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Ementa Relatório Voto

Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA)
proposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE
GOIÁS (ASMEGO), contra ato do Presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE GOIÁS (TJGO) que, ao analisar procedimento interno a

 

Conselho Nacional de Justiça

 

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0004457-07.2020.2.00.0000

Requerente: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ASMEGO

Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - GO

 

VOTO

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MARIA TEREZA UILLE GOMES
(RELATORA): Trata-se de recurso administrativo contra decisão que
julgou procedente o pedido e determinou o arquivamento dos autos, nos
seguintes termos (Id 4081811): 
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versar sobre pedido de apuração e identificação de responsáveis por
vazamento de informações financeiras sigilosas de magistrados vinculados
ao TJGO, determinou o arquivamento do feito.

Aduz, inicialmente, que em 28.3.2020 foram divulgados pela
imprensa goiana dados de natureza pessoal como, pensão alimentícia e
empréstimo bancário, de magistrados e Desembargadores do TJGO, em
nítida violação de garantias constitucionais e individuais dos juízes.

Assevera ter solicitado ao Presidente do TJGO a adoção de
providências, entretanto, o pedido foi arquivado sob a justificativa de
inexistir especificação de falta funcional de qualquer servidor ou
irregularidade. Narra a ASMEGO, que a Presidência defendeu, ainda, ser a
publicidade de pagamento de pessoal um mandamento da Lei 12.527/2011.

Contra essa decisão, ressalta ter manejado recurso
administrativo, porém, pendente de análise até a corrente data. Alega
omissão da Presidência do TJGO em adotar providências e atuação contrária
aos preceitos legais e regimentais, quando impede a atuação de outros
órgãos do Tribunal em investigar os fatos noticiados – a Diretoria Geral e a
Corregedoria-Geral do TJGO. Liminarmente, requer se determine ao TJGO:

se abstenha de praticar qualquer ato que obstaculize as
investigações em andamento da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado de Goiás, no que se refere ao
vazamento de informações sigilosas praticadas por
servidores da CJG/GO (Autos PROAD nº
202004000221552); e [...] adote as medidas
administrativas imediatas para identificação dos
responsáveis pelo acesso à dados sigilosos de
magistrados membros do Poder Judiciário Goiano, com
instauração de Sindicância, e Procedimento
Administrativo Disciplinar pela Diretoria-Geral, se for o
caso.

No mérito, pede a confirmação da medida. Pedidos renovados sob as Ids
4023465, 4037971, 4075242.

O TJGO prestou esclarecimentos sob as Ids 4014844, 4022266, 4036841,
4072927.

É o relatório. Decido.

Assiste razão, em parte, à requerente. Cinge-se a controvérsia em saber se a
matéria jornalística divulgada em
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/03/28/justicasuspende-
pagamento-de-licenca-premio-para-juizes-edesembargadores-em- 
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goias.ghtml
(https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/03/28/justicasuspende-
pagamento-de-licenca-premio-para-juizes-edesembargadores-em-
goias.ghtml) contou com a participação de servidores do TJGO, a partir do
encaminhamento de relatório e de dados natureza pessoal, protegidos pelo
sigilo, de magistrados e Desembargadores vinculados ao TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.

De acordo com a ASMEGO, os documentos disponibilizados pelo jornal são
de acesso restrito, estando disponíveis apenas ao próprio magistrado e a
alguns servidores da Casa com acesso ao sistema SEDOS-RH.

Em informações preliminares, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS alegou ausência de irregularidade no caso em comento e defendeu o
arquivamento do PCA.

Em 21.6.2020, contudo, ao esclarecer questionamentos formulados por esta
Relatora, ratificou as alegações suscitadas pela ASMEGO e a informação de
que os documentos exibidos no portal do G1 estavam, de fato, em formato
interno do TJGO (Id 4022271).
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Em atenção ao despacho do Presidente do Tribunal de Justiça de
Goiás, Desor. Walter Carlos Lemes (evento 18), venho com o devido
respeito esclarecer os pontos relativos aos itens b.1 e b.2 (evento 17),
vejamos:

b.1 – Esclareço que a divulgação dos valores recebidos pelos
magistrados e servidores são disponibilizados no endereço eletrônico:
https://www.tjgo.jus.br/transparencia/index.php (doc. Anexo).
Esclareço, ainda, que o Tribunal de Justiça divulga somente o valor
total dos descontos e não são discriminados pelas naturezas dos
descontos, seja pensão alimentícia, empréstimo compulsório e afins,
com exceção das obrigações legais que aparecem no demonstrativo,
tais como: previdência e imposto de renda.

