8.16.6000).
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Depois de proporcionada a movimentação, a pedido, daqueles servidores que já integram o Quadro de
Pessoal do 1º Grau de Jurisdição, poderia a D. Presidência nomear os candidatos aprovados para as Comarcas que ainda
se mostrassem deficitárias.
Nesse contexto, entende-se que não é possível afirmar, desde logo, que haverá necessariamente 40
(quarenta) vagas disponíveis na Comarca da Região Metropolitana de Curitiba após essa movimentação, a pedido, dos
servidores que já integram o Quadro de Pessoal do 1º Grau de Jurisdição.
Ademais, para cumprimento das disposições da Resolução nº 219/2016 do Conselho Nacional de Justiça, este
E. Tribunal e Justiça elaborou minuta de anteprojeto de lei que prevê, entre inúmeras medidas, a completa
reestruturação das carreiras de 1º e de 2º graus. Desse modo, caso se possibilite que os servidores do 2º Grau atuem
em 1º Grau de Jurisdição, verifica-se que o Foro Central de Curitiba contará com potencial força de trabalho, já que
todos os servidores de 2º Grau são lotados em Curitiba.
5. Ainda com relação à disponibilização das vagas, há outro aspecto que recomenda maior aprofundamento.
Acerca da movimentação de servidores e nomeação de candidatos aprovados em concurso, entende o Superior
Tribunal de Justiça que aqueles que já integram o Quadro de servidores detêm preferência, quando necessário o
provimento de uma vaga, em relação à nomeação de novos servidores:
"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. REGIONALIZADO. CANDIDATO APROVADO. NÚMERO DE
VAGAS. EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. OFERTA. VAGA. CONCURSO DE REMOÇÃO. ABERTURA POSTERIOR. PRETERIÇÃO. ILEGALIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. FALTA. INDICAÇÃO. PRECEITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. INVIABILIDADE.
PARADIGMA. MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA. NORMA DE DIREITO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
REMANEJAMENTO. VAGA. REMOÇÃO. LANÇAMENTO. POSTERIOR. ADMISSÃO. (...) 5. A lógica do art. 28, inciso I, da Lei 11.415/2006, remete
à preferência que deve ser dada aos servidores de carreira no caso da existência de cargos vagos, de maneira a conceder-lhes a
primazia no preenchimento destes, bem como promovendo-se, de igual modo, a movimentação funcional. 6. Somente depois de ofertados
os cargos vagos à remoção dos servidores é que deve a Administração Pública contabilizar quantos remanesceram sem provimento e a
quais unidades administrativas pertencem, podendo remaneja-los e, então, oferta-los em concurso público de admissão. 7. Ao
proceder de maneira inversa, isto é, lançando o concurso de admissão antes do concurso de remoção, a Administração Pública
vincula-se, por obediência aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, ao que declinou por vontade própria,
razão pela qual o candidato aprovado em primeiro lugar para a única vaga destinada ao Estado da Paraíba tem o direito público
subjetivo à nomeação, não sendo possível, sob fundamento no citado art. 28, inciso I, da Lei 11.415/2006, que a vaga oferecida
nesse concurso de admissão seja remanejada para concurso de remoção lançado posteriormente, sobretudo porque tal lei adveio
durante o prosseguimento do concurso público. (REsp 1373789/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20.2.2014)"

