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Art. 3º Determinar que o(s) servidor(es) constante(s) nesta portaria observem os preceitos contidos nos artigos 97 a 101 do Regulamento 
Interno deste Tribunal, conforme o caso, c/c o § 1º do art. 4º da Portaria TREGO nº 698/2013, que trata da responsabilidade pelos bens 
permanentes afeta aos ocupantes de funções e cargos de direção e chefia no âmbito deste Tribunal.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  Goiânia, 13 de outubro de 2015.

Des. WALTER CARLOS  LEMES

Presidente 

PORTARIA Nº 619/2015/PRES TRE-GO

PORTARIA Nº 619/2015/PRES TRE-GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS em substituição, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso XLI, 
do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), tendo em vista a indicação registrada no 
documento PAD n.º 6705/2015, RESOLVE:

Art. 1º Dispensar, a contar de 28/09/2015, o(a) servidor(a) requisitado(a), MARIA JOSÉ DE ALMEIDA, do exercício da Função Comissionada 
(FC-01) de Chefe de Cartório da 123ª Zona Eleitoral, com sede em Alvorada do Norte/GO.

Art. 2º Designar, a contar de 28/09/2015, o(a) servidor(a) efetivo(a), VICTOR REGO, Analista Judiciário, Área Judiciária, para o exercício da 
Função Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 123ª Zona Eleitoral, com sede em Alvorada do Norte/GO. 

Art. 3º Determinar que o(s) servidor(es) constante(s) nesta portaria observem os preceitos contidos nos artigos 97 a 101 do Regulamento 
Interno deste Tribunal, conforme o caso, c/c o § 1º do art. 4º da Portaria TREGO nº 698/2013, que trata da responsabilidade pelos bens 
permanentes afeta aos ocupantes de funções e cargos de direção e chefia no âmbito deste Tribunal.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  Goiânia, 13 de outubro de 2015.

Des. WALTER CARLOS  LEMES

Presidente 

PORTARIA Nº 621/2015/PRES TRE-GO

PORTARIA Nº 621/2015/PRES TRE-GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS em substituição, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso XLI, 
do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), tendo em vista a indicação registrada no 
documento PAD n.º 6730/2015, RESOLVE:

Art. 1º Dispensar, a contar de 01/10/2015, o(a) servidor(a) efetivo(a), RONALDO SILVA BITENCOURT, Analista Judiciário, Área Judiciária do 
exercício da Função Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 064ª Zona Eleitoral, com sede em Nazário/GO.

Art. 2º Designar, a contar de 01/10/2015, o(a) servidor(a) efetivo(a), FERNANDO NASCIMENTO RIBEIRO, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, para o exercício da Função Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 064ª Zona Eleitoral, com sede em Nazário/GO.

Art. 3º Determinar que o(s) servidor(es) constante(s) nesta portaria observem os preceitos contidos nos artigos 97 a 101 do Regulamento 
Interno deste Tribunal, conforme o caso, c/c o § 1º do art. 4º da Portaria TREGO nº 698/2013, que trata da responsabilidade pelos bens 
permanentes afeta aos ocupantes de funções e cargos de direção e chefia no âmbito deste Tribunal.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Goiânia, 14 de outubro de 2015.

PORTARIA Nº 621/2015/PRES TRE-GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS em substituição, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso XLI, 
do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), tendo em vista a indicação registrada no 
documento PAD n.º 6730/2015, RESOLVE:

Art. 1º Dispensar, a contar de 01/10/2015, o(a) servidor(a) efetivo(a), RONALDO SILVA BITENCOURT, Analista Judiciário, Área Judiciária do 
exercício da Função Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 064ª Zona Eleitoral, com sede em Nazário/GO.

Art. 2º Designar, a contar de 01/10/2015, o(a) servidor(a) efetivo(a), FERNANDO NASCIMENTO RIBEIRO, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, para o exercício da Função Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 064ª Zona Eleitoral, com sede em Nazário/GO.

