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Processo nº      : 201506000007445

 Nome               : Sindjustiça 

Assunto            : Providências

D E C I S Ã O 

Cuida-se de pedido de providências formulado pelo Sindjustiça

– Sindicato dos Servidores e Serventuários do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

noticiando o descumprimento,  por  parte  de alguns magistrados,  das determinações

constantes do Ofício Circular nº 02/2015/GAB-PRES/CNJ e substituindo os escrivães

do  cargo de chefe  de  escrivania  por  outros  servidores,  sem que tenha ocorrido  a

vacância do cargo. 

Ouvido a respeito, o 3º Juiz Auxiliar, Dr. Ronnie Paes Sandre,

apresentou parecer (evento 28), opinando pelo  “encaminhamento de Ofício Circular a

todos os magistrados Diretores do Foro do Estado de Goiás, orientando-os a tentarem, na

medida do possível, observar as disposições contidas nos artigos 7º, §§ 3º e 4º e 33, §1º, da

Lei Estadual nº 17.663/2012 na indicação da prefalada função.” 

É, em síntese, o relatório. Decido. 

Conforme relatado, o Sindjustiça – Sindicato dos Servidores e

Serventuários do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pede providências acerca da

substituição promovida por  parte  de alguns magistrados,  dos escrivães titulares do

cargo de chefe de escrivania por outros servidores, sem que tenha havido a vacância
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do cargo, o que, a seu ver, afronta o art. 7º, §§ 3º e 4º e art. 33, §1º, ambos da Lei

Estadual nº 17.663/2012.

Pois bem. A Lei Estadual nº 17.663/2012 estabelece, verbis:

“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.  

(…) 

§ 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.

§ 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.”

(grifei)

“Art.  33.  As modificações na terminologia dos cargos ocupados,

constantes nesta Lei,  não implicarão alteração nas atribuições e

tampouco ascensão funcional dos titulares, observando-se quanto

aos servidores já em atividade que:

§ 1º Os servidores ocupantes dos cargos a que se refere este artigo

serão lotados,  a  critério  da administração,  em qualquer  unidade

judiciária, independentemente da entrância ou grau de jurisdição,

observados, em todo caso, a correspondência das atribuições dos

cargos  efetivos  exercidos, o  quantitativo  mínimo  e  máximo  por

_________________________________________________________________________________________________________
   Rua 10,  nº 150,  11º andar,  St. Oeste,  Goiânia  –  Goiás  -  CEP 74.120-020  -  Fone (62) 3216-2000  -  Fax (62) 3216-2618

Assinado digitalmente por: GILBERTO MARQUES FILHO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, em 15/12/2016 às 23:20.
Para validar este documento informe o código XbVJZ2hXLeA no endereço http://portaltj.tjgo.gov/proad/publico/validacaoDocumento



                Gabinete do Corregedor-Geral
                        Assessoria Jurídica

unidade  judiciária  estabelecido  em  regulamento  próprio  e  o

cumprimento do período de estágio probatório.” (grifei)

Como se vê, a Lei Estadual nº 17.663/2012, que dispõe sobre a

reestruturação da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás,

dentre  outras  providências,  estabelece,  de  forma  expressa,  que  enquanto  não  se

operar a vacância dos cargos de escrivão judiciário e sua transformação em analista

judiciário, sobre aqueles deverá recair as funções de encarregado de escrivania, pois a

modificação na  terminologia  do  cargo  não  enseja  a  alteração nas  atribuições  e/ou

ascensão dos funcionários. 

 

Por sua vez, admite-se a designação de outro servidor para a

função de encarregado de escrivania na hipótese de não existir na unidade judiciária

titular do cargo em processo de migração. Outrossim, a dispensa do escrivão judiciário

da função gratificada só poderá ocorrer mediante fundamentação idônea, conferindo

clareza e transparência ao ato e, ainda, a fim de obstar qualquer tipo de perseguição

política e pessoal.