Assim, as vagas que surgirem nas Unidades Judiciárias do 1º Grau de Jurisdição devem ser primeiro
disponibilizadas àqueles servidores que já fazem parte do Quadro de Servidores; caso não haja interesse e a vacância
persista, o provimento dar-se-ia por meio da nomeação de candidatos aprovados em concurso.
Ao contrário, se forem disponibilizadas ao menos 40 vagas para a Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba para o concurso de ingresso, a mesma quantidade de vagas deverá ser antes oferecida aos atuais servidores.
Caso providas por relotação a pedido, considerando ainda o direito subjetivo dos candidatos aprovados em concurso à
nomeação, o resultado seria a alocação de 80 (oitenta) servidores em Curitiba e região.
Ademais, não obstante sejam oferecidas 60 (sessenta) vagas para as Comarcas do interior, atualmente mais
deficitárias, com a eventual movimentação supramencionada o efetivo acréscimo de trabalho no interior seria de apenas
20 (vinte) servidores.
Para concluir, recorda-se que situação semelhante foi recentemente objeto de questionamento no Conselho
Nacional de Justiça, em relação ao concurso de ingresso para Analistas Judiciários das Áreas de Psicologia e Serviço
Social (SEI nº 0009862-89.2018.8.16.6000).
6. Ante o exposto, esclarece-se que este Órgão, visando o atendimento ao princípio constitucional da
eficiência e à observância das normas e entendimentos já referidos, propôs o questionamento, pela Comissão do
Concurso de ingresso para Técnicos Judiciários do 1º Grau de Jurisdição, sobre a atual disponibilização das vagas,
bem como acerca da oportunidade e conveniência de eventual alteração, com lista única de classificação, para que os
candidatos possam ser nomeados nas Comarcas nas quais houver maior necessidade, a critério da Administração.
Feitas essas considerações, restitua-se à supramencionada comissão, bem como encaminhe-se para a D.
Presidência, para ciência.
Curitiba, data gerada pelo sistema.

ROGÉRIO KANAYAMA
Corregedor-Geral da Justiça
Documento assinado eletronicamente por Rogério Luis Nielsen Kanayama, Desembargador, em 07/03/2018, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

