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do estado de goiás Secretaria Executiva

n° jotkOficio Circular n° íoòp /2014-SEC

J3Goiânia, 06J de M f/vfi- de 2014

Expediente n° 5011329/2014

Aos Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunicação do teor do voto/acórdão proferido na Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 93848-98.2012.8.09.0000 (201290938482), no qual foi declarada a

inconstitucionalidade do artigo 13, caput, e parágrafoúnico, da Lei Estadual n° 14.376/2012

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 2449/2014 e do

voto/acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 93848-98.2012.8.09.0000

(201290938482), da Relatoria do Desembargador Leandro Crispim, extraídas dos autos do

expediente supramencionado, paraconhecimento próprio e de seus pares.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

ofcirl05/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BR^íiíCCVFERREIRA PERILO
CorregedonHGeral da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (621 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjqo.jus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n° :5011329/2014 - Goiânia

Nome : Corte Especial

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° 2 HM̂ /2014

Trata-se de expediente da Corte Especial, por meio do qual

encaminha cópia do inteiro teor do voto/acórdão proferido na Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 93848-98.2012.8.09.0000 (201290938482), no qual foi declarada

a inconstitucionalidade do artigo 13, caput, e parágrafo único, da Lei Estadual n°

14.376/2002.

Considerando que os artigos 24 da Lei Estadual n° 9.129/81 e

1o do Regimento Interno da CGJGO prescrevem que a Corregedoria é órgão de

fiscalização, vigilância e orientação, determino a expedição de Ofício Circular a todos os

Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás, para ciência própria e de seus pares,

acerca do teor do referido acórdão. Anexem ao expediente coletivo cópia deste ato e do

referido julgado.

Em seguida, arquive-se.

RLMC

À Secretaria Executiva.

Goiânia, J^ de julho de 2

Desembargadora NELMÂ
Corregedora\fi

ERREIRA PERILO

da Justiça

Rua 10, n°150, 11°andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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CORTE ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 93848

-98.2012.8.09.0000 (201290938482)

COMARCA DE GOIÂNIA

;•.'•* *

REQUERENTE

Io

2o

REQUERIDO

REQUERIDO

3o REQUERIDO

4o REQUERIDO

RELATOR

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO

ESTADO DE GOIÁS - ASMEGO

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

DO ESTADO DE GOIÁS

DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

RELATÓRIO

A Associação dos Magistrados do Estfado de

Goiás - ASMEGO, representada pelo seu Presidente e

por intermédio de advogado inscrito na OAB/GO sob o

n. 18.501, ajuizou a presente ação direta de

inconstitucionalidade, com pedido de / medida

cautelar, em face do artigo 13, cap



parágrafo único, da Lei Estadual

27/12/2002, que assim dispõe:

n. 14.376,'•'-çGte"'

"Art. 13. Não poderão ser encerrados os feitos, em geral, em que sejam

devidas taxa judiciária e/ou custas, que devam ser recolhidas ao

FUNDESP-PJ, sem que estas estejam efetivamente pagas.

Parágrafo único. A autoridade judiciária que praticar o ato de

encerramento com desatenção ao disposto no caput ficará responsável

pelo recolhimento do valor devido, acrescido da multa de dez por cento e

dos juros legais".

Pontua que a citada norma fere os

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

"por admitir uma forma de substituto tributário, isto é, se a parte vencida num processo

judicial (...) não pagar a taxa judiciária e/ou custas processuais, o magistrado não pode

determinar o arquivamento dos autos - e se determinar, nessa hipótese, ficará responsável

pelo recolhimento do valor devido, inclusive com o acréscimo da multa de 10% e dos juros

legais".

Argumenta que "se o juiz não cumpre os prazos determinados

pelaprocessualística pátria, há punição. Igualmente, se o magistrado não segue as diretrizes

da LOMAN e não cumpre os prazos ordenados pelo Conselho Nacional de Justiça iCNJ),

ele é punido. E, por fim, se o julgador não cumpre os prazos estabelecidas pela

Corregedoria-Geral da Justiça a qual está vinculado, também há punição".