A Corte  Especial  deste Tribunal  de  Justiça já  se pronunciou

recentemente  nesse  sentido.  A propósito,  trago  à  baila  o  inteiro  teor  do  acórdão

proferido nos autos do recurso administrativo nº 69719-87.2016.8.09.0000 (DJ 2053 de

23/06/2016, Relator: Des. Fausto Moreira Diniz, Decisão unânime).

“A  respeito  da  titularidade  da  função  de  confiança  de

encarregado de escrivania pelos antigos Escrivães Judiciais (hoje

Analistas Judiciários – área judiciária), assim dispõe o artigo 7º, §

3º, da Lei nº 17.663, de 14.06.2012, in verbis:

'Artigo 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
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parágrafos deste artigo:

(…)

§ 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'.

Nada obstante as razões dos recorrentes, pela análise do artigo

7º da Lei nº 17.663/2012, a 'preferência' estabelecida pelo § 3º, do

aludido  dispositivo,  precede  à  facultatividade  expressada  pelo

parágrafo seguinte, que viabiliza, quando da vacância do cargo de

Escrivão  Judiciário,  a  nomeação  de  qualquer  servidor  para

encarregado da escrivania, traduzindo em obrigação da designação

de  efetivo  quando  existente  na  unidade  judiciária,  como  na

hipótese aqui versada, em que a atual ocupante é titular do cargo

de Escrivão Judiciário.

A melhor interpretação do artigo 7º, § 3º, da Lei nº 17.663/2012,

ao  estabelecer  a  preferência  para  a  função  de  Encarregado  de

Serventia  Judicial,  está  no  sentido  de  reservar  a  ocupação  aos

atuais  Escrivães  Judiciais,  até  que  ocorra  a  transformação  em

Analista Judiciário, permitindo a designação de outro servidor na

hipótese de não existir na unidade judiciária titular do cargo em

processo de migração.

De outro lado, a alegação dos recorrentes de que a nomeação

do servidor ÍKALU FERNANDO PEREIRA RODRIGUES será a bem

do  serviço  público,  não  vinga,  diante  da  inadmissibilidade  da

'dispensa',  da  funcionária  escrivã  JUCILENE  CARVALHO

JUNQUEIRA AMORIM, pois não podemos aceitar a ideia defendida

por alguns que no ato de 'dispensa' o administrador se utilizaria do

seu  poder  discricionário,  razão  pela  qual  essa  medida  não
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precisaria ser motivada.

No exercício de seu poder discricionário, o agente público não

pode dispor de funcionário ao seu 'bel-prazer', ele realmente tem

uma certa liberdade, mas apenas no que se refere à escolha de

uma  das  opções  que  a  lei  lhe  oferece,  para  melhor  atender  o

interesse  público,  nunca  podendo  agir  segundo  suas  próprias

convicções.

Além disso, o ato de dispensa é vinculado significando que a

autoridade pública fica presa ao motivo pré-determinado pela lei,

sendo só este torna justa sua atitude, não podendo escolher entre

uma conduta ou outra. 

Ora, enquanto o servidor público bem servir à coletividade não

se  justifica  sua  dispensa,  caso  contrário,  estarse-á  aberto  o

caminho  para  perseguições  políticas  e  pessoais  que  ferem

frontalmente os princípios da legalidade, moralidade, publicidade,

razoabilidade,  eficiência  e  finalidade,  aplicáveis  quando  o

empregador  é  a  Administração  Pública.  Exige-se,  portanto,

fundamentação  na  dispensa  dos  servidores  públicos  para  dar

maior transparência aos atos realizados, pois eles são de interesse

de todos os administrados e não apenas do empregador.

Desta feita, sendo o ato de dispensa vinculado, o motivo tem

importância  indiscutível  para  sua  validade,  constituindo  uma

garantia do administrado. 

A respeito da teoria dos motivos determinantes,  transcrevo a

doutrina de José dos Santos Carvalho, ipsis litteris:

'A  aplicação  mais  importante  desse  princípio  incide  sobre  os

discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente

maior  liberdade  de  aferição  da  conduta.  Mesmo  que  um  ato
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administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa

motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos

em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a

realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade,

estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade”. (in

Manual de Direito Administrativo, Editora Atlas, p. 116).