DESPACHO
1. Trata o presente expediente de pedido de informações
encaminhado pelo Conselho Nacional de Justiça, para instruir o Procedimento de
Controle Administrativo nº 0001367-59.2018.2.00.0000, por meio do qual o
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná - SINDIJUS
solicita, em síntese, que: (a)determine-se seja dada publicidade aos atos de
relotação de servidores do 1º Grau de Jurisdição; (b) determine-se que este E.
Tribunal conclua o procedimento de relotação em 30 (trinta) dias ou em prazo a
ser estipulado pelo CNJ; (c) sejam realizadas as relotações de que tratam o
Decreto Judiciário nº 761/2017 e o edital nº 001/2017; (d) seja iniciado
procedimento de relotação para contemplar todos os servidores do 1º Grau; e
(e) seja designada audiência de conciliação entre as partes.
2.
Inicialmente,
passa-se
a
expor
a
atual
situação
do
procedimento de relotação, a pedido, dos servidores do Quadro de Pessoal do 1º
Grau de Jurisdição (SEI nº 0023354-85.2017.8.16.6000).
O procedimento foi regulamentado pelo Decreto Judiciário nº
761/2017 e iniciado por meio do Edital nº 001/2017, publicado no Diário da
Justiça Eletrônico nº 2129, de 9.10.2017. Nos termos desse edital, o
procedimento de relotação seria dividido em duas fases: a primeira, de
habilitação dos servidores interessados e, outra, subsequente, de escolha,
pelos servidores habilitados, das vagas disponíveis.
Formularam pedido de inscrição à primeira fase, de habilitação,
674 (seiscentos e setenta e quatro servidores). Após recebidos os pedidos,
foram instruídos pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos que prestou
informações acerca do cargo ocupado, existência de relotação a pedido ou
aplicação
de
penalidade
administrativa
nos
últimos
2
(dois)
anos,
relativamente a cada um dos servidores.
Em 8.1.2018 o expediente, devidamente instruído, foi recebido
pela Corregedoria-Geral da Justiça, porquanto segundo o Regimento Interno,
cabe ao Corregedor-Geral da Justiça relatar a relotação de servidores do 1º
Grau perante o Conselho da Magistratura. Ocorre que se verificou a existência
de algumas incongruências nas informações a respeito de alguns servidores,
motivo pelo qual houve necessidade de retorno do expediente ao Departamento de
Gestão de Recursos Humanos, em 9.2.2018.
Após prestadas as informações solicitadas, o expediente retornou
a esta Corregedoria-Geral da Justiça em 22.2.2018, para análise e elaboração
do voto a ser apresentado em sessão de Julgamento pelo Colendo Conselho da
Magistratura.
Informa-se que tal procedimento foi encaminhado ao Conselho da
Magistratura para inclusão na pauta de julgamento do próximo dia 20.4.2018 e
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que o tempo necessário para conclusão dessa primeira fase decorreu, sobretudo,
da grande quantidade de pedidos formulados.
Após o julgamento dessa primeira fase publicar-se-á edital com as
vagas disponíveis para cada cargo, para conhecimentos geral. Então, os
servidores habilitados poderão inscrever-se para as Unidades Judiciárias que
desejarem, caso tenham interesse.
Esclarece-se que o motivo de as vagas serem disponibilizadas
somente após o julgamento da primeira fase, consoante previsto no edital e no
Decreto Judiciário supramencionados, é o de abranger o maior número possível
de Unidades a fim de ofertar a possibilidade de relotação àqueles que já são
servidores do Poder Judiciário para o maior número possível de vagas. Nesse
contexto, destaca-se que isso permitirá que a relação de vagas seja a mais
atualizada possível, considerando eventuais vacâncias e estatizações que
possam vir a ocorrer no período.
Também é do interesse deste E. Tribunal de Justiça finalizar o
procedimento de relotação em andamento com a maior brevidade possível em
atendimento ao interesse público de equalização da força de trabalho nas
Unidades Judiciárias do 1º Grau de Jurisdição e, para tanto, estão sendo
envidados todos os esforços possíveis.
Da mesma forma, é de interesse do próprio Tribunal de Justiça do
Paraná a publicidade do procedimento e a transparência, motivo pelo qual todos
os atos que devam ser de conhecimento geral foram e serão devidamente
publicados e divulgados, a exemplo do edital nº 001/2017. Assim, entende-se
que o fato de o expediente SEI que trata do procedimento de relotação tramitar
de forma restrita não contraria o princípio da publicidade pois se refere a
atos de organização interna do certame e movimentação entre os Departamentos
deste E. Tribunal, para compilação das informações necessárias a instruir os
julgamentos, ou seja, são atos de simples impulsionamento administrativo sem
reflexos no patrimônio jurídico dos servidores.
3. No que diz respeito ao pleito de abertura de edital de
relotação a pedido para todos os servidores, supõe-se que o pleito diga
respeito à possibilidade de relotação de todos os cargos existentes no 1º
Grau. Se assim for, necessário destacar duas situações fáticas e jurídicas
distintas.
A primeira delas diz respeito a servidores que ocupam cargos já
extintos (Auxiliar Judiciário, Secretário de Juizados Especiais e Escrivão do
Crime), os quais possuem regramento jurídico próprio que não possibilitam sua
inclusão no mesmo procedimento que o de Analistas e Técnicos Judiciários
regidos pela Lei Estadual nº 16.023/2008. Logo, a eventual movimentação de
servidores ocupantes desses cargos, porquanto afetados a determinadas Comarcas
e, nos casos de Secretário dos Juizados Especiais e Escrivão do Crime, por
implicarem titularidade da Unidade Administrativa (Secretaria ou Escrivania),
devem ser tratados de forma separada e específica.
A outra situação seria dos Analistas Judiciários das áreas de
Psicologia e Serviço Social, cargos não abrangidos pelo procedimento de
relotação ora em trâmite. Sobre esses cargos, este Órgão Correcional já se
manifestou, de forma reiterada, em diversos expedientes, até mesmo em outro
PCA em trâmite no próprio CNJ (0000464-24.2018.2.00.0000).
Entende esta Corregedoria-Geral da Justiça:
"2.1. No que diz respeito aos cargos de Analista Judiciário das Áreas de
Psicologia e Serviço Social, de fato não foram contemplados pelo Edital nº
01/2017. Isso porque a quantidade de servidores necessários em cada Comarca em
relação
a
esses
cargos,
em
razão
de
suas
especialidades
(equipes
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multidisciplinares)
Infância
e
da
46.2017.8.16.6000,
elaboração do anexo

está sendo avaliada pelo Conselho de Supervisão dos Juízos da
Juventude
(CONSIJ),
conforme
expedientes
nº
00827400048415-45.2017.8.16.6000 e 0043513-49.2017.8.16.6000), para
III do supramencionado Decreto Judiciário nº 761/2017.