Em outras palavras, salienta qife o

magistrado deve cumprir os prazos e as /metas

determinados pelo Conselho Nacional de Justiçai, sob

pena de sofrer as sanções impostas no artigo 42 da

Lei Orgânica da Magistratu^-^acoíonal.
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Menciona que o artigo 13, caput/% ^g.

parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.376/2002,

ofendem a Constituição Estadual (arts. 2o, § Io, e 4o,

li) na medida em que delegam aos magistrados

atribuições, responsabilidades e deveres que não

seus, sobretudo por envolver matéria processual, de

competência privativa da União.

r

Cita que o dever de cobrar e exigir o

pagamento de impostos, taxas e custas não é do

magistrado, nem do Poder Judiciário, mas do Poder

Executivo, ou seja, da autoridade fazendária.

Assevera que a norma impugnada transfere a

responsabilidade/dever do Poder Executivo para o

Poder Judiciário, para o magistrado, impondo-lhe

responsabilidade tributária por uma modalidade de

substituição do devedor tributário.

Aponta que os mencionados disposi

padecem de vicio formal por invasão de compet

privativa da União.

Pondera que o magistrado, como

político que é, não pode ser responsável so

com o devedor do imposto e/ou taxa e/ou cust

Frisa, ainda, a inexistêr/cia de
i ,

autorização da União por meio de Lei Ccmpiementar a
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Assembléia do Estado para legislar sobre matéria, de.

cunho processual.

Destaca a presença da fumaça do bom

direito e do perigo de dano irreparável, pela

fragrante contradição dos dispositivos atacados com

a Constituição Estadual, máxime diante do Oficio

Circular n. 026/2012 da Corregedoria-Geral da

Justiça.

Cita que o perigo da demora é evidente,

uma vez que os magistrados "(...) podem responder desde já por

processos administrativos na Corregedoria e no CNJ em virtude de um dever/obrigação que

não é legal, que é inconstitucional (...)".

Pede a concessão de medida cautelar para

"suspender a eficácia e vigência do artigo 13, caput, e parágrafo único, da Lei Estadual n.

14.376, de 27/12/2002, por vulneração do art. 2o, § Io, e (...) art. 4o, II, ambos da

Constituição do Estado de Goiás".

A inicial veio acompanhada das peças de f,

22/51.

Instada a se manifestar, a Assembleij.

Legislativa do Estado de Goiás pugnou peJjo

indeferimento do pedido de tutela emergencial, pe^a

ausência dos requisitos legais (f. 62/69) .

O Procurador-Geral do Estado de

igual forma, bateu pelo ^indeferimento

cautelar.
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Aponta a ausência do perigo da mora, por

se cuidar de norma em vigor há mais de dez anos.

Além disso, ressalta que o pedido

extrapolou o parâmetro de controle abstrato

estadual, pela invocação de dispositivos da

Constituição Federal e legislação complementar

federal.

\k

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio

do Dr. Abrão Amisy Neto, opinou pela concessão da

ordem (f. 84/88) .

Esta Corte especial, acolhendo o parecer

Ministerial de Cúpula, concedeu a medida cautelar

para suspender ex nunc a eficácia do artigo 13,

parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.376/2002, até

decisão final sobre a presente ação (f. 93/104) .

A Assembléia Legislativa do Estad/o d<

Goiás esclareceu que a proposta legislativa; que

resultou na Lei 14.376/2002, é de iniciativa/ deste

Tribunal de Justiça, bem como que o processo

legislativo seguiu os trâmites legaip com

observância das normas a ele atinentes (f. ll#/l2l) .

A Procuradoria-Geral do Estado /de Goiás

pugnando pela extinção do feito sem res

mérito.

?v
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Assevera que "a incompatibilidade de dispositivos dè lei"

estadual com leis federais com a Constituição de 1988 não pode ser objeto de impugnação

nessa sede".

No mérito, pugnou pela improcedência do

pedido (f. 143/145) .

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio

da Dra Carmem Lúcia Santana de Freitas, manifestou-

se pela procedência do pleito vestibular, por

violação ao principio da razoabilidade, insculpido

no artigo 92, caput, da Constituição deste Estado

(f. 149/154) .

E o relatório.

