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         RESOLUÇÃO Nº 18, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014

Altera a Resolução n. 13, de 28 de novembro de 
2012, que dispõe sobre a relotação e a permuta de 
servidores do Quadro Único de Pessoal do Poder 
Judiciário do Estado de Goiás.

 
 

O  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  por sua Corte 
Especial, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 14, 15 e 38 da Lei Estadual n. 
17.663,  de  14.6.12,  publicada  no  Diário  Oficial  de  19.6.12,  alterada  pela  Lei  n. 
18.175, de 30.9.13;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento da Resolução     nº 184, 
de  6.12.13,  do  Conselho Nacional  de  Justiça,  que  dispõe  sobre  os  critérios  para 
criação de cargos, funções e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que  o  Anexo  I  da  Resolução  n.  13,  de  28.11.12,  da 
Corte Especial, apresenta dificuldades de interpretação ao estabelecer o quantitativo 
de servidores superior ao número de cargos efetivos estabelecido lei;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos quantitativos do Anexo 
I da supracitada Resolução aos preceitos legais e demais normas vigentes, bem como 
às  necessidades  administrativas  e  disponibilidades  orçamentárias  e  financeiras  do 
Poder Judiciário do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO a instituição do Quadro Único de Pessoal deste Poder 
Judiciário pelas Leis n. 16.893, de 14.1.10, e n. 17.663, de 14.6.12, alterada pela de 
n. 18.175, de 30.9.13; 

CONSIDERANDO a necessidade de se redefinir a distribuição dos cargos 
efetivos e os quantitativos mínimo e máximo de cargos nas unidades de primeiro e 
segundo graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO que o Decreto Judiciário n. 1.409, de 6.6.13, constituiu 
Grupo de Trabalho para os referidos fins;

CONSIDERANDO que se almeja, com a realização do Concurso Público 
Unificado, inaugurado pela Resolução n. 15, de 28.11.12, desta Corte Especial,  o 
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preenchimento dos cargos vagos nas comarcas e unidades administrativas integrantes 
deste Poder Judiciário;    

CONSIDERANDO a  necessidade  de  atendimento  da  Meta  Nacional  nº 
3/2014, aprovada para a Justiça Estadual no VII Encontro Nacional do Judiciário, 
realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que os Tribunais dos 
Estados deverão aplicar parâmetros objetivos de distribuição da força de trabalho, 
vinculados à demanda de processos, com garantia de estrutura mínima das unidades 
da área fim,

 

 RESOLVE:

Capítulo I
Disposições Gerais

 
Art. 1º A Resolução n. 13, de 28.11.12, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:

“Art. 1°....................................................................................................

§  1º Relotação  a  pedido  é  o  deslocamento  do  servidor,  a  critério  da 
Administração, no âmbito das unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de 
Goiás,  subordinando-se  à  participação  de  processo  seletivo  simplificado  e  à 
discricionariedade da Administração, observados, em todos os casos, os quantitativos 
mínimo e máximo previstos nos Anexos desta Resolução.

§ 2º Permuta consiste no deslocamento recíproco de servidores, observadas 
as especialidades dos cargos, previstas no artigo 33 da Lei n. 17.663/12, e o interesse 
público.

§ 3° …....................................................................................................

Art.  2º  Os  Anexos  desta  Resolução  definem  a  distribuição  dos  cargos 
efetivos e os quantitativos mínimo e máximo de cargos nas unidades de primeiro e 
segundo graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Goiás.
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§ 1° Revogado.
§ 2° Revogado.
§ 3º Entende-se por quantitativo mínimo o número de servidores efetivos 

indispensáveis ao bom atendimento das necessidades de uma determinada comarca 
ou  unidade  administrativa,  considerando-se,  para  tanto,  a  demanda  de  trabalho 
aferida a partir de adequadas técnicas quantitativas de estimação.

§ 4º O  quantitativo  máximo  representa  o  número  ideal  considerado para 
efeitos de distribuição da força de trabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
de Goiás.

§  5º Os  quantitativos  mínimo  e  máximo  equivalem  a  uma  expressão 
numérica, idealizada para efeitos de distribuição da força de trabalho no âmbito deste 
Tribunal,  que  não  guarda  correspondência  direta  com  o  quantitativo  de  cargos 
efetivos que compõem o Quadro Único do Poder Judiciário do Estado de Goiás, 
previstos nos Anexos VII, VIII e IX, da Lei n. 17.663/12.     

Capítulo II
Da relotação

Art. 3º …................................................................................................

§ 1º Não haverá relotação de servidores para as unidades cujo quantitativo de 
lotados for igual ao máximo previsto nesta resolução.

§ 2º …....................................................................................................
§ 3º …....................................................................................................
§ 4º Revogado.
§ 5º Eventual desistência deverá ser encaminhada à Diretoria de Recursos 

Humanos, no prazo de 3 (três) dias, a contar da data da divulgação da classificação, 
sem prejuízo das demais normas procedimentais previstas no respectivo edital. 

§ 6° Transcorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, não caberá 
retratação  do  servidor  classificado,  ficando  ele  sujeito  à  lotação  compulsória  na 
localidade para a qual concorreu, sem prejuízo das sanções disciplinares aplicáveis.