Desde logo, percebe-se que o cálculo da quantidade de servidores necessários em
cada Comarca é pressuposto lógico ao cálculo de vagas eventualmente disponíveis
para relotação a pedido dos atuais servidores, bem como para subsidiar a nomeação
de novos servidores, aprovados no concurso referido pela associação requerente.
Assim, enquanto não elaborado o anexo III, não é possível saber em quais Comarcas
há déficit ou superávit de Psicólogos e Assistentes Sociais e, portanto, não é
possível, neste momento, promover a relotação de servidores ocupantes desses
cargos.
Não há qualquer impeditivo para que, uma vez estabelecia a quantidade de
Psicólogos e Assistentes Sociais em cada Comarca, proceda-se à oportuna abertura
de edital de relotação para vagas eventualmente disponíveis, em expediente
próprio.
Ocorre que tal providência não guarda qualquer relação com o procedimento de
relotação em andamento para os cargos mencionados no item "2" desta manifestação,
pois se trata de cargos diversos com atribuições próprias, e cujas movimentações
entre Comarcas não guardam qualquer interdependência.
Justamente em razão de serem cargos diversos, não há qualquer relação de
prejudicialidade no prosseguimento da relotação dos Analistas Judiciários da Área
Judiciária, Técnicos Judiciários, Técnicos de Secretaria e Oficiais de Justiça de
imediato já que, após finalização do anexo III,proceder-se-á à equalização da
força de trabalho em relação aos cargos de Analista Judiciário das áreas de
Psicologia e Serviço Social.
Ao contrário, a Administração deste E. Tribunal de Justiça não estaria atendendo
ao interesse público, consistente na devida estruturação das Unidades Judiciárias
do 1º Grau de Jurisdição, caso se abstivesse de promover a equalização da força
de trabalho em relação aos cargos para os quais já foi possível o dimensionamento
da lotação paradigma por distribuição, em um contexto no qual há várias Unidades
deficitárias que exigem providências com a maior brevidade possível.
Nesse sentido já manifestou-se esta Corregedoria-Geral da Justiça em Pedido de
Providências formulado pela ANJUD, ora requerente, perante este Tribunal de
Justiça:
"Sobre o tema em exame, inicialmente, ratifica-se o posicionamento desta
Corregedoria-Geral da Justiça, já externado em outras oportunidades, no sentido
de que, previamente a qualquer movimentação ou nomeação de servidores, faz-se
necessário dimensionar a real demanda de trabalho dos Analistas Judiciários das
áreas de contabilidade, psicologia e serviço social.
Esclarece-se que a Administração Pública deve agir sempre baseada no atendimento
do interesse público, de modo que, para que possa adotar medidas visando à
equalização da força de trabalho e promover a adequada utilização dos recursos
humanos disponíveis, precisa identificar as maiores demandas de trabalho.
Nesse sentido, somente após o estabelecimento, pelo CONSIJ, do número de
servidores das áreas de psicologia e serviço social necessários em cada Comarca
ou Coordenadoria será possível aferir as localidades deficitárias e definir
critérios, procedimentos e cronogramas para equalização dessa força de trabalho.
Consequentemente, será possível avaliar a
necessidade de nomeação de mais
servidores efetivos, bem como onde alocá-los.
Assim, todas as providências relativas à Gestão de Recursos Humanos adotadas por
este E. Tribunal de Justiça têm como fundamento o melhor atendimento ao interesse
público, que é preponderante ao interesse particular do servidor de deslocar-se
da localidade na qual é lotado e exerce suas atividades laborais."
Diante dos argumentos expostos pela ANJUD, reputa-se salutar esclarecer, ademais,
que os cargos em comento foram criados e são regidos pela Lei Estadual nº
16.023/2008, a qual prevê:
"Art. 11. Os concursos para os cargos de provimento efetivo relacionados nesta
Lei podem ser prestados para as seções judiciárias, para as Comarcas, para os
foros da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, ou ainda, por regiões a
serem definidas em edital.
§ 1°. A nomeação se dará com prioridade para
Administração como a de maios serviço forense.

