
Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

CAPÍTULO II 
DO QUADRO ÚNICO DE 
PESSOAL DO PODER 

JUDICIÁRIO 

Art. 5º O 
Quadro Único de Pessoal do Poder 
Judiciário do Estado de Goiás passa 
a ser composto pela Carreira 
Judiciária abaixo descrita, 
escalonada na forma dos ANEXOS I 
a III desta Lei:  

I - Analista 
Judiciário - Área Judiciária; 

II - Analista 
Judiciário - Área Especializada;  

 

CAPÍTULO II 
DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DO 

PODER JUDICIÁRIO 

Art. 5º O Quadro Único 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado 
de Goiás passa a ser composto pela 
Carreira Judiciária abaixo descrita, 
escalonada na forma dos ANEXOS I a III 
desta Lei:  

I - Analista Judiciário - 
Área Judiciária; 

II – Analista Judiciário 
– Oficial de Justiça Avaliador Judiciário; 

III - Analista Judiciário 
- Área Especializada;  

 

 

CAPÍTULO II 
DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DO PODER 

JUDICIÁRIO 

Art. 5º O Quadro Único de Pessoal 
do Poder Judiciário do Estado de Goiás passa a ser 
composto pela Carreira Judiciária abaixo descrita, 
escalonada na forma dos ANEXOS I a III desta Lei:  

I - Analista Judiciário - Área 
Judiciária; 

II - Analista Judiciário - Área 
Especializada;  

 => Recomendação do Consultor Técnico 
contratado para o projeto é a de que se 
mantenha como está, deixando o texto original 
pois é situação resolvida na letra “b”, do § 1º do 
Artigo 7º e Anexo X; 

 

 

Texto Original em vigor 

Art. 7º As áreas de atividades estabelecidas no artigo anterior observarão as 
especialidades e atribuições descritas nos ANEXOS IX e X desta Lei e em regulamento próprio, 
e ainda o disposto nos parágrafos deste artigo.  

§ 1º Na carreira de Analista Judiciário, recebem a denominação de: 

a) Analista Judiciário - Área Judiciária -, os ocupantes dos cargos privativos 
de bacharel em Direito encarregados do processamento e distribuição de feitos, conforme sua 
natureza; a realização de partilha; a análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência 
nos vários ramos do Direito; bem como a elaboração de minutas de despachos, decisões, 
sentenças, votos e pareceres jurídicos; 

b) Oficial de Justiça - Avaliador -, os ocupantes dos cargos encarregados da 
execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela 
legislação processual, para todos os fins de direito específicos da categoria, inclusive o de 
identificação funcional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Texto Original em vigor 

 

ANEXO  X 
REQUISITOS DE PROVIMENTO E ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS 

  

Cargo Área Especialidades e 
terminologia

Atribuições Genéricas 

Analista 
Judiciário Judiciária 

Analista judiciário -
Área Judiciária 

Realizar atividade de nível superior que 
envolva o assessoramento aos membros do 
TJGO, relacionadas ao planejamento, 
coordenação, supervisão e execução de 
tarefas relativas a análise de processos 
administrativos e judiciais. Elaborar 
pareceres técnicos, pesquisa, seleção e 
processamento de legislação, doutrina e 
jurisprudência, distribuição dos feitos, 
conforme sua natureza e realização de 
partilha. Coordenar todos os trabalhos 
pertinentes à escrivania, colaborar na 
regularidade do cumprimento dos atos 
processuais, inclusive na observância dos 
prazos, antes de submetê-los à apreciação 
superior, adotando, quando for o caso, as 
providências cabíveis. Executar trabalhos de 
natureza técnico-administrativa, tais como: 
elaboração de despachos, informações, 
relatórios, ofícios, petições. Realizar 
trabalhos que exijam conhecimentos básicos 
de informática.

Oficial de Justiça 
Avaliador 

Realizar atividades de nível superior de 
execução de mandados e avaliações, 
elaborando certidões e autos, devolvendo-os 
para sua respectiva secretaria ou escrivania, 
através da Central de Mandados no 1º e 2º 
Graus. Executar demais ordens, 
relacionadas com suas atribuições, 
expedidas pelas autoridades competentes, 
via mandado judicial e estar presente às 
sessões e audiências, para manutenção da 
ordem, quando necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

Art. 6º Os 
cargos efetivos da carreira referida 
no artigo anterior são estruturados 
na forma desta Lei e seus 
respectivos anexos, de acordo com 
as seguintes áreas de atividade: 