A respeito do tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de

Justiça:

'ADMINISTRAÇÃO.  (…).  MOTIVAÇÃO.  TEORIA  DOS  MOTIVOS

DETERMINANTES.  1.  A  Administração,  ao  justificar  o  ato

administrativo, fica vinculada às razões ali expostas, para todos os

efeitos  jurídicos,  de  acordo  com  o  preceituado  na  teoria  dos

motivos  determinantes.  A  motivação  é  que  legitima  e  confere

validade  ao  ato  administrativo  discricionário.  Enunciadas  pelo

agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei  não haja

imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem

ocorrido. 2. Omissis. 3. Agravo Regimental não provido”. (2ª Turma,

AgRg  no  RMS  nº  32437/MG,  Rel.  Herman  Benjamin,  DJe  de

16/03/2011). 

No  mesmo  sentido,  eis  a  jurisprudência  deste  Tribunal  de

Justiça do Estado de Goiás:

'RECURSO  ADMINISTRATIVO.  DESTITUIÇÃO  DE  ESCRIVÃO

JUDICIÁRIO  DE  ENCARREGADO  DA  ESCRIVANIA  JUDICIAL.

SUBSTITUIÇÃO  POR  OUTRO  SERVIDOR.  ORDEM  DE

PREFERÊNCIA.  CARGO  EM  TRANSFORMAÇÃO.  INDICAÇÃO  DE

FALTA  NO  EXERCÍCIO  DO  ENCARGO.  TEORIA  DOS  MOTIVOS

DETERMINANTES. I - A melhor interpretação do art. 7º, § 3º, da Lei

nº  17.663/13,  ao  estabelecer  a  preferência  para  a  função  de

Encarregado de Serventia Judicial,  está no sentido de reservar a

ocupação  aos  atuais  Escrivães  Judiciais,  até  que  ocorra  a
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transformação em Analista Judiciário, permitindo a designação de

outro  servidor  na  hipótese  de  não  existir  na  unidade  judiciária

titular do cargo em processo de migração. II - Preserva-se o ato do

Presidente do Tribunal de Justiça que nega pedido de Diretor do

Foro  de  destituição  de  servidora  da  função  de  encarregada  de

escrivania  judicial,  para  a  designação de outra  pessoa,  quando,

apesar da discricionariedade na indicação, foi exposta a razão para

a adoção da providência,  sem que apurada a conduta faltosa da

substituída,  malferindo  o  princípio  dos  motivos  determinantes.

RECURSO DESPROVIDO”. (Corte Especial,  RA nº 256884-20,  Rel.

Des. Luiz Cláudio Veiga Braga, DJe nº 1921 de 01/12/2015).”

Nesse toar, deve ser observado o disposto nos artigos 7º e 33

da  Lei  Estadual  nº  17.663/2012,  bem  como  no  Ofício  Circular  nº  02/2015/GAB-

PRES/CNJ,  da  lavra  do douto  Presidente  desta  Corte  de  Justiça,  no  que tange  a

designação de escrivães judiciários para o exercício  da função de encarregado de

escrivania, admitindo-se a indicação de outros servidores, tão somente, em caso de

vacância ou por dispensa motivada, após regular procedimento para apuração de falta

disciplinar. 

Ante  ao  exposto,  acolho  o  parecer  retro  e  determino  a

expedição de ofício circular ao todos os MM. Juízes de Direito do Estado de Goiás,

para que observem o disposto nos artigos 7º e 33 da Lei Estadual nº 17.663/2012, bem

como o Ofício Circular nº 02/2015/GAB-PRES/CNJ, da lavra do douto Presidente desta

Corte de Justiça. 

Cientifiquem-se o Presidente do Sindjustiça, bem como a douta

Presidência desta Corte de Justiça, encaminhando-lhes cópias desta Decisão.

A reprodução deste ato serve como ofício.
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À Secretaria Executiva.

GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em

Goiânia, 15 de dezembro de 2016.

GILBERTO MARQUES FILHO
                                       Corregedor-Geral da Justiça 
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