a

localidade

definida

pela
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§ 2°. Estabelecida a prioridade das secretarias para receber as lotações será
ofertada, no edital do concurso, aos candidatos a escolha da vaga para a qual
pretende ser nomeado, conforme sua classificação final.
Art. 12. Os cargos desta lei não são vinculados às localidades de nomeação ou de
lotação e podem ser livremente remanejados pela administração pública conforme a
necessidade de serviço por ato do Presidente do Tribunal de Justiça.
(...)
Art. 13. (...)
§ 1°. A remoção somente ocorrerá para as localidades definidas pela Administração
Pública como prioritárias para a manutenção da lotação ou recebimento, por
remanejamento, do cargo nos termos do caput do art. 12 desta Lei."
Depreende-se, desde logo, que a definição das localidades prioritárias e com
maior volume de trabalho é pré-requisito tanto à relotação quanto à nomeação, de
modo que, ao contrário do afirmado no pleito inaugural, é imprescindível que o
CONSIJ defina a lotação paradigma para os cargos de Analista Judiciário das áreas
de psicologia e serviço social antes da eventual abertura de edital de relotação.
Essa medida é também pressuposto lógico para realização do certame, pois para
viabilizar a relotação é necessária a oferta das respectivas vagas, o que somente
se saberá quando dimensionados quantos servidores são necessários em cada Comarca
ou Coordenadoria e quantos estão atualmente lotados.
Quanto à alegação de que todos os servidores devem ser tratados de forma
igualitária, entende-se que isso tem sido devidamente atendido, pois todos os
servidores ocupantes de cargos idênticos são tratados de forma igual. O
tratamento diferenciado eventualmente dispensado a cargos diversos visa atender,
reitere-se, ao interesse público e decorre de peculiaridades relativas a essas
diferenças."
(...)
Observa-se, desde logo, que a gestão da força de trabalho tem como diretriz a
necessidade de atendimento aos jurisdicionados. Assim, embora algumas vezes seja
possível conciliar o atendimento do interesse público ao interesse pessoal dos
servidores, quando não houver possibilidade de consonância, deverá aquele
prevalecer. O servidor público é ciente de que nem sempre poderá mudar-se de
localidade conforme lhe convier, ou no momento em que desejar, e isso não pode
ser considerado prejuízo causado pela Administração Pública, a qual age, repisese, guiada pelo atendimento ao interesse público.
Em síntese, o Decreto Judiciário nº 761/2017, ao disciplinar a relotação de
servidores do Quadro de Pessoal do 1º Grau de Jurisdição, não dispõe acerca da
necessidade de movimentação concomitante e em edital único de todos os servidores
ocupantes de todos os cargos. No que diz respeito ao Edital de relotação nº
01/2017, seu desiderato é a relotação de cargos distintos dos mencionados no
Pedido de Providência em exame, de modo que o prosseguimento desse procedimento é
independente da movimentação dos Analistas das Áreas de Psicologia e Serviço
Social, a qual poderá ocorrer oportunamente (após cálculo da efetiva demanda de
trabalho - Anexo III do Decreto Judiciário nº 761/2017), mediante publicação de
edital próprio pela d. Presidência."