Art. 3º Determinar que o(s) servidor(es) constante(s) nesta portaria observem os preceitos contidos nos artigos 97 a 101 do Regulamento 
Interno deste Tribunal, conforme o caso, c/c o § 1º do art. 4º da Portaria TREGO nº 698/2013, que trata da responsabilidade pelos bens 
permanentes afeta aos ocupantes de funções e cargos de direção e chefia no âmbito deste Tribunal.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Goiânia, 14 de outubro de 2015.
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Des. WALTER CARLOS  LEMES

Presidente 

Decisões

PAD Nº 4973/2015

DECISÃO DO PRESIDENTE

PAD nº 4.973/2015

REQUERENTE: ROSSANA DA CUNHA GEHLEN

ADVOGADO: ALEXANDRE IUNES MACHADO - OAB/GO Nº 17.275 

          Em 14 de outubro de 2015.

                           

Trata-se da Informação nº 142/2015, exarada pela Seção de Registros Funcionais, na qual pretendeu apurar a existência de débitos e/ou 
créditos decorrentes da dispensa da função comissionada, FC-01/Chefe de Cartório, exercida pela servidora ROSSANA DA CUNHA GEHLEN, 
na 09ª Zona Eleitoral de Corumbá de Goiás, em decorrência da relotação promovida para a 24ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do 
Descoberto, nos termos da Portaria PRES nº 104/2015, de 26/02/2015, publicada no DJE em 04/03/2015, data a partir da qual houve a 
contagem de efeitos, nos termos do art. 3º do referido normativo (docs. 49.898/2015 e 49.899/2015). 

Realizada a Planilha Demonstrativa de Cálculo de Acerto de Dispensa da Função Comissionada (doc. 62.336/2015), a servidora foi 
devidamente notificada em 29/09/2015, conforme se infere do doc. 64.933/2015.

Foi acostada aos autos, notificação para que a servidora promovesse a devolução dos valores recebidos indevidamente, datada de 
14/08/2015 (doc. 68.737/2015).

Ao seu turno, a servidora apresentou defesa nos presentes autos. Consigna que, por meio da Portaria PRES nº 486/2015, foi dispensada da 
função comissionada de Chefe de Cartório da 009ª Zona Eleitoral, com efeitos retroativos a contar 04/03/2015, e que a Administração 
promoveu, sem o devido contraditório, descontos recebidos pela servidora a título de FC de Chefe de Cartório.

Ressalta a ausência de procedimento administrativo visando a sua dispensa da Função Comissionada, bem como aduz que a restituição de 
ofício promovida pelo Tribunal vai contra o princípio da boa-fé; ao final, requer a anulação dos atos eivados de ilegalidade, pretendendo 
retornar à função comissionada de Chefe de Cartório antes exercida, bem como que Administração se abstenha de descontar na folha de 
pagamento a título de ressarcimento os valores recebidos de boa-fé.

É o relatório. Decido.

No presente caso, a servidora tem por intuito a restituição dos valores recebidos a título de função de chefe de cartório (FC-01), por erro da 
Administração, mas que foram descontados nos meses subsequentes, a partir da apuração promovida pela Seção de Análise e Cálculos, bem 
como o seu retorno à função de chefe de cartório daquela localidade.

Diante do pedido liminar formulado, em uma análise superficial dos autos, não vislumbro razão ao pleito da requerente.

Ressalto, conforme se infere da Portaria PRES nº 104/2015 (doc. 49.898/2015), que a servidora fora relotada, a partir 04/03/2015 (data a 
partir da qual foi publicada a portaria), na 24ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Descoberto, tendo em vista o procedimento nº 
9.910/2011, no qual consta decisão recorrida com efeito apenas devolutivo, conforme se infere da Informação da Seção de Registros 
Funcionais (doc. 49.899/2015), devendo, portanto, ser cumprida de imediato.   

Com efeito, não poderia a servidora continuar a exercer a função de chefe de cartório na 9ª Zona Eleitoral de Corumbá de Goiás.

Por conta disso, por meio do Ofício nº 15/2015, o Juiz Eleitoral da 9ª Zona Eleitoral indicou para a função de chefe de cartório o servidor 
Jean Carlos Moreno (doc. 68.737/2015, pág. 15).

Des. WALTER CARLOS  LEMES

Presidente 


