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§ 4º - Os casos omissos serão avaliados pelo Comitê do Processo de Remoção.

Art. 4º - A remoção independerá de imediata, prévia ou oportuna reposição do servidor.

Parágrafo Único - A reposição do servidor removido será providenciada, se viável e necessária, o mais breve possível pela 
Presidência. 

Art. 5º - Não poderão participar do processo de remoção os servidores: 

I - licenciados para tratar de interesses particulares; 

II - afastados para exercício de mandato eletivo; 

III - afastados em outros órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta;

IV - que na data da inscrição tenham menos de 2 (dois) anos de exercício na Comarca onde estejam designados;

V - que tenham menos de 1 (um) ano no cargo atual.

Art. 6º - Somente poderão ser removidos até 20% dos aprovados de cada unidade ou no mínimo 1 (um) servidor.
Parágrafo Único – Caso ocorra a aprovação de servidores em número superior ao previsto no caput deste artigo, serão 

aplicados os critérios de desempate previstos na presente Portaria.

Art. 7º - A inscrição, a interposição de recurso e a desistência do servidor inscrito, somente poderão ser processadas pelo 
sistema informatizado. 

Art. 8º - A inscrição no processo de remoção independerá de autorização ou ciência do superior hierárquico e/ou do juiz 
corregedor da unidade.

Art. 9º - A remoção do servidor será de uma para outra Comarca, vedada à transferência dentro da mesma Comarca, salvo 
se existirem Foros Regionais instalados.

Art. 10 - A Presidência publicará, anualmente, o quadro de vagas destinadas ao processo de remoção, por cargo e 
Comarca. 

§ 1º - O servidor poderá inscrever-se para até 3 (três) Comarcas diversas em ordem de preferência. 

§ 2º - O posto de trabalho na Comarca para o qual o servidor for removido será determinado pela Presidência no momento 
da publicação da alteração do local de trabalho, em razão da aprovação no processo de remoção.

Art. 11 - Após o término das inscrições e da análise dos documentos apresentados para a escolha do critério de desempate, 
estará disponível no sistema o quadro de inscritos, com as respectivas preferências.

§ 1º - Será aberto o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação no DJE do Comunicado para eventuais recursos da 
decisão que indeferiu os documentos.

§ 2º - Não serão aceitos recursos impressos, fora do prazo ou não previstos nesta Portaria.

Art. 12 - Caso a vaga seja disputada por mais de um servidor, serão aplicados os critérios de desempate, na seguinte 
ordem:

I - doença própria ou de dependente legal, conforme previsto na Lei nº 7.713/88 e alterações posteriores e Lei nº 9.250/95, 
comprovada por relatório médico, do qual deverá constar o CID, com data não superior a 120 dias da data da inscrição no 
processo de remoção. 

a) consideram-se dependentes legais para os fins dessa Portaria:
- os filhos menores de 18 anos de idade; 
- o cônjuge ou companheiro documentalmente comprovado por escritura pública em declaração de união estável registrada 

em cartório;
- pessoas que constem como dependentes na declaração anual do imposto de renda;
- pessoas em razão de determinação judicial.

II - união de cônjuges entre servidores públicos, comprovada mediante apresentação dos documentos abaixo: 

a) certidão de casamento ou escritura pública de declaração de união estável registrada em cartório;
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