4. Finalmente, quanto ao pleito de realização da relotação dos
servidores já integrantes do Quadro de Pessoal do 1º Grau de Jurisdição antes
de eventual nomeação de novos servidores, igualmente já houve manifestação
desta Corregedoria-Geral da Justiça em expediente específico (SEI n.º 001280834.2018.8.16.6000), que trata do concurso, em andamento, de provimento
de Técnicos Judiciários:
"4. É importante destacar que a carreira de Técnico Judiciário do 1º Grau foi
criada e é disciplinada pela Lei Estadual nº 16.023/2008, que estatuiu forma
bastante flexível de lotação, visando justamente ao atendimento de forma mais
eficiente possível da necessidade de pessoal no 1º Grau de Jurisdição. Nessa
linha, previu-se nos arts. 11, 12 e 13:
"Art. 11. Os concursos para os cargos de provimento efetivo relacionados nesta
Lei podem ser prestados para as seções judiciárias, para as Comarcas, para os
foros da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, ou ainda, por regiões a
serem definidas em edital.
§ 1°. A nomeação se dará com prioridade para
Administração como a de maios serviço forense.

a

localidade

definida

pela

§ 2°. Estabelecida a prioridade das secretarias para receber as lotações será
ofertada, no edital do concurso, aos candidatos a escolha da vaga para a qual
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pretende ser nomeado, conforme sua classificação final.
Art. 12. Os cargos desta lei não são vinculados às localidades de nomeação ou de
lotação e podem ser livremente remanejados pela administração pública conforme a
necessidade de serviço por ato do Presidente do Tribunal de Justiça.
Parágrafo único. No edital de abertura do concurso constará a qual área o cargo
se destina, se judiciária simples ou de apoio especializado.
Art. 13. O desenvolvimento dos funcionários nos cargos de provimento efetivo das
Carreiras dar-se-á, mediante progressão funcional nos termos definidos em lei.
§ 1°. A remoção somente ocorrerá para as localidades definidas pela Administração
Pública como prioritárias para a manutenção da lotação ou recebimento, por
remanejamento, do cargo nos termos do caput do art. 12 desta Lei.
§ 2°. Vencida a fase do caput do art. 12 desta Lei e definida a localidade em que
o exercício das atribuições do cargo se dará, será aberto edital para remoção ou
de concurso de ingresso, conforme o caso.
§ 3°. Até a nomeção derivada de uma das formas referidas no parágrafo 2° deste
artigo, por ato do Presidente do Tribunal para o cargo vago poderá ser designado,
a título precário, funcionário com lotação em outra localidade.
(...)"
Da análise desses dispositivos, depreende-se que os cargos são de livre
remanejamento entre as Comarcas, a critério da Administração, conforme a
necessidade decorrente do movimento forense, porquanto não possuem afetação a
determinada localidade.
Atualmente a forma de aferição da demanda de trabalho e os critérios para
alocação da força de trabalho no 1º Grau de Jurisdição são disciplinados pelo
Decreto Judiciário nº 761/2017, cujos anexos preveem a lotação paradigma por
distribuição e a quantidade de servidores por excesso de acervo (SEI nº 006721961.2017.8.16.6000).
Definida essa lotação paradigma por distribuição (quantidade de servidores a
serem lotados em cada Unidade Judiciária), iniciou-se, no ano de 2017, o
procedimento de relotação, a pedido, dos servidores do Quadro de Pessoal do 1º
Grau de Jurisdição, com o objetivo de promover a equalização da força de trabalho
e o atendimento às Unidades deficitárias (SEI nº 0023354-85.2017.8.16.6000).
Depois de proporcionada a movimentação, a pedido, daqueles servidores que já
integram o Quadro de Pessoal do 1º Grau de Jurisdição, poderia a D. Presidência
nomear os candidatos aprovados para as Comarcas que ainda se mostrassem
deficitárias.
(...)
5. Ainda com relação à disponibilização
recomenda maior aprofundamento.