b.2 – De acordo com as imagens constantes da reportagem, podemos
afirmar que o formato foi impresso através do Sistema Siedos, que
tem por objeto o fornecimento e implantação de Solução Integrada
de Gestão de Pessoas, cujo sistema é utilizado somente por
servidores previamente cadastrado, sendo o layout de apresentação
interna ao Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, retorno os autos à Douta presidência.

IRISMAR DANTAS DE SOUZA

Diretor Financeiro (datado e assinado digitalmente) 

No dia 2/7/2020, por acreditar na modificação de entendimento e adoção de
medidas administrativas voltadas a identificar os responsáveis, proferi novo
despacho.

Dessa vez, para questionar a expedição de comunicação ao órgão
competente para fins de apuração criminal e providências adotadas no
âmbito do Tribunal (Id 4034103).

Em resposta (3/7/2020), o Presidente do TJGO noticiou a deflagração da via
disciplinar e a determinação de encaminhamento de ofício ao Ministério
Público. Na oportunidade, manifestou-se pela extinção do PCA, por perda
superveniente do objeto.

Notificado por Vossa Excelência para esclarecer se houve
adoção de medida administrativa no âmbito deste
Tribunal, assim como expedição de comunicação ao
órgão competente para fins de apuração criminal,
esclareço a Vossa Excelência que, revendo os trâmites e
desdobramentos decorrentes do requerimento objeto do
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Processo Administrativo em referência e com o intuito
de demonstrar inexistir, por parte da Presidência, a
intenção de se omitir ou minorar a gravidade do fato em
si, entendi, a bem da transparência, em autorizar a
deflagração da via disciplinar para apuração de
eventual falta funcional, como também determinar o
encaminhamento de peças informativas e dos
requerimentos formulados pelo Desembargador
Marcus da Costa Ferreira e pela ASMEGO ao
Ministério Público, a quem compete a apuração de
eventual prática de ilícito criminal.

A par disso e salvo melhor juízo, impositiva é a extinção
do presente Procedimento de Controle Administrativo,
por perda superveniente de seu objeto. Respeitosamente,
WALTER CARLOS LEMES

Em 6/7/2020, a ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE
GOIÁS apresentou nova petição, reiterando os termos da inicial (Id 4037971).

O TJGO juntou aos autos “certidão de narrativa” do procedimento em
trâmite na Presidência, que, em síntese, expõe a descontinuidade na
apuração administrativa (Id 4072929, de 5/8/2020): 

a)     em 3 de julho, o Presidente do Tribunal lançou despacho
determinando a sequência do procedimento investigatório, inclusive
com a expedição de ofícios às partes interessadas e ao Ministério
Público. Nessa ocasião, o Presidente determinou, ainda, a expedição
de ofício ao Relator dos autos do PROAD nº 202003000220727

b)    e apensos, solicitando a devolução dos referidos autos à Presidência
para “reconsideração da decisão proferida no evento27, que indeferiu
o pedido de retratação deduzido pela ASMEGO ao interposto (sic) o
Recurso Administrativo em tratativa, bem assim que declare extinto o
recurso interposto, por perda superveniente de seu objeto”; b) em face
do despacho que determinou a continuidade do procedimento
investigatório, o Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça
do Estado de Goiás – SINDJUSTIÇA (admitido como terceiro
interessado no processamento do Recurso Administrativo objeto dos
autos do PROAD nº 202003000220727 e apensos) interpôs Recurso
Administrativo (evento 36 dos autos em epígrafe), alegando, em
substância, nulidade do citado despacho presidencial.  

c)      referida peça recursal encontra-se pendente de análise quanto ao
exercício do juízo de retratação por parte do senhor Presidente;  
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d)    os autos do PROAD nº 202006000227977 e PROAD nº
202003000220727 e apensos estavam conclusos ao senhor Presidente
quando do despacho por último lançado pela Conselheira Maria
Tereza Uille Gomes, isso em 3 de agosto do corrente ano. 