Art.  4º  Poderão participar  do processo  seletivo simplificado de relotação 
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todos os servidores ocupantes de cargo efetivo,  respeitando-se as especialidades dos 
cargos, por ocasião do ingresso do servidor na carreira, bem como os quantitativos 
mínimo e máximo fixados para cada unidade.

§ 1º Não poderão participar do processo seletivo os servidores que:
a) ….......................................................................................................
b) se encontrarem afastados da função em gozo de licença para tratar  de 

interesse particular, que estejam à disposição de outro órgão público, que estejam em 
exercício provisório  em outra  unidade ou que estejam licenciados por motivo de 
tratamento da própria saúde ou de pessoa da família por mais de 90 (noventa dias);

c) ….......................................................................................................
d) tenham sido  relotados nos  últimos 2 (dois)  anos,  contados  da data  da 

publicação do decreto judiciário de relotação;
e) estejam lotados  em unidade  judiciária  cujo  quantitativo  seja  igual  ao 

mínimo previsto nos Anexos desta Resolução;

§ 2º Os servidores ocupantes do antigo cargo efetivo de Escrivão Judiciário 
(Analista  Judiciário  –  área  judiciária)  poderão  participar  de  processo  seletivo 
simplificado, ainda que a comarca encontre-se com o quantitativo mínimo atingido 
para tal cargo; todavia, o exercício na comarca para a qual se classificou condiciona-
se à disponibilização, pela Administração, de servidor para suprir a carência.

Art. 5º …................................................................................................
I – …......................................................................................................
II –..........................................................................................................
III – …....................................................................................................
IV – …....................................................................................................
V – ….....................................................................................................
Parágrafo único. …..............................................................................

Art. 6º …................................................................................................
§ 1º …....................................................................................................
§ 2º …....................................................................................................
§ 3º …....................................................................................................
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Art. 7º …................................................................................................

Art. 8º …................................................................................................
Parágrafo único. …..............................................................................

Art. 9º …................................................................................................
Parágrafo único. …..............................................................................

Capítulo III
Da permuta

Art. 10. O requerimento de movimentação por permuta será formulado em 
conjunto  pelos  servidores  interessados,  endereçado  diretamente  à  Presidência  do 
Tribunal,  observados,  em todos  os  casos,  o  cumprimento  do  período  do  estágio 
probatório e a especialidade dos cargos dos envolvidos. 

Parágrafo único. …..............................................................................

Art. 11. …..............................................................................................
Parágrafo único. …..............................................................................

Capítulo IV
Disposições finais e transitórias

Art. 12. …..............................................................................................
§ 1º …....................................................................................................
§ 2º …....................................................................................................
§ 3º …....................................................................................................

Art. 13. …..............................................................................................

Art. 13-A. Não se aplicam os procedimentos previstos nesta Resolução às 
unidades  para  as  quais  haja  concurso  público  em andamento  ou  com edital  de 
abertura já publicado, realizados conforme o caput do     art. 35 da Lei n. 17.663/12, 



                                                                         PODER JUDICIÁRIO
                                                                         Corte Especial

uma vez que as nomeações respeitarão o número de vagas previstas no respectivo 
Edital. 

§ 1º Para os certames realizados após a vigência da Lei n. 17.663/12, as 
nomeações  observarão  o  número  de  vagas  previstas  nos  respectivos  Editais, 
respeitados, em todos os casos, os quantitativos mínimo e máximo desta Resolução, 
que, nos termos do art. 2º, passarão a definir a política de distribuição dos cargos 
efetivos nas unidades de primeiro e segundo graus de jurisdição do Poder Judiciário 
do Estado de Goiás.  

§ 2º As nomeações de que trata o parágrafo anterior, bem como as demais 
formas de provimento,  dar-se-ão observando-se o intervalo compreendido entre o 
mínimo e o máximo previstos para cada unidade.

Art. 14. ..................................................................................................

Art. 15. Os Anexos desta Resolução poderão ser revistos a cada      2 (dois) 
anos  por  iniciativa  da  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás, 
submetidas as alterações à aprovação da Corte Especial, no início de cada período 
forense ou sempre que houver mudanças na estrutura das funções de confiança ou 
cargos  comissionados  que  justifiquem  a  inclusão  ou  exclusão  de  determinado 
encargo, mediante proposta da área interessada.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

SALA DE SESSÕES DA CORTE ESPECIAL, em Goiânia, aos 26 dias do 
mês de fevereiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze).

                                   
       Desembargador NEY TELES DE PAULA 

                                                                 Presidente 

 

                                    Desembargador LEOBINO VALENTE CHAVES 
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        (Resolução nº 18, de 26 de fevereiro de 2014)

                                    Desembargador GILBERTO MARQUES FILHO

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Desembargador WALTER CARLOS LEMES

                                  Desembargador  CARLOS ESCHER            
                        

       Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

                                         

      Desembargador ZACARIAS NEVES COELHO
                                    

   
      Desembargador LUIZ EDUARDO DE SOUSA

   Desembargador LEANDRO CRISPIM 
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            (Resolução nº 18, de 26 de fevereiro de 2014)

            Desembargador ITANEY FRANCICSCO CAMPOS   
                   

                                        
               Desembargadora AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO

           

                                
                                  Desembargador GERALDO GONÇALVES DA COSTA

                                             Desembargador NORIVAL SANTOMÉ        