das

vagas,

há

outro

aspecto

que

Acerca da movimentação de servidores e nomeação de candidatos aprovados em
concurso, entende o Superior Tribunal de Justiça que aqueles que já integram o
Quadro de servidores detêm preferência, quando necessário o provimento de uma
vaga, em relação à nomeação de novos servidores:
"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
REGIONALIZADO. CANDIDATO APROVADO. NÚMERO DE VAGAS. EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO.
OFERTA. VAGA. CONCURSO DE REMOÇÃO. ABERTURA POSTERIOR. PRETERIÇÃO. ILEGALIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. FALTA. INDICAÇÃO.
PRECEITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. INVIABILIDADE. PARADIGMA. MANDADO DE
SEGURANÇA. OFENSA. NORMA DE DIREITO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. REMANEJAMENTO. VAGA. REMOÇÃO. LANÇAMENTO. POSTERIOR. ADMISSÃO.
(...) 5. A lógica do art. 28, inciso I, da Lei 11.415/2006, remete à preferência
que deve ser dada aos servidores de carreira no caso da existência de cargos
vagos, de maneira a conceder-lhes a primazia no preenchimento destes, bem como
promovendo-se, de igual modo, a movimentação funcional. 6. Somente depois de
ofertados os cargos vagos à remoção dos servidores é que deve a Administração
Pública contabilizar quantos remanesceram sem provimento e a quais unidades
administrativas pertencem, podendo remaneja-los e, então, oferta-los em concurso
público de admissão. 7. Ao proceder de maneira inversa, isto é, lançando o
concurso de admissão antes do concurso de remoção, a Administração Pública
vincula-se, por obediência aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da
confiança, ao que declinou por vontade própria, razão pela qual o candidato
aprovado em primeiro lugar para a única vaga destinada ao Estado da Paraíba tem o
direito público subjetivo à nomeação, não sendo possível, sob fundamento no
citado art. 28, inciso I, da Lei 11.415/2006, que a vaga oferecida nesse concurso
de admissão seja remanejada para concurso de remoção lançado posteriormente,
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sobretudo porque tal lei adveio durante o prosseguimento do concurso público.
(REsp 1373789/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20.2.2014)"
Assim, as vagas que surgirem nas Unidades Judiciárias do 1º Grau de Jurisdição
devem ser primeiro disponibilizadas àqueles servidores que já fazem parte do
Quadro de Servidores; caso não haja interesse e a vacância persista, o provimento
dar-se-ia por meio da nomeação de candidatos aprovados em concurso."

Assim, como se infere das razões expostas, este Órgão Correcional
manifestou-se justamente no sentido de garantir o interesse dos servidores já
integrantes da carreira, buscando garantir disciplina que atenda à necessidade
de prévia relotação, postergando o provimento originário para momento
posterior à conclusão do certame de movimentação interna em curso.

urgência.

5. Feitas essas considerações, restitua-se à D. Presidência, com

Curitiba, data gerada pelo sistema.
ROGÉRIO KANAYAMA
Corregedor-Geral da Justiça
Documento assinado eletronicamente por Rogério Luis Nielsen Kanayama, Desembargador, em
04/04/2018, às 07:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o
código verificador 2782723 e o código CRC 3FCF7D35.
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INFORMAÇÃO Nº 320/2018

Senhor Diretor,
No presente expediente, o Conselho Nacional de Justiça solicita informações para fins de instrução do
Procedimento de Controle Administrativo nº 0001367-59.2018.2.00.0000, pelo qual o Sindicato dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná pleiteia questões relativas ao procedimento de
relotação de que trata o Decreto Judiciário nº 761/2017.
No que pertine ao procedimento de relotação, em homenagem à brevidade, adota-se o contido no r.
despacho da douta Corregedoria-Geral da Justiça, lançado no evento nº 2782723.
Em atendimento ao Despacho 2803831, resta a este Departamento a manifestação quanto as questões
levantadas na inicial acerca do Concurso Público nº 01/2017 para provimento de vagas do cargo de
Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal do 1º Grau de Jurisdição.
“Outro fator que preocupa os servidores do 1º Grau de Jurisdição é que já se encontra em tramite desde
janeiro de 2017 o Concurso Público para provimento de 100 vagas do Cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO, do
Grupo Ocupacional Intermediário - INT, do Quadro de Pessoal do 1º Grau de Jurisdição do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná.
As inscrições para o concurso encerraram em março/2017, com taxa de inscrição no valor de R$100,00.
Mais de 140 mil cidadãos se inscreveram e recolheram as custas porém, até o momento o TJPR sequer abriu
processo administrativo para escolha da instituição que realizará a prova.”

