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DECISÃO LIMINAR

 

Cuida-se de Pedido de Providências, com pedido de liminar, proposto

pela FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS OFICIAIS DE

 - FOJEBRA, devidamente qualificada nos autos,JUSTIÇA ESTADUAIS DO BRASIL

objetivando questionar anteprojeto de lei elaborado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DO TOCANTINS - TJTO, que tenciona a alteração da Lei Orgânica do

Poder Judiciário do Estado do Tocantins (Lei Complementar n.º 10/96).

O presente procedimento se fundamenta no "temeroso e ilegal"

anteprojeto de lei proposto pelo Tribunal de Justiça e que visa, dentre outras

medidas, extinguir os cargos públicos de “Oficial de Justiça Avaliador”. Relata o

demandante que a legislação vigente no Estado do Tocantins, que trata do Plano

de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores (Lei Estadual n.º 2.409/2010),

estipula a carreira de Oficial de Justiça Avaliador, cujo cargo deve ser ocupado

por Graduado em Direito devidamente aprovado em concurso público. Com a

extinção do cargo de Oficial de Justiça, o Tribunal propõe a criação de um novo

cargo em comissão de livre indicação, denominado de “Técnico de Diligência

Externas”, a ser exercida por servidor público efetivo do Poder Judiciário

Estadual.
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Aduz que a proposta é teratológica, na medida em que torna a carreira

de Oficial de Justiça, função essencial para efetividade do Poder Judiciário, “
verdadeiros cargos de indicação, de cunho eminentemente político e de conveniência

pessoal, eximindo a meritocracia insurgida pelos concursos públicos”.

Argumenta, ainda, que o anteprojeto de lei se encontra eivado de

nulidades formais em sua tramitação, na medida em que fora planejado,

elaborado e incluído em pauta “às escuras”, sem qualquer conhecimento das

classes afetadas pelo projeto, assim como suas entidades representativas, que

tiveram conhecimento da proposta somente em 22.11.2018, quando da tentativa

frustrada de votação pelo Tribunal Pleno do TJTO em 26.11.2018, não apreciada

nesta data por falta de quórum mínimo. Considera, assim, que a proposta

normativa questionada desatende ao princípio da publicidade.

Esclarece que apesar de não ocorrer no dia 26.11.2018, como era a

vontade dos idealizadores do anteprojeto, o mesmo foi novamente pautado para o

dia 29.11.2018, quinta-feira próxima; circunstância que fundamenta a urgência da

medida cautelar.

Sustenta que a proposta impõe substancial e agressiva mudança na

estrutura do Judiciário estadual, na medida em que extingue a classe dos Oficiais

de Justiça e permite ao Tribunal contratar servidores de forma indevida, por meio

de simples indicação de servidores públicos para ocupar “cargos

comissionados”. De acordo com a Requerente, a função passará a ser

desenvolvida por servidores escolhidos por critérios eminentemente políticos,

sem observação dos critérios técnicos ou de meritocracia. Informa que, na

elaboração do projeto, o Tribunal não contou com qualquer estudo de gastos,

planejamento da efetividade no serviço ou análise prévia do anteprojeto pelo

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em violação ao que dispõe a Resolução n.º

219 deste Conselho.

A Requerente considera que qualquer forma de instituição de cargos

em comissão, sem observação estrita dos preceitos estabelecidos na Resolução

nº. 219, viola flagrantemente as normas deste Conselho; bem ainda, os princípios

constitucionais da administração pública (art. 37 da CF), em especial os

princípios da moralidade e impessoalidade, “(...) considerando que se está

desconstituindo servidores públicos de carreira, egressos através de concurso público
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específico para a ocupação de tais cargos, por servidores públicos com cargos

comissionados, notadamente indicações pessoais e com único intuito político, e não

buscando o melhor para a administração do judiciário”.

Ressalta, ainda, que a Lei Federal n.º 11.416/2006, que dispõe sobre as

carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, estabelece expressamente

a criação do cargo de Oficial de Justiça (e Avaliador), em razão das

especificidades da atividade que estes devem exercer, os diferenciando dos

demais servidores. Assevera que o próprio Código de Processo Civil (Lei n.º

13.105/2015) estipula especificamente as atividades a serem exercidas pelo Oficial

de Justiça, demonstrando sua especificidade.

