
E corregedoria poder judk lírio
geral da justiça Corivgedaría-Geralda Justice
do estado de goiás Secretaria Exeetrtiva

Ofício Circular n° 53^ /2013-SEC
Goiânia. A5" de íkõLo^ie' de 2013.

Processo n° 4246560/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica o teor do Despacho n" 2560/2013, da lavra da Diretoria de Recursos

Humanos deste Tribunalde Justiça

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio c de seus pares,

cópias dos Despachos n°s 2560/2013. 4080/2013 e do Parecer n° 542/2013 - 3o .IA . extraídas

do processo supramencionado.

Para consultas a provimentos c demais atos deste órgão corrcicional, acessar

www.tjgo.jus.br (linkcorregedoria. item publicações).

ofcir977,RGG

Atenciosamente.

DESa. NELMA BRANCO/ERREIRA PI RI! *)
Corregedoj|a-vjeral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Selor Qesle - CEP 74120-020 Goiània-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
coneqsec@liqoius.br
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4246560/2012 - Aragarças

WELINTON DA SILVA BORGES

Designação

DESPACHO N°c35"6Ü /2013 -A Juíza de Direito em Substituição
da Comarca de Aragarças, editou a Portaria n° 24. de 13.9.2012 (f. 4/5), que teve

por finalidade designar WELINTON DA SILVA BORGES, servidor municipal

comissionado da Prefeitura Municipal de Baliza, cedido ao Poder Judiciário, para

"atuar como Oficial de Justiça adhoe".

Segundo informação de f. 6, o epigrafado foi cedido a este Poder

sem ônus.

Tendo em vista o entendimento da Presidência, exarado no

Despacho n° 2.862, de 30.10.2012, que assim decidiu:
O Diretor do Foro da Comarca de Novo Gama encaminha a

Portaria n° 26, de 14.5.12, por meio do qual designa José
Guedes Martins, servidor municipal comissionado, à disposição
do Fórum de Novo Gama desde 1°.3.2012, para atuar como
Agente de Vigilância.

[•••]
Vale dizer, não é possível a cessão ou a colocação à disposição
de outro órgão ou ente público de servidor nomeado para cargo
em comissão, pois tal cargo pressupõe um vínculo
intersubjetivo e de confiança entre o agente nomeante e o
servidor nomeado, o que não se verifica na hipótese de cessão a
outro órgão. Tal procedimento também ocasiona, de forma
oblíqua, aparente violação ao princípio do concurso público,
pela ausência do vínculo de confiança e. ainda, ao princípio da
impessoalidade, pois permite a discriminação benéfica ao
servidor em detrimento do interesse público.
Ou seja. existe unicamente cessão de servidor de cargo efetivo
para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
não há previsão legal para cessão de servidor de cargo em
comissão para exercício de cargo comissionado ou função de
confiança.
[...]
Daí por que a Constituição da República, cm seu art. 37. inc. V,
estabelece que as funções de confiança serão "exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo ". A
confiança haverá, pois, de ser da sociedade na condição
profissional do servidor que ocupa aquelas funções, e não
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apenas nas relações pessoais da autoridade competente e do
escolhido. Ademais, evita-se a instituição de confiança para
dedicarem-nas aos amigos.
[...]
Tais cargos, de livre nomeação e exoneração, tornam instável a
permanência desses funcionários nos quadros do Poder
Judiciário, vulnerando a conveniência administrativa.

Incongruentc, pois, a situação noticiada, uma vez que.
presumida a detenção de conhecimentos técnicos especializados
para a investidura nos respectivos cargos comissionados, não
poderia a autoridade cedente prescindir na condução de sua
gestão administrativa, dispensando os trabalhos dos servidores e
designando-os para atuarem em outro órgão. Do contrário,
patente a desnecessidade de criação do cargo de provimento em
comissão para o qual indicados na origem.
Esse o quadro, chega-se à conclusão de que os servidores em
comissão integrantes dos quadros funcionais não efetivos dos
órgãos mencionados à disposição do Poder Judiciário
encontram-se em situação irregular e devem, por conseguinte,
retornar a seus órgãos de origem, independentemente de terem
ou não parentesco com magistrados ou servidores ocupantes e
cargo de direção e assessoramento, por respeito aos princípios
constitucionais que regem a matéria.