Primeiramente, cabe informar que o estudo para a abertura do referido concurso público teve início em
novembro de 2016. Após, análise realizada pela Divisão de Admissão de Pessoal Efetivo do Departamento
de Gestão de Recursos Humanos, Departamento do Planejamento, Funjus e Departamento Econômico e
Financeiro, em parecer lavrado pela Assessoria Jurídica do Gabinete do então Diretor Geral verificou-se
que todos os requisitos legais para a realização do concurso público em questão foram atendidos, de forma
que em 11 de janeiro de 2017, fora autorizada a abertura do concurso público para provimento de 100
(cem) cargos de Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal do 1º Grau de Jurisdição e determinada a
designação de comissão de concurso público, nos termos do artigo 132, parágrafo único do Regimento
Interno.
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Em 18/01/2017, foi publicado o Edital nº 01/2017 em que foram ofertadas 40 (quarenta) vagas para os
Foros da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba e 60 (sessenta) vagas para as Comarcas do Interior
do Estado do Paraná. Da totalidade de 100 (cem) vagas, 05% (cinco por cento) destinadas às pessoas com
deficiência compatíveis com as atribuições do cargo e 10% (dez por cento) destinadas aos
afrodescendentes.
Não obstante, o Presidente da Comissão, Exmo. Desembargador Sergio Arenhart, oficiou a Presidência
desta Corte acerca do contido na Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu
“a reserva aos negros, no âmbito do Poder Judiciário, de 20% (vinte por cento) das vagas oferecias nos
concursos públicos para provimento de cargos efetivos”.
Nesse contexto, considerando que a aplicação do índice de 20% (vinte por cento) no total de vagas reduz
significativamente o número de vagas destinadas à concorrência geral, sugeriu-se a retificação do Edital nº
01/2017 para ampliação de 100 (cem) vagas para 114 (cento e quatorze) vagas, de forma a se reservar 23
(vinte e três) vagas aos afrodescendentes e 06 (seis) vagas às pessoas com deficiência.
Diante do aumento do número de vagas, o expediente foi reencaminhado a este Departamento, ao
Departamento Econômico e Financeiro e ao Departamento do Planejamento para nova manifestação,
conforme se observa nos movimentos 2385333, 2250000 e 2509658.
Após a análise apontada pelos departamentos envolvidos, a sugestão feita pelo Presidente da Comissão de
Concurso, Des. Sérgio Arenhart, foi acolhida pela Senhora Secretária do Tribunal no sentido de retificar o
Edital nº 001/2017, ampliando o número de vagas ofertadas para provimento do cargo de Técnico
Judiciário do 1º Grau de Jurisdição de 100 (cem) para 114 (cento e quatorze).
Em que se pese a supracitada decisão, a retificação do Edital de Concurso em comento implica em
significativa alteração da concorrência por vaga, o que requer análise técnica e jurídica a fim de avaliar a
melhor forma de atender ao interesse da administração e resguardar as garantias conferidas aos candidatos.
Em 09 de abril de 2018.
Emilia Nakahara
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Humano e Organizacional
Eduardo Wyatt Maria Sobrinho
Chefe da Divisão de Admissão de Pessoal Efetivo
Marco Aurélio Lopes Podgurski
Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos
Em 10 de abril de 2018.
Documento assinado eletronicamente por EMILIA NAKAHARA, DGRH - Chefe da Divisão de
Desenvolvimento Humano e Organizacional, em 10/04/2018, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por EDUARDO WYATT MARIA SOBRINHO, Chefe de
Divisão, em 10/04/2018, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO LOPES PODGURSKI, Diretor de
Departamento, em 10/04/2018, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o
código verificador 2816579 e o código CRC 2AB26214.
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