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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, associação civil de direito privado, sem 

fins  lucrativos,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  31.815.772/0001-05 e  com  Registro  no 

MTE  sob  o  n.º  46207.003574/2008-80,  com  base  territorial  no  Estado  do  Espírito

Santo  e  sede  jurídica  e  administrativa  na  Rua  Neves  Armond,  n.º  20,  Praia  do  Suá, 

Vitória,  ES,  CEP  29.052-280,  por  seus  advogados in  fine assinados,  com  instrumento 

procuratório em anexo e que recebe intimações na Praça Getúlio Vargas, n° 35, sala

513,  Centro,  Vitória  (ES),  requerendo  desde  já  que todas  as  intimações  publicações 

sejam  efetuadas  em  nome  do  Dr.  Hélio  João  Pepe  de  Moraes,  OAB/ES  13.619,  vem,

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 5º, incisos LXIX e 

LXX, da Constituição Federal, e no art. 1º da Lei nº 12.016/09, impetrar o writ de  

 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 

 

em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com sede na 

Rua Desembargador Homero Mafra, n.60, Enseada do Suá, Vitória/ES, cujo CEP é 

29.050-906, representado pelo Ilmo. Desembargador Presidente – Des. Ronaldo 

Gonçalves de Sousa, pelos fatos e fundamentos jurídicos explanados a seguir. 
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2 BREVE HISTÓRICO 

 

 

1. A ora requerente é entidade sindical que representa a 

categoria dos servidores públicos civis vinculados ao Poder Judiciário do Estado do 

Espírito Santo, com base territorial em todo o Estado e cuja missão é a proteção dos 

interesses e direitos da categoria.  

 

2. Nesse sentido, tomou conhecimento, extraoficialmente, de 

que o projeto de integração de Comarcas, que afeta diretamente os interesses da 

categoria representada, estaria sendo incluído em pauta administrativa virtual do 

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no dia 30 de abril último, com 

julgamento e aprovação na sessão de 28 de maio subsequente.  

 

3. O referido projeto, que já vinha caminhando no âmbito do 

Tribunal de Justiça há alguns anos, foi iniciado após recomendação deste Conselho 

Nacional de Justiça, através da edição da Resolução nº 184, que recomendava que os 

Tribunais adotassem medidas para extinção, transformação ou transferência de 

unidades judiciárias e/ou comarcas com distribuição processual inferior a 50% da 

média de casos novos por magistrado do respectivo tribunal, no último triênio. 

 

4. No curso do projeto, diversos estudos foram produzidos, 

envolvendo as diversas Comarcas que o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito 

Santo julgou elegíveis para serem integradas.  
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5. Muitos destes estudos, por apresentarem inconsistências, 

tiveram de ser renovados, valendo acrescentar que, durante certo tempo, até houve 

participação por parte desta entidade sindical, ainda que com função meramente 

opinativa.  

 

6. Justamente por este motivo, causou surpresa a requerente 

que o projeto houvesse sido colocado em votação, seja em razão da ausência de 

publicidade da pauta (que o sindicato tomou conhecimento por vias não oficiais), seja 

porque, pela última informação que o requerente possuía, ainda persistiam diversas 

inconsistências nos estudos ou não houve debate final prévio com os interessados 

sobre o projeto que, efetivamente, seria colocado em votação. 

 

7. Ademais, haviam diversos pontos no projeto que, no 

entendimento respeitoso desta entidade sindical,  necessitavam de revisão por parte 

da administração do Tribunal, começando pela intenção de realizar a integração 

através de Resolução Administrativa do Tribunal, quando o correto era que a 

matéria fosse tratada por Lei, tal como determina o artigo 96 da Constituição 

Federal e o artigo 62 da Constituição do Estado do Espírito Santo, permitindo o 

amplo debate democrático no parlamento. 