Pelos fatos e fundamentos que apresenta, pleiteia i) a suspensão

liminar da votação do anteprojeto, marcada para o dia  (quinta-feira) que29/11/201

visa alterar o PCCR (Lei nº 2.409 de 2010) do Estado do Tocantins; ii) a realização

de conciliação prévia, com a participação das entidades representativas de

classe, com o fito de debaterem a viabilidade do anteprojeto; e, por fim, iii) que o

TJTO seja compelido a submeter o anteprojeto à análise pelo CNJ por meio de

PARECER DE MÉRITO SOBRE ANTEPROJETO DE LEI, com o fito de se verificar a

observâncias das normas concernentes a administração do poder judiciário.

É o relatório.

Decido.

Em sede de cognição sumária, o artigo 99 do Regimento Interno do

Conselho Nacional de Justiça permite ao Relator adotar, no âmbito de sua

competência e motivadamente, providências acauteladoras sem o prévio e

integral conhecimento da lide. Para tanto, o inciso XI do art. 25 do mesmo

Regimento requer a demonstração de requisitos como: (1) existência de fundado

receio de prejuízo, (2) dano irreparável ou (3) risco de perecimento do direito

invocado.

Na análise dos autos, verifica-se que o ato questionado assim se

apresenta, na parte que interessa:

 

“MINUTA - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ______, DE
_______, DE 2018
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Altera a Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, que
institui a Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, e
dá outras providências.

(...) 

Art. 3ºO art. 27 da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27. Os cargos de Oficial de Justiça Avaliador e de Escrivão
Judicial , respeitados os direitos dos atuais ocupantessão extintos
até vacância.

§ 1º Para cada cargo de Escrivão extinto fica criado o cargo em
comissão de chefe de secretaria, de livre nomeação e exoneração,
indicado pelo juiz de direito titular da respectiva unidade judiciária,
ou diretor do foro. A remuneração será aquela prevista

para DAJ-1.

§ 2º Para cada cargo de oficial de justiça avaliador fica criado um
cargo de agente de diligências externas, a ser exercida por servidor
público efetivo do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Este
agente fará jus à Gratificação pela atividade de risco, atestada a sua
existência por avaliação anual, a ser realizada por comissão
designada pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§3º A graduação em nível superior é requisito para o provimento dos
cargos em comissão de chefe de secretaria, conforme resolução do
Tribunal Pleno.

§4º Os servidores ocupantes dos cargos de Oficial de Justiça
Avaliador, em regime de extinção, não fazem jus ao recebimento do
adicional atribuído à função comissionada do técnico de diligência.”

 

Como cediço, o legislador constituinte dotou os Tribunais brasileiros

de um poder de , com evidente competência para o gerenciamentoautogoverno

do seu corpo funcional. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 96, inciso I ,[1]

ao cuidar da organização do Poder Judiciário, assentou o entendimento de que

cabe aos Tribunais a competência privativa para, ao elaborar seus regimentos

internos, dispor sobre o funcionamento dos seus respectivos órgãos

jurisdicionais, cabendo organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos

juízos que lhes forem vinculados. Conferiu, ainda, a possibilidade de elaborar e

encaminhar, ao Poder Legislativo, projetos de lei que disponham sobre a criação

e a extinção de cargos públicos (art. 96, II, “b”).
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Para realizar esse objetivo, o aperfeiçoamento do serviço de prestação

da justiça, objeto da demanda em análise, passa necessariamente pela busca

incessante da melhoria da gestão administrativa, com a diminuição de custos e a

maximização da eficácia dos recursos (GILMAR FERREIRA MENDES, Artigo: “A

”. STF ).Organização do Poder Judiciário Brasileiro [2]

Ocorre, contudo, que a previsão supra deve ser interpretada em

consonância com os demais dispositivos constitucionais, em especial o disposto

no art. 37, que impõe à administração pública a obrigação de observância aos

princípios da ,  e , sem os quais pode omoralidade impessoalidade eficiência

gestor incorrer em arbitrariedade e descabo aos direitos dos administrados.

Nesse sentido, apesar de aplicar o entendimento segundo o qual

compete privativamente aos Tribunais o encaminhamento de projeto de lei que

versa sobre a criação e a extinção de cargos públicos, como forma de assegurar

sua parcela de autonomia (CNJ - Pedido de Providências -

0004500-17.2015.2.00.0000 - Rel. FABIANO SILVEIRA - 11ª Sessão Virtual - j.

26/04/2016); o Plenário deste Conselho tem apontado a orientação de que deve o

CNJ intervir nos casos de flagrante ilegalidade (PP - 0000416-07.2014.2.00.0000 -

Rel. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI - 183ª Sessão - j. 25/02/2014), o que,

s.m.j., se assemelha com a hipótese dos autos.