Extraiam-se cópias do presente relat&rio e

as encaminhem aos demais Desembargadores, consoante

dispõe o artigo 9o da Lei n. 9.868/99Í c/c o artigo
409 do Regimento Interno do Tribunal ôje Justiça.

Peço dia para o julgamento.

Goiânia, 14 de abril de 2014

GADOR LE

RELA
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AD1N n° (201290938482),

DATADOS
AUTOS

30/04/14

30/04/14

16/05/14

20/05/14

tribunal
de justiça
do eslodo de goiás

CORTE ESPECIAL

ANDAMENTO DOS AUTOS

Recebimento dos autos pela Secretaria.

Designado odia 28/05/14 para julgamento.

Pauta de julgamento encaminhada para publicação no
Diário da Justiça Eletrônico.

Pauta de julgamento publicada no Diário da Justiça
Eletrônico e circulado na mesma data.

Goiânia, 20 de maio de2014

Otávia Goyana^de Lima
Secretária em sutjptituição
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS

EXTRATO DA ATA

•>£*:.y

i2(5 %

ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - NORMAL
NUMERO PROCESSO : 93848-98.2012.8.09.0000(201290938482)

COMARCA : GOIÂNIA

RELATOR(a) : DES. LEANDRO CRISPIM

REQUERENTE

REQUERIDO

SECRETARIA

DATA DA SESSÃO

PROC. DE JUSTIÇA

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIÁS

ADV(S): EZEQUIEL MORAIS
GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS E OUTRO(S)

CORTE ESPECIAL

28/05/2014

DR(A) CARMEM LÚCIA SANTANA DE FREITAS

PRESIDIU A SESSÃO: DES(A). CARLOS ESCHER

OBSERVAÇÕES:

JULGAMENTO ADIADO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA JUSTIFICA

DA DO RELATOR.

GOIÂNIA, 28 DE MAIO DE 2014

OTAVIA GOYANAZES,J(P£ LIMA
SECRETARIO(A) COrTe ESPECIAL
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PODER JUDICIÁRIO f OQ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS

ET. X T R A TO DA A T A

ACAG DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - NORMAL

NUMERO PROCESSO ; 93848-98.2012.8.09.0000(201290938482)
COMARCA : GOIÂNIA

RELATOR(a) • : DEG, LEANDRO CRISPIM

REQUERENTE : ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIÁS

ADV(S): EZFQUIEL MORAIS

REQUERIDO : GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS E OUTRO(S)
SECRETARIA : CORTE ESPECIAL

DATA DA SESSÃO : 11/06/2014

PROC. DE JUSTIÇA : DR(A) CARMEM LÚCIA SANTANA DE FREITAS
PRESIDIU A SESSÃO: DES(A}. NEY TELES DE PAULA

^ DECISÃO:
A CORTE ESPECIAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, ACOLHI
DO O PARECER MINISTERIAL, JULGOU PROCEDENTE O PEDI
DO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

COM RELATOR(A):

DEBA. AMÉLIA MARTINS .DE ARAÚJO

DES. GERALDO GONÇALVES DA COSTA

DES. NORIVAL SANTOME

DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ

(CONVOCADO) DES. ITAMEY FRANCISCO CAMPOS

DES. FRANCISCO VILDON JOSÉ VALENTE

(CONVOCADO) DES. ALAN S. DE SENA CONCEIÇÃO

DES. NEY TELES DE PAULA
DES. JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA

DESA. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

DES. CARLOS ESCHER

DES. ZACARIAS NEVES COELHO

DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA

AUSENTES OCAS1ONAIS:

DES. GILBERTO MARQUES FILHO

AUSENTES JUSTIFICADOS:

DESA. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

DES. LEOBINO VALENTE CHAVES

DES. WALTER CARLOS LEMES

DES. KISLEU DIAS MACIEL FILHO

GOIÂNIA, 11 DE JUNHO DE 2014

OTAVIA GOYANfcáES DE LIMA
SECRETARIO(A) OORTE ESPECIAL



tribunal
de justiça
do estado de goiás

CORTE ESPECIAL

irTi

REF.: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITTUCIONALIDADE N° 201290938482

Aos 11 dias do mês de junho de 2014,
faço conclusão destes autos ao Senhor
Desembargador LEANDRO
CRISPIM - Relator.