A ASMEGO apresentou impugnação às informações, ao tempo em que
aventou a possibilidade de perecimento da prova, pelo não andamento das
investigações.

Examinando as circunstâncias e provas coligida aos autos, não vislumbro
possibilidade de arquivamento do PCA, por perda superveniente do objeto,
tal como pleiteado pelo TJGO.

Consoante se verifica dos documentos de Ids 4014846 a 4072929, este
procedimento teve origem em 9.6.2020, por força de reportagem jornalística
divulgada em 28.3.2020.

Apesar de oportunizado ao Tribunal o restabelecimento da ordem, 4 (quatro)
meses já se passaram e o TJGO sequer deflagrou procedimento disciplinar
voltado a apurar, concretamente, as circunstâncias deduzidas nestes autos.
Aliás, tampouco juntou ao presente feito documento capaz de ratificar a
comunicação expedida ao Ministério Público para fins de apuração criminal.

A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem são direitos
constitucionais, assim como o sigilo é dever daquele que trabalha com a
informação protegida.

Não é à toa que constitui violação do sigilo profissional (ilícito penal) revelar
fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou
facilitar-lhe a revelação (art. 325, Código Penal).

Consequentemente, havendo indícios de falta funcional e de cometimento de
crime praticado por funcionário público contra a administração em geral, é
dever do Tribunal apurar o fato, identificar o responsável e, se for o caso,
sancioná-lo com a respectiva penalidade, sem prejuízo da apuração na esfera
penal. Recorde-se, o próprio TJGO reconhece o vazamento de informações
de natureza pessoal de magistrados vinculados ao TJGO, cujos dados são de
acesso restrito a servidores previamente cadastrados em sistema interno.

Nesse contexto, a determinação ao TJGO para que adote medidas urgentes
com vistas desvendar a irregularidade aventada, é medida que se impõe.

A única ressalva que se coloca, todavia, é a de que a apuração dos fatos deve
observar as regras de competência aplicáveis ao regime disciplinar, e não tal
como sugere a ASMEGO de que os fatos devem ser investigados pela
Corregedoria-Geral do TJGO.
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Assim, por nítida afronta aos princípios constitucionais que garantem o
sigilo de dados pessoais e impõem aos órgãos públicos o dever de apurar
possíveis ilícitos cometidos por seus agentes, tenho por necessária a
intervenção do CNJ.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar
ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que adote, de
imediato, medidas administrativas voltadas a identificar os responsáveis
pela divulgação das informações sigilosas, com a consequente expedição de
comunicação ao órgão competente para fins de apuração criminal.

Intimem-se.

Publique-se. Em seguida, arquivem-se independentemente de nova
conclusão.  

De início, defiro o pedido de ingresso no feito formulado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.

No mérito, não vislumbro no recurso administrativo
fundamento capaz de modificar a decisão terminativa.

Reafirmo a compreensão de que havendo indícios de falta
funcional e de cometimento de crime praticado por funcionário público
contra a administração em geral, é dever do Tribunal apurar o fato,
identificar o responsável e, se for o caso, sancioná-lo com a respectiva
penalidade, sem prejuízo da apuração na esfera penal.

Destaque-se, o próprio Tribunal, além de não interpor
recurso, reconhece o vazamento de informações de natureza pessoal de
magistrados vinculados ao TJGO, cujos dados são de acesso restrito a
servidores previamente cadastrados em sistema interno.

Com essas considerações, reitero o entendimento de que o
pedido formulado deve ser julgado procedente, nos termos da
fundamentação acima expendida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a
decisão que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar
ao TJGO a adoção de medidas administrativas voltadas a identificar os
responsáveis pela divulgação das informações sigilosas, com a
consequente expedição de comunicação ao órgão competente para fins de
apuração criminal.

É como voto.
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Intimem-se.

Publique-se nos termos do artigo 140 do RICNJ. Em seguida,
arquivem-se independentemente de nova conclusão.

 

Brasília, data registrada no sistema.

 
MARIA TEREZA UILLE GOMES
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