No caso em análise, o anteprojeto de lei propõe, entre outras medidas,

a “extinção” da carreira de Oficial de Justiça Avaliador, cujo cargo é atualmente

desenvolvido por servidores efetivos do seu quadro de pessoal, aprovados em

específico e regular concurso público. Consigna, ainda, que as funções dantes

exercidas pelos Oficiais de Justiça passarão a ser desempenhadas,

gradualmente, dentre os servidores efetivos do TJTO, nomeados para ocupar o

cargo de “Agente de Diligências Externas”.

Nesse contexto, não se observa na proposta em apreço, de forma

necessariamente elucidativa, qualquer imposição para preenchimento do novo

cargo - “Agente de Diligências Externas” - por servidor aprovado em concurso

público específico, a ensejar a natureza efetiva do cargo. Conforme aduziu a

Requerente, a forma disposta pelo TJTO direciona para a natureza jurídica de “

”, de livre nomeação e exoneração, mesmo que dentre oscargo em comissão

servidores ocupantes de outros efetivos do próprio Tribunal.

Igualmente, não se vislumbra referência mínima quanto aos requisitos

técnicos para preenchimento do cargo, pois não existe na proposta normativa
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exigência quanto ao seu preenchimento por Bacharel em Direito. Omissão que,

em juízo inicial de avaliação, desatente à almejada uniformidade do Poder

Judiciário nacional, sendo que na ampla maioria dos Tribunais brasileiros o cargo

de Oficial de Justiça é ocupado por candidato Bacharel em Direito, dada a

natureza e complexidade do cargo.

Denota-se, ademais, que não consta na proposta em apreço referência

ou análise pormenorizada do seu impacto na estrutura orçamentária e funcional

do tribunal, ou mesmo compreensão do seu efetivo alcance perante o

jurisdicionado.

Em verdade, considerando os efeitos reflexos na prestação

jurisdicional e, ainda, por força do disposto na própria Resolução n.º 184/2013 do

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre os critérios para criação de

cargos, funções e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário nacional,

caberia ao Tribunal encaminhar, previamente, cópia do anteprojeto de lei ao CNJ,

para avaliação ampla e detalhada da medida inovadora pretendida, cominando

com elaboração de nota técnica, quando necessário. Situação não observada até

o presente momento.

Cite-se:

 

“Resolução CNJ n.º 184/2013

Art. 1º Os anteprojetos de lei de criação de cargos de magistrados e
servidores, cargos em comissão, funções comissionadas e unidades
judiciárias no âmbito do Poder Judiciário da União obedecerão ao
disposto nesta Resolução.

§ 1º A presente Resolução não se aplica ao Supremo Tribunal Federal.

§ 2º Aplicam-se os critérios estabelecidos nesta Resolução, no que
couber, à Justiça dos Estados, à Justiça Eleitoral, aos Tribunais
Superiores, ao Conselho da Justiça Federal (CJF) e ao Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT).

§ 3º Os Tribunais de Justiça dos Estados devem encaminhar cópia
dos anteprojetos de lei referidos no caput ao CNJ, que, se entender

, nos termos do artigo 103 donecessário, elaborará nota técnica
Regimento Interno”.
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Assim, considerando a possibilidade de o Tribunal aprovar o

anteprojeto de lei na sessão administrativa do dia 29.11.2018, quinta-feira

próxima, a caracterizar o perigo da demora; bem como por entender necessária

uma análise aprofundada, inclusive por este Conselho Nacional de Justiça, da

proposta formulada pelo Tribunal requerido, cuja inovação se destaca, entendo

plausível o deferimento da medida cautelar pretendida.

Ante o exposto, DEFIRO a medida cautelar pleiteada para determinar a

imediata suspensão, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, da votação

do anteprojeto de lei ora em análise, sem prejuízo de análise posterior, por

ocasião do julgamento de mérito ou apresentação de novos fatos.

Ato contínuo, notifique-se o Tribunal requerido para ciência e

apresentação de defesa no prazo regimental de 15 (quinze) dias.

Intimem-se as partes. Cópia da presente decisão servirá de ofício.

À Secretaria para as providências.

Brasília/DF, data registrada no sistema.

 

Arnaldo Hossepian Junior 

Conselheiro Relator  

[1] Constituição da República:

“Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais

das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade

correicional respectiva;

(...)

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e  propor ao Poder Legislativo respectivo, observado oaos Tribunais de Justiça

disposto no art. 169: (...)b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem

vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
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[2] http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaArtigoDiscurso/anexo/JudicBrasil.pdf
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