I - Área 
Judiciária, que compreende os 
serviços realizados por bacharéis 
em Direito, abrangendo o 
processamento e distribuição de 
feitos, conforme sua natureza, a 
realização de partilha, a execução 
de mandados e avaliação, a análise 
e pesquisa de legislação, doutrina e 
jurisprudência nos vários ramos do 
Direito, bem como a elaboração de 
minutas de despachos, decisões, 
sentenças, votos e pareceres 
jurídicos; 

   

 

 

Art. 6º Os cargos 
efetivos da carreira referida no artigo 
anterior são estruturados na forma desta Lei 
e seus respectivos anexos, de acordo com 
as seguintes áreas de atividade: 

I - Área Judiciária, que 
compreende os serviços realizados por 
bacharéis em Direito, abrangendo o 
processamento e distribuição de feitos, 
conforme sua natureza, a realização de 
partilha, a análise e pesquisa de legislação, 
doutrina e jurisprudência nos vários ramos 
do Direito, bem como a elaboração de 
minutas de despachos, decisões, 
sentenças, votos e pareceres jurídicos; 

 

 

 

Art. 6º Os cargos efetivos da 
carreira referida no artigo anterior são estruturados na 
forma desta Lei e seus respectivos anexos, de acordo 
com as seguintes áreas de atividade: 

I - Área Judiciária, que 
compreende os serviços realizados por bacharéis em 
Direito, abrangendo o processamento e distribuição de 
feitos, conforme sua natureza, a realização de partilha, 
a execução de mandados e avaliação atividade 
pertinente ao Oficial de Justiça, a análise e pesquisa de 
legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do 
Direito, bem como a elaboração de minutas de 
despachos, decisões, sentenças, votos e pareceres 
jurídicos; 
 

 => Recomendação do Consultor Técnico 
contratado para o projeto é a da alteração do 
texto de forma que garanta a atividade dentro 
do quadro da Área Judiciária bem como 
garante que é do Oficial de Justiça a atividade 
da execução de mandados (vide letra “b” do §1º 
do Artigo 7º e Anexo X); 

 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

Art. 6º 

II - Área 
Especializada, que compreende a 
execução de atividades de nível 
superior para as quais se exige dos 
titulares dos cargos o devido registro 
nos órgãos fiscalizadores do 
exercício de profissões ou o domínio 
de habilidades específicas, definidas 
em regulamento próprio; 

 

 

Art. 6º 

II - Oficial de Justiça 
Avaliador Judiciário, cargo privativo de 
Bacharel do Curso de Graduação em 
Direito, a ele incumbindo-se: a) execução 
de mandados judiciais; b) cumprimento de 
atos processuais de execução externa; c) 
demais incumbências previstas na lei 
adjetiva civil;  

III - Área 
Especializada, que compreende a 
execução de atividades de nível superior 
para as quais se exige dos titulares dos 
cargos o devido registro nos órgãos 
fiscalizadores do exercício de profissões ou 
o domínio de habilidades específicas, 
definidas em regulamento próprio; 

 

 

Art. 6º 

II - Área Especializada, que 
compreende a execução de atividades de nível superior 
para as quais se exige dos titulares dos cargos o devido 
registro nos órgãos fiscalizadores do exercício de 
profissões ou o domínio de habilidades específicas, 
definidas em regulamento próprio; 

 => Recomendação do Consultor Técnico 
contratado para o projeto é a de que se 
mantenha como está, deixando o texto original 
pois é situação resolvida na letra “b”, do § 1º do 
Artigo 7º e Anexo X; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
Art. 7º 

b) Oficial de 
Justiça - Avaliador -, os ocupantes 
dos cargos encarregados da 
execução de mandados e atos 
processuais de natureza externa, na 
forma estabelecida pela legislação 
processual, para todos os fins de 
direito específicos da categoria, 
inclusive o de identificação 
funcional; 

Art. 7º 

b) Oficial de Justiça e 
Avaliador Judiciário, os ocupantes dos 
cargos encarregados da execução de 
mandados, avaliação e atos processuais de 
natureza externa, na forma estabelecida 
pela legislação processual e demais 
incumbências previstas na Lei adjetiva civil, 
para todos os fins de direito específicos da 
categoria, inclusive o de identificação 
funcional, sendo cargo privativo de 
Bacharel do Curso de Graduação em 
Direito; 

 

Art. 7º 

b) Oficial de Justiça e Avaliador 
Judiciário, os ocupantes dos cargos encarregados da 
execução de mandados, avaliação e atos processuais 
de natureza externa, na forma estabelecida pela 
legislação processual e demais incumbências previstas 
na Lei adjetiva civil, para todos os fins de direito 
específicos da categoria, inclusive o de identificação 
funcional, sendo cargo privativo de Bacharel do Curso 
de Graduação em Direito; 