Assim sendo, à Divisão de Cadastro Integrado para que seja

providenciado o retorno do servidor supracitado ao órgão de origem, conforme

disposto na decisão acima, proferida pela douta Presidência.

Intime-se.

Cientifique a Diretoria do Foro de Aruanã do inteiro teor do

despacho.

Passem os autos pela Corregedoria-Geral da Justiça para o que lhe

couber.

Após, arquivem-se os autos.

Goiânia, 2? de ^^iq de 2013.

/^O^r^oia
MÁRCIA BEZERR, .MAYAFAIAD

Diretora de Recursos Humanos
r)pdlí)64/cod
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4246560/2013 - Aragarças

Welinton da Silva Borges

Designação

DESPACHO H-W /2013

&

Cuida-se da Portaria n° 24/2012 (fs. 4/5), editada pela Juíza

Substituta lotada na Comarca de Aragarças, Dr3. Flávia Morais Nagato de Araújo

Almeida, designa servidor comissionado da Prefeitura de Baliza, então à disposição do

Foro daquela comarca, sem ônus, "para atuar como Oficial de Justiça ad hoc". Foi

encaminhada cópia ao eminente Presidente para apreciação e eventual aprovação.

No Despacho n° 2560/2013 (fs. 15 e v.), a Diretora de Recursos

Humanos, Márcia Bezerra Maya Faiad, ressalta o Despacho n° 2.862, de 30/10/2012,

exarado, em caso similar, pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

cujo entendimento é pela impossibilidade da cessão ou colocação à disposição de

outro órgão ou ente público de servidor nomeado para cargo em comissão, pelas

razões nele enunciadas. Determinou, pois, que fosse providenciado o retorno do

servidor mencionado na supracitada portaria ao órgão de origem, bem como a

cientificação da magistrada Diretora do Foro de Aruanã.

Aportados os autos nesta Corregedoria, o 3o Juiz Auxiliar,

Dr.Sival Guerra Pires, no Parecer n° 542/2013 (fs. 28/30), encampa as Informações n°

508/2013 (fs. 24/25) e n° 316/2013 (f. 26), emitidas pela Assessoria de Orientação e

Correição, e sugere a cientificação dos magistrados goianos acerca do citado

despacho da Diretoria de Recursos Humanos deste Tribunal de Justiça e sua anotação

nos assentamentos da Divisão de Gerenciamento de Estatística.

É o sucinto relato.

Com efeito, acolho o Pareder n° 542/2013 - 3o JA-CGJ

Rua 10. n"150, 11"andar, SI. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677 1
E-mail: corregsec@tjgo.jus br
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PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

(fs.28/30), que encampa os informes do setor técnico desta Corregedoria, e determino,

a título de orientação1, que seja expedido ofício circular a todos os Juizes Diretores de

Foro do Estado de Goiás, para ciência própria e transmissão aos demais magistrados,

acerca do Despacho n° 2560/2013, da lavra da Diretoria de Recursos Humanos deste

Tribunal de Justiça, integrando o expediente coletivo com cópias do referido despacho

de fs. 15 e verso, do parecer de fs. 28/30 e deste ato.

Em seguida, encaminhem-se estes autos à Divisão de

Gerenciamento de Estatística desta Corregedoria, para as anotações pertinentes.

Após, à míngua de outras medidas no âmbito de atuação deste

órgão correicional, volvam os autos à Presidência desta Corte, para a adoção das

providências que entender necessárias.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 03 de outubro de/'2^l\3.

Desembargadora NELMAB OYERREIRA PERILO
Corregedora-Gefiàl da Justiça

MLSS

IArt. Io - Regimento Interno da CGJ-GO: A Corregedoria-Geralda Justiça do Estado de Goiás, órgão de orientação.
vigilância e fiscalização disciplinar dos serviços forenses, com atribuição em todo Estado ...

Rua 10. n°150, 11° andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74 120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677 2
E-mail: corregsec@tjgo.jus.br
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PROCESSO: 4246560

NOME: Welinton da Silva Borges

ASSUNTO: Designação

COMARCA: Aragarças

PARECER n°: 542/2013 - 3o JA

Ilustre Desa. Corregedora,

Trata-se do Ofício n° 350/2012, da lavra da Juíza Flávia

Morais Nagato de Araújo Almeida, encaminhando à Presidência deste

Tribunal de Justiça cópias das portarias 24/2012, 25/2012 e 26/2012 para

apreciação e eventual aprovação.

