
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se  de  indicação  de  GUSTAVO  LINO  DE  OLIVEIRA  PIRES,  matrícula
GO63303, Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal da Seção Judiciária de Goiás, para exercer o cargo
de Diretor de Secretaria (CJ3) da 16ª Vara da referida Seccional (ID9130441).

A Divisão de Cadastro de Pessoal – DICAP esclarece que: “[...] foi emitida Certidão
Cível Positiva pela Justiça Estadual de Goiás, informando que consta processo de Tutela Cautelar
Antecedente  em  Vara  de  Cível  e  processo  em  Vara  de  Família”,  razão  pela  qual  sugere  o
“encaminhamento dos autos ao Conselho de Administração para manifestação” (ID 9144361), o que
foi acolhido pelo eminente Presidente desta egrégia Corte (ID 9144897).

O interessado informa que: “ambos os feitos se reportam a questões de ordem pessoal
e familiar, no bojo dos quais, inclusive, foram entabulados acordos entre mim e a ex-companheira,
aguardando-se tão somente suas homologações judiciais, desta feita, porém, mediante renúncia do
direito sobre o qual se fundam as respectivas ações, a fim de que a questão não venha a ser debatida
outra vez, conforme documentos” (ID 9172247).

É o relatório.

VOTO

A Resolução CNJ nº 156, de 08 de agosto de 2012, prescreve que:

Art. 1º Fica proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em
comissão, incluídos os de natureza especial,  de pessoa que tenha sido condenada em
decisão  com trânsito  em julgado  ou  proferida  por  órgão  jurisdicional  colegiado,  nos
seguintes casos:

I - atos de improbidade administrativa;

II - crimes:

a) contra a administração pública;

b) contra a incolumidade pública;

c) contra a fé pública;

d) hediondos;

e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;

f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Art. 2º Na mesma proibição do art. 1º incidem aqueles que tenham:

I - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;

II  -  sido  excluídos  do  exercício  da  profissão,  por  decisão  sancionatória  judicial  ou
administrativa do órgão profissional competente;

III - tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável  que configure  ato  doloso de  improbidade administrativa,  por
decisão irrecorrível do órgão competente.
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Constam das certidões emitidas pela Justiça Estadual (ID’s 9130567 e 9130576) que o
servidor  indicado  responde  às  ações  nº  5141793-90.2019.8.09.0051  (anulatória  de  sentença
homologatória de dissolução de união estável) e nº 5426038.50.2019.8.09.0051 (bloqueio de bens para
garantir a divisão patrimonial na hipótese de procedência da ação anterior).

A matéria de fundo em ambas as ações envolve questão de família.

Ademais, o interessado comprovou que a autora dos referidos processos renunciou ao
direito  sobre  o  qual  se  fundam as  ações  (ID  9172560),  inclusive  com sentença  homologatória  já
proferida em uma delas (nº 5426038.50.2019.8.09.0051 - ID 9177188).

Destaco  que  as  ações  judiciais  objeto  da  negativa  não  se  inserem nas  hipóteses
previstas nos arts. 1º e 2º da Resolução CNJ nº 156/2012.

Ademais, entendo que o rol constante da norma acima referida é taxativo, vez que
desborda em restrição de direito.

Desde  que  inexistam  outros  impedimentos,  manifesto-me  favoravelmente  à
designação de GUSTAVO LINO DE OLIVEIRA PIRES para exercer o cargo de Diretor de Secretaria
da 16ª Vara da Seção Judiciária de Goiás.

É o voto.

Documento assinado eletronicamente por Hercules Fajoses, Desembargador Federal, em
18/12/2019, às 15:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 9337872 e o código CRC AC897704.
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