 Modificação por Recomendação do Consultor 
Técnico contratado para o projeto para 
enfatizar as atividades pertinentes ao Cargo de 
Oficial de Justiça e Avaliador – Caso seja 
aprovada situação diferente à orientada aqui, 
será necessária revisão e alteração dos anexos 
vez que há o paradigma neles especificado; 

 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

Art. 7º 

c) Analista 
Judiciário - Área de Apoio Judiciário 
e Administrativo -,  os ocupantes dos 
cargos encarregados da 
movimentação dos feitos nas 
unidades judiciárias de 1º e 2º Graus 
e demais atribuições próprias da 
carreira. 

§ 2º Na área 
especializada, o cargo de Analista 
Judiciário será acrescido da 
expressão correspondente à 
formação especializada do servidor, 
nos termos do ANEXO IX desta Lei. 

§ 3º Enquanto 
não se operar a vacância e posterior 
transformação dos cargos de 
Escrivão Judiciário em Analista 
Judiciário - Área Judiciária -, na 
forma das Disposições Finais e 
Transitórias desta Lei, cada juízo de 
1º Grau contará com um cargo de 
Escrivão Judiciário, em cada 
escrivania, cabendo-lhe, 
preferencialmente, as atribuições 
pertinentes ao encarregado 
da  escrivania. 

 

Art. 7º 

c) Analista Judiciário - 
Área de Apoio Judiciário e Administrativo -
,  os ocupantes dos cargos encarregados da 
movimentação dos feitos nas unidades 
judiciárias de 1º e 2º Graus e demais 
atribuições próprias da carreira. 

§ 2º Na área 
especializada, o cargo de Analista 
Judiciário será acrescido da expressão 
correspondente à formação especializada 
do servidor, nos termos do ANEXO IX desta 
Lei. 

§ 3º Enquanto não se 
operar a vacância e posterior transformação 
dos cargos de Escrivão Judiciário em 
Analista Judiciário - Área Judiciária, na 
forma das Disposições Finais e Transitórias 
desta Lei, cada juízo de 1º Grau contará 
com um cargo de Escrivão Judiciário, em 
cada Escrivania, cabendo-lhe, as 
atribuições pertinentes ao encarregado 
desta, recebendo a mesma gratificação de 
Secretários de Câmara. 

 

 

Art. 7º 

c) Analista Judiciário - Área de 
Apoio Judiciário e Administrativo,  os ocupantes dos 
cargos encarregados da movimentação dos feitos nas 
unidades judiciárias de 1º e 2º Graus e demais 
atribuições próprias da carreira. 

§ 2º Na área especializada, o cargo 
de Analista Judiciário será acrescido da expressão 
correspondente à formação especializada do servidor, 
nos termos do ANEXO IX desta Lei. 

§ 3º Enquanto não se operar a 
vacância e posterior transformação dos cargos de 
Escrivão Judiciário em Analista Judiciário - Área 
Judiciária, na forma das Disposições Finais e 
Transitórias desta Lei, cada juízo de 1º Grau contará 
com um cargo de Escrivão Judiciário, em cada 
Escrivania, cabendo-lhe, as atribuições pertinentes ao 
encarregado desta. 

 => Recomendação do Consultor Técnico 
contratado para o projeto é a de que se retire 
“preferencialmente” para garantir aos 
Escrivães Judiciários o exercício de suas 
atividades e a inserção do texto a seguir 
“recebendo a gratificação correspondente à 
Secretários de Câmara” não é pertinente ao 
conteúdo do texto da Lei vez que cabe 
alteração na quantidade de gratificações 
(Anexos XI e XIII as quais são distribuídas 
mediante Decretos Judiciários); 

 



 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

Art. 7º 

§ 4º Com a 
vacância do cargo de escrivão 
judiciário, a função de encarregado 
de escrivania poderá recair em 
qualquer servidor, dando-se 
preferência aos Analistas Judiciários 
– Área Judiciária. 

 

 

 

Art. 7º 

§ 4º Com a vacância 
do cargo de escrivão judiciário, a função de 
encarregado de escrivania poderá recair em 
qualquer servidor efetivo, dando-se 
preferência aos Analistas Judiciários – da 
Área Judiciária, lotado naquela unidade. 