 

8. Também se mostrava necessária a análise dos autos para 

constatar se foram respeitados os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 184 

deste Conselho Nacional de Justiça e do próprio artigo 4º da Lei Complementar nº 

234/2002, que não obstante a nosso ver inconstitucional, servia de base legal para 

todo o projeto.  
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9. Dessa forma, visando a defesa dos interesses de seus 

representados, no exercício dos seus objetivos estatutários, no dia 15 de abril do 

corrente ano, o ora requerente enviou e-mail, através da sua advogada, Dr.ª Simone 

Pagotto Rigo, OAB/ES nº 7.307, requerendo que lhe fosse concedido direito de vistas 

do processo administrativo, para fins de obter cópia integral. 

 

10. Além da premente e notória publicidade que qualquer ato 

público merece por regramento constitucional, sobremaneira quando originário do 

Poder curador da legalidade, o interesse no pedido formulado e a necessidade de 

concessão de vistas é patente, ante a enorme relevância do projeto para toda a 

categoria representada pela ora requerente.  

 

11. Ademais, se o projeto seria levado a votação, não há a 

menor dúvida da necessidade de que os agentes envolvidos tivessem amplo acesso 

aos autos, de forma a permitir a análise dos estudos e intervir no julgamento de 

forma fundamentada. 

 

12. Por não ter obtido resposta, no dia 24 de abril a Presidência 

do sindicato, assistida pela mesma advogada, encaminhou ofício ao Eg. Tribunal de 

Justiça, protocolado sob o nº 202000377630, pleiteando novamente a cópia integral 

do referido processo administrativo.  

 

13. Na ocasião, esta entidade sindical demonstrou de forma 

clara e fundamentada as razões pelas quais necessitava de acesso aos autos, bem 

como a urgência do pleito, já que o projeto, que estava para ser julgado, afetava 

diretamente a esfera jurídica de seus representados. 
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14. O pedido, mais uma vez, não foi analisado, tendo o projeto 

sido julgado sem que se tivesse permitido ao ora requerente o acesso aos autos do 

processo administrativo antes do seu julgamento.  

 

15. Esta situação, sem dúvidas causou espanto, pois se esperava 

que, diante da relevância da matéria, fosse do maior interesse do próprio Tribunal de 

Justiça que todo o processo corresse de forma transparente, e que forma melhor de 

se garantia a transparência no processo do que garantir aos interessados o acesso 

aos autos do processo.  

 

16. Não bastasse o exposto, constatou-se que durante o 

julgamento, vários Desembargadores questionaram a correção dos dados 

constantes no relatório que lhes foi disponibilizado, o que inclusive restou 

registrado, vejamos: 

 

 

 

17. Esse fato apenas reforçou as dúvidas já existentes por parte 

desta entidade sindical, quanto a regularidade dos estudos que, aparentemente (e se 

diz aparentemente, pois o Tribunal de Justiça negou acesso a entidade sindical aos 

mesmos, reitere-se), fugiram a sua finalidade, que seria a economia, bem como não 

analisaram contextos socioeconômicos dos municípios e a própria Resolução do CNJ 

sob nº. 184. 
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18. Também se constatou que o projeto foi votado por 

Desembargadora que, à princípio, estaria impedida de participar da sessão, por ser 

representante de parte interessada no projeto e que fez uso da palavra durante o 

julgamento, como é o caso da Exma. Desembargadora Janete Vargas Simões, que 

exerce atualmente mandato de 1ª Vice-Presidente da Associação dos Magistrados do 

Estados do Espírito Santo – AMAGES. 

 

19. Registre-se que nem mesmo após a aprovação do projeto 

pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o acesso aos autos 

foi concedido a entidade sindical, fato que inclusive é objeto de outro Procedimento 

de Controle Administrativo no âmbito deste Conselho Nacional de Justiça, tombado 

sob o nº 0005024-38.2020.2.00.0000. 

 

20. Aprovado o projeto, foram editadas as Resoluções de 

número 13/2020 a 37/2020, disciplinando sobre a integração de 28 Comarcas, das 69 

que existiam anteriormente, ou