Otávia Goyalisãfe/de Lima
Secretária em Substituição

Segueacórdão em^JLfa/laydaÇsYdigitadafs).

t6iània,J^lrr.Xt:.^//2014.
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CORTE ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 93848

-98.2012.8.09.0000 (201290938482)

COMARCA DE GOIÂNIA

REQUERENTE

Io

2o

REQUERIDO

REQUERIDO

3o REQUERIDO

4a REQUERIDA

RELATOR

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO

ESTADO DE GOIÁS - ASMEGO

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

DE GOIÁS

CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA

DO ESTADO DE GOIÁS

DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

VOTO

A presente ação de controle abstrato e

concentrado busca a declaração de

inconstitucionalidade do artigo 13, caput,

parágrafo único, da Lei 14.376, de 27/12/2002,

violação aos artigos 2 I,

Constituição do Estado de Goiás, por invasão /de

matéria processual, de competência ^privativa/ da

União (CF: art. 22, I) .

_L.
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Não se cogita de extinção da presente áç

direta de inconstitucionalidade sem julgamento de

mérito.

0 autor aponta violação do artigo 13,

caput, e parágrafo único, da Lei 14.376/2002, com os

artigos 2o, Io, e 4o, II, da Constituição Estadual,

os quais fazem remissão às normas constitucionais

federais de observância compulsória pelas unidades

federadas.

A propósito, escólio da Suprema Corte:

"(...) COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA

PARA EXERCER O CONTROLE ABSTRATO DE

CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS

NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

CONTESTADOS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO

ESTADUAL - A "REPRESENTAÇÃO DE

INCONSTITUCIONALIDADE" NO ÂMBITO DOS

ESTADOS-MEMBROS (CF, ART. 125, § 2o) - A

QUESTÃO DA PARAMETRICIDADE DAS

CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS, DE

CARÁTER REMISSIVO, PARA FINS DE CONTROLE

CONCENTRADO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS

ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS,

PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, EM

FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DOUTRIN,

- PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO

IMPROVIDO. - O único instrumento jurídico revestido de

parametricidade^^para ^efeito cje fiscalização qoncenírada de



constitucionalidade de lei ou de atos normativos estadií

e/ou municipais, é, tão-somente, a Constituição do próprio

Estado-membro (CF, art. 125, § 2o), que se qualifica, para

esse fim, como pauta de referência ou paradigma de

confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja

formalmente incorporado, ao seu texto, normas

constitucionais federais que se impõem à observância

compulsória das unidades federadas. Doutrina. Precedentes. -

Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática,

para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis

ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de

caráter remissivo, que, inscrita na Constituição Estadual,

remete, diretamente, às regras normativas constantes da

própria Constituição Federal, assim incorporando-as,

formalmente, mediante referida técnica de remissão, ao plano

do ordenamento constitucional do Estado-membro. - Com a

técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere

parametricidade às normas, que, embora constantes da

Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em

razão da expressa referência a elas feita, o "corpus"

constitucional dessa unidade política da Federação, o que

torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os

fins a que se refere o art. 125, § 2o da Constituição da

República, a própria norma constitucional estadual de

conteúdo remissivo. Doutrina. Precedentes." (STF -

Tribunal Pleno, Recl. 10500 AgR/SP, Rei.

Min. Celso de Mello, julgado em

22/06/2011).

Os dispositivos tisnados de eiva de

inconstitucionalidade têm o^seguinte .teor:



"Art. 13. Não poderão ser encerrados os feitos, em geral, em que se

devidas taxa judiciária e/ou custas, que devam ser recolhidas ao

FUNDESP-PJ, sem que estas estejam efetivamente pagas.

Parágrafo único. A autoridade judiciária que praticar o ato de

encerramento com desatenção ao disposto no caput ficará responsável

pelo recolhimento do valor devido, acrescido da multa de dez por cento e

dos juros legais".

0 projeto da referida Lei foi deflagrado

por iniciativa deste Tribunal de Justiça.

A eficácia normativa do artigo 13, caput,

e parágrafo único, da Lei 14.376/2002, invocados de

inconstitucionais, foi suspensa em 31/10/2012, até o

julgamento definitivo desta actio, por força de

medida cautelar (acórdão unânime de minha relatoria -

f.93/100).