 

 

 

Art. 7º 

§ 4º Com a vacância do cargo de 
escrivão judiciário, a função de encarregado de 
escrivania poderá recair em qualquer servidor efetivo da 
Área Judiciária, lotado naquela unidade. 

 => Recomendação do Consultor Técnico 
contratado para o projeto é a de que se retire 
“dando-se preferência aos Analistas 
Judiciários” para garantir aos demais 
servidores EFETIVOS da Área Judiciária o 
direito a exercer esta função e inserir “efetivo” 
e “lotado naquela unidade”; 
 

 

 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

Art. 8º 

§ 5º Pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) 
dos cargos em comissão serão 
destinados a servidores efetivos 
integrantes do quadro de pessoal do 
Poder Judiciário, excluídos do 
cômputo os destinados ao 
assessoramento dos 
desembargadores e juízes de 
direito.   

 

 

Art. 8º 

§ 5º  Pelo menos 80% 
(oitenta por cento) dos cargos em comissão 
serão destinados a servidores efetivos 
integrantes do quadro de pessoal do Poder 
Judiciário, excluídos do cômputo os 
destinados ao assessoramento dos 
desembargadores e juízes de direito. 

   

 

 

Art. 8º 

§ 5º Pelo menos 80% (oitenta por 
cento) dos cargos em comissão serão destinados a 
servidores efetivos integrantes do quadro de pessoal do 
Poder Judiciário. 

 => Recomendação do Consultor Técnico 
contratado para o projeto é a de que se altere 
o percentual e que se retire “excluídos do 
cômputo os destinados ao assessoramento 
dos desembargadores e juízes de direito” 
mediante que nada há que justifique a 
segmentação atualmente empregada;   
 

 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

Art. 11 

II - Analista 
Judiciário - Área Especializada: 
Graduação em área correlacionada 
com a especialidade exigida para o 
cargo, conforme estabelecido nesta 
Lei; 

 

 

Art. 11 

II - Analista Judiciário – 
Oficial de Justiça Avaliador Judiciário: 
Graduação em Direito; 

III - Analista Judiciário 
- Área Especializada: Graduação em área 
correlacionada com a especialidade exigida 
para o cargo, conforme estabelecido nesta 
Lei; 

  

 

Art. 11 

II - Analista Judiciário - Área 
Especializada: Graduação em área correlacionada com 
a especialidade exigida para o cargo, conforme 
estabelecido nesta Lei; 

 => Recomendação do Consultor Técnico 
contratado para o projeto é a de manutenção 
do texto original vez que desnecessária a 
alteração mediante o conteúdo do Item I do 
Artigo 6º e da letra “b” do §1º do Artigo 7º e 
Anexo X; 

 



 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
Art. 20. 

Compõem a remuneração dos 
servidores que ocupam cargos de 
provimento efetivo da carreira do 
Quadro Único de Pessoal do Poder 
Judiciário: 

I - o vencimento 
constante nos ANEXOS I a VI desta 
Lei; 

II - as 
vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei. 

 

 

 
 

Art. 20. Compõem a remuneração 
dos servidores que ocupam cargos de provimento 
efetivo da carreira do Quadro Único de Pessoal do Poder 
Judiciário: 

I - o vencimento e a Gratificação 
Judiciária (GJ), constantes nos ANEXOS I a VI desta Lei; 

II - as vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei. 

PARAGRAFO ÚNICO: A Gratificação Judiciária (GJ), 
constate dos  Anexos I a VI é distribuída na seguinte 
proporção: 
 
a) A1 a B3 10% do vencimento; 
 
b) C1 a D3 20% do vencimento; 
 
c) E1 a F3 30% do vencimento; 
 

 O objetivo maior deste projeto é a valorização 
da tabela de vencimentos e este texto nada 
mais é que a adequação da Lei para atender a 
isso; 
 

 Quanto à Gratificação Judiciária nestes termos 
traz a possibilidade de uma válvula de escape 
para no caso futuro de engessamento do 
orçamento vez que nada se insere nela que 
gere fatores de efeito cascata bem como 
possibilita a mudança da política salarial do TJ, 
com total adesão de seus servidores sem 
trazer prejuízo a quaisquer; 

 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

Art. 24. A gratificação de incentivo 
funcional (GIF) em razão de 
conhecimentos e habilidades 
adicionais incidirá sobre o 
vencimento e será devida a partir da 
apresentação de documentos 
hábeis para instruir requerimento: 

I - por ações de 
treinamento que totalizem pelo 
menos 120 (cento e vinte) horas, na 
proporção de 2% (dois por cento), 
observado o limite de 10% (dez por 
cento), renovando-se a cada 
quinquênio a partir da concessão de 
cada percentual de 2% (dois por 
cento). 