No Despacho n° 12480/2012, da Diretoria Geral do

Tribunal, foi determinado o retorno dos autos à Diretoria de Recursos

Humanos para informar qual a Portaria que colocou Weliton da Silva Borges,

servidor comissionado da Prefeitura de Baliza, à disposição do Foro da

Comarca de Aragarças e se existe ato da Presidência quanto à referida

situação.

À fl. 10, o Juiz de Direito em substituição na Comarca de

Aragarças, Dr. Gabriel Consigliero Lessa manifesta-se, anexando cópias do

Decreto n° 050/09 e da Portaria n° 024/2013, atos exarados pelo Chefe do

Executivo do Município de Baliza, bem como informando que não existe ato

da Presidência deste Tribunal quanto à situação do servidor referido.

No Despacho n° 2560/2013, a Diretoria de Recursos

Humanos cita o entendimento da Presidência, exarado no DespachojfL2,862,

de 30.10.2012, em caso similar ao que ora se apresentar

at Rua 10. 150. 11« Andar - St. Oeste. Goiânia - GO - CEP^H^fií^O - Telpío>re (62J-3216-2632 -
Fax (62)216-2677 - corregsec@tò
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Ao final, determina a remessa dos autos à Divisão de

Cadastro Integrado 'para que seja providenciado o retorno do servidor supracitado ao

órgão de origem", nos termos da decisão referida, segundo a qual, "os servidores

em comissão integrantes dos quadros funcionais não efetivos dos órgãos mencionados à

disposição do Poder Judiciário encontram-se em situação irregular e devem, por

conseguinte, retornar a seus órgãos de origem, independentemente de terem ou não

parentesco com magistrados ou servidores ocupantes e cargo de direção e

assessoramento, por respeito aos princípios constitucionais que regem a matéria".

Instada a se manifestar, a Assessora de Orientação e

Correição prestou informes (fls. 24/26), esclarecendo que, nos termos da

decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça, "em hipótese alguma o
Judiciário tem admitido o exercício de qualquer de suas atividades por servidor

comissionado de outro órgão".

Sugeriram que seja levado ao conhecimento dos

magistrados goianos, por meio de ofício circular, o teor do despacho n°

2560/2013, oriundo da Diretoria de Recursos Humanos, bem como a

anotação do referido despacho nos assentamentos da Divisão de

Gerenciamento de Estatística.

É o relatório.

Acerca do tema, assim dispõe o Regimento Interno deste

Tribunal de Justiça:

Art. 16. Ao Presidente do Tribunal de Justiça, como chefe do

Poder Judiciário, a quem são conferidas as honras, a

representação e a prioridade protocolar, nos termos da lei,

compete:

XXXVII - expedir decretos relativos a provimento de cargos,

remoção, promoção, aposentadoria, disponibilidade ou outros

atos semelhantes da sua atribuição: cartas de guia e de

sentença, alvará de soltura, mandado, ord0m avocatóriã de
'1

2
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Gabinete do 3g Juiz Auxiliar da CGJ
Processo n° 4246560
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processo, ressalvadas as atribuições dos Presidentes de

Câmaras e dos Relatores; mandado de prisão, na execução de

habeas corpus concedido pelo Órgão Especial ou pelo Conselho

Superior da Magistratura, à vista de certidão do oficial da

diligência de que houve desobediência no cumprimento da ordem

liberatória; requisitar a inclusão no orçamento da verba

necessária ao pagamento dos débitos constantes de precatórios

judiciais, apresentados até primeiro de julho". (Grifo nosso)

Como o tema refere-se a atribuição da Presidência do

Poder Judiciário, tenho que, com as informações apresentadas neste órgão,

será possível a apreciação do pleito formulado na peça inicial.

A outro giro, entendo pertinente a cientificação dos

magistrados goianos acerca do Despacho n° 2560/2013, oriundo da Diretoria

de Recursos Humanos deste Tribunal de Justiça.

Isto posto, SUGIRO a expedição de ofício circular aos

magistrados do Estado de Goiás cientificando-lhes acerca do Despacho n°

2560/2013, o qual deverá ser anotado nos assentamentos da Divisão de

Gerenciamento de Estatística desta Corregedoria.

Ainda, a remessa dos autos à Presidência desta Corte,

para a adoção das providências pertinentes.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne

Des.a Corregedora-Geral da Justiça.

AT

Goiânia, 23 0T3.
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