Infere-se que o artigo 13, parágrafo

único, da Lei 14.376/2002, transfere ao juiz encargo

alheio ao seu oficio judicante (pagamento de taxa judiciária e/ou

custas, que devem ser recolhidas ao FUNDESP-PJ, acrescido da multa de dez por cento e

dos juros legais"), em caso de encerramento dos feitos sem a

decorrente exação.

Salta aos olhos que o artigo 13, caput,

parágrafo único, da Lei 14.376/2002, ao delegar

aos magistrados o dever de cobrar e exigir/ o

pagamento de impostos, taxas e custas, impondo-lhes

uma modalidade de s:uWfü\tuição ...-, do / devedor

m

ZTr
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tributário, violaram o artigo 2o, § Io, da

Constituição Estadual, como também o seu artigo 4o,

II, por invasão de competência privativa da União,

por se cuidar de matéria de cunho processual.

^ dk uüázcM <w r&mcfo £ ^

Dispõe o artigo 22, I, e seu parágrafo

único, da Constituição da República:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,

aeronáutico, espacial e do trabalho;

Parágrafo único. Lei Complementar poderá autorizar os Estados a

legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste

artigo".

Na mesma direção do artigo 22, I, da Lei

Constituição da República, a Constituição Estadual,

em seu artigo 4o, II, estabelece, verbis:

Estado

funções de

grifei

"Compete ao Estado de Goiás, sem prejuízo de outras competências que

exerça isoladamente ou em comum com a União ou com os Municípu

"II - exercer a competência legislativa autorizada pela União medianty

complementar, sobre questões específicas das matérias relacionadí

art. 22 da Constituição da República".

Cumpre salientar que a Carta Magna deste

ve da "a qualquer dos Poderes, delegar atribuições, equem for inv/stido nas

um deles não poderá exercer as de outro" (CF: art. 2o,/ § Io).
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Atente-se que inexiste norma complementar

federal permitindo aos Estados-Membros imiscuírem

nessas matérias, pelo que o artigo 13, caput, e seu

parágrafo único, da Lei 14.376/2002, são

flagrantemente inconstitucionais, por versarem sobre

direito processual.

Há, portanto, vicio formal consubstanciado

na invasão de competência privativa da União,

conforme preconizam os artigos 22 da Constituição

Federal, 2o, § Io, e 4o, II, da Constituição

Estadual, dado que os dispositivos impugnados

dispõem sobre matéria de cunho processual, sem que

haja lei complementar federal autorizativa nesse

sentido.

Corte:

Sobre o tema, a jurisprudência da Suprema

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA 0E^

ART. 16 DA LEI 8.185, DE 14.05.91. ARTS. 144, P&R.

ÚNICO E 150, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO

FEDERAL E TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA

PENAL ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA

DE FUNÇÃO. ATO DE JULGAMENTO REALIZADO

EM SESSÃO SECRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS

PROCESSUAIS. ARTS. 5o, LX E 93, IX, DA

CONSTITUI RAL i (...). 2. Com c advento da
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Constituição Federal de 1988, delimitou-se, de forma mais

criteriosa, o campo de regulamentação das leis e o dos

regimentos internos dos tribunais, cabendo a estes últimos o

respeito à reserva de lei federal para a edição de regras de

natureza processual (CF, art. 22, I), bem como às garantias

processuais das partes, "dispondo sobre a competência e o

funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e

administrativos" (CF, art. 96, I, a). 3.(...) Presente,

portanto, vício formal consubstanciado na invasão da

competência privativa da União para legislar sobre direito

processual. Precedente: HC 74761, rei. Min. Maurício

Corrêa, DJ 12.09.97. 5. Ação direta parcialmente conhecida

para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 144,

par. único e 150, caput do Regimento Interno do Tribunal de

Justiça do Distrito Federal e Territórios" (STF -

Plenário, ADI 2970/DF, Rela. Mina. Elen

Grace, DJ 12-05-2006 PP-00004).