 

 

 

Art. 24.  

I - por ações de 
treinamento que totalizem pelo menos 120 
(cento e vinte) horas, na proporção de 2% 
(dois por cento), observado o limite de 10% 
(dez por cento), renovando-se a cada 
quinquênio a partir da concessão de cada 
percentual de 2% (dois por cento), ficando 
estes cursos excluídos da exigência de 
serem reconhecidos pelo Ministério da 
Educação. 

 

 

 

Art. 24.  

I - por ações de treinamento que 
totalizem pelo menos 120 (cento e vinte) horas, na 
proporção de 2% (dois por cento), observado o limite de 
10% (dez por cento), renovando-se a cada quinquênio a 
partir da concessão de cada percentual de 2% (dois por 
cento). 

 => Recomendação do Consultor Técnico 
contratado para o projeto é a de que se 
mantenha o texto como está vez que se trata 
de pleito que não tem amparo legal;   
 

 



Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
Art. 24º 

II - em virtude 
da conclusão de curso oficial de pós-
graduação lato 
sensu ou stricto sensu em área de 
interesse do Poder Judiciário, na 
proporção de: 

a) 30% (trinta 
por cento), em se tratando de título 
de Doutor; 

b) 20% (vinte 
por cento), em se tratando de título 
de Mestre; 

c) 10% (dez por 
cento), em se tratando de certificado 
de Especialista. 

§ 1º São 
cumuláveis as gratificações de 
incentivo funcional (GIF) por curso 
de pós-graduação, de modo que a 
concessão por um título de cada 
nível não impede a de outro.  

Art. 24º 

II - em virtude da 
conclusão de curso oficial de pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
área de interesse do Poder Judiciário, na 
proporção de: 

a) 30% (trinta por 
cento), em se tratando de título de Doutor; 

b) 20% (vinte por 
cento), em se tratando de título de Mestre; 

c) 10% (dez por cento), 
em se tratando de certificado de 
Especialista. 

§ 1º Não são 
cumuláveis as gratificações de incentivo 
funcional (GIF) por curso de pós-
graduação, de modo que a concessão será 
devida pelo maior título do servidor. 

 

Art. 24º 

II - em virtude da conclusão de 
curso oficial de pós-graduação lato 
sensu ou stricto sensu em área de interesse do Poder 
Judiciário, na proporção de: 

a) 30% (trinta por cento), em se 
tratando de título de Doutor; 

b) 20% (vinte por cento), em se 
tratando de título de Mestre; 

c) 10% (dez por cento), em se 
tratando de certificado de Especialista. 

§ 1º Não são cumuláveis as 
gratificações de incentivo funcional (GIF) por curso de 
pós-graduação, de modo que a concessão será devida 
pelo maior título do servidor. 

 => Recomendação do Consultor Técnico 
contratado para o projeto é a de se alterar o 
texto fazendo uso democrático da diferença do 
montante nos vencimentos; 
 

 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

Artigos Inexistentes 

 Art. 24º 
 
§ 5º O servidor que receba gratificação e precisar ser 
substituído ou gozar de licença-prêmio permanecerá 
percebendo a gratificação a que fazia jus, nada 
impedindo que quem o substitui também a perceba.  
 
§ 6º O pagamento por substituição será devido em todos 
os casos em pecúnia ao período correspondente à 
substituição. 
 

 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

Art. 28. Os 
adicionais de periculosidade e de 
risco à vida correspondem ao 
percentual único de 10% (dez por 
cento) calculado sobre o vencimento 
do cargo efetivo. 

 

Art. 28. Os adicionais 
de periculosidade e de risco à vida 
correspondem ao percentual único de 100% 
(Cem por cento) calculado sobre o 
vencimento do cargo efetivo. 

 

Art. 28º Os adicionais de 
periculosidade e de risco à vida correspondem ao 
percentual único de 100% (Cem por cento) calculado 
sobre o vencimento do cargo efetivo. 

 

Texto Original em vigor  Texto Sugerido Texto Recomendado
 

Art. 31. A 
jornada de trabalho dos servidores 
do Poder Judiciário do Estado de 
Goiás é de 8 (oito) horas diárias, 
facultada a fixação de 7 (sete) horas 
ininterruptas, por deliberação da 
Presidência e aprovação da Corte 
Especial. 

 

 

 

Art. 31. A jornada de trabalho dos 
servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás é de 
6 (seis) horas diárias, sendo vedado outro tipo de 
jornada. 