Com efeito, o artigo 13, caput, e seu

parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.376, de

27/12/2002, contêm vicios de inconstitucionalidade

pela invasão de competência privativa da União (CF

art. 22, I), e afronta aos artigos 2o, § Io, e 4o

II, da Constituição Estadual, sobretudo pel£

ausência de prévio consentimento da União ao

Estados-membros para legislarem acerca de matér/a

processual.



Ao teor do exposto, julgo procedei

pedido para declarar a inconstitucionalidade do

artigo 13, caput, e seu parágrafo único, da Lei

Estadual n. 14.376, de 27/12/2002. Ratifico a medida

cautelar concedida à f. 93/104.

E como voto.

Dê-se ciência ao Procurador-Geral do

Estado de Goiás sobre o inteiro teor da decisão (art.

25 da Lei 9.868/99).

No prazo de dez dias após o trânsito em

julgado do acórdão, publique a sua parte dispositiva

em seção especial do Diário da Justiça e dq\ Diário

Oficial do Estado (art. 28 da Lei 9.868/99).

É como voto.

Goiânia, 11 de junho de 2014.

DES

i/g

OR LEANDR

ELA T/D R
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CORTE ESPECIAL U'

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 93848

-98.2012.8.09.0000 (201290938482)

COMARCA DE GOIÂNIA

REQUERENTE ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO

ESTADO DE GOIÁS - ASMEGO

Io REQUERIDO GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS

2 o REQUERIDO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

3o REQUERIDO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

4 a REQUERIDA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA

DO ESTADO DE GOIÁS

RELATOR DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 13,

CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI

14.376/2002, DO ESTADO DE GOIÁS.

MATÉRIA DE CUNHO PROCESSUAL i\

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA Dfí \
UNIÃO. VÍCIO

INCONSTITUCIONALIDADE

Implica em invasão de competência

legislativa privativa da União/ e,
consequentemente, em vicio formal, o

artigo 13, caput, e parágrafo /único,

da Lei EstadjjjadrT*. J.4.^rl6/2(^02, por

formai!. \

reconhecida



versar sobre questão de cun

processual (CF, art. 22, I), máxime

porque inexiste norma complementar

federal permitindo aos Estados-

Membros imiscuírem nessa matéria (CE:

art. 4o, II).

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO

DE LEI DECLARADA.

x>ça d& 0jázcut <Á çyfocfo ^f-^ppr \

ACÓRDÃO

Vistos, oralmente relatados e discutidos

os presentes autos da Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 93848-98.2012.8.09.OfctoO -

Protocolo n° 201290938482, da Comarca de Goi&nMa

figurando como requerente Associação dos Magistrados

do Estado de Goiás - ASMEGO, como Io requjerido

Governador do Estado de Goiás, como 2o requerido

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Goiás, como 3o requerido Procurador-Geral do/Estado

de Goiás, e como 4a requerida a Corregedora-Geral da

Justiça do Estado de Goiás.



É$$È\

ACORDAM os integrantes da Corte Especial

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

por votação uniforme, em julgar procedente o

presente pedido, nos termos do voto do Relator,

exarado na assentada do julgamento que a este se

incorpora. Custas de lei.

Votaram, acompanhando o Relator, a

Desembargadora Amélia Martins de Araújo, os

Desembargadores Geraldo Gonçalves da Costa, Norival

Santome, Fausto Moreira Diniz (convocado em substituição

ao Desembargador Itaney Francisco Campos) , Francisco

Vildon José Valente (convocado em substituição ao

Desembargador Alan S. de Sena Conceição), João Waldeck

Félix de Sousa, a Desembargadora Nelma Branco

Ferreira Perilo, os Desembargadores Carlos Escher,

Zacarias Neves Coelho e Luiz Eduardo de Sousa.

Ausentes, ocasionalmente, o Desembargador

Gilberto Marques Filho, justificadamente, ay

Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco,

Desembargadores Leobino Valente Chaves, Waltfér

Carlos Lemes e o Desembargador Kisleu Dias Maciel

Filho.
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Presidiu

Teles de Paula.

'euemx

a sessão o Desembargador N

Presente à sessão a Doutora

Santana de Freitas, ilustre Procuradora

Goiânia, 11 de junho de 203/4.

l/g/LC

12

rmem Lúcia

de\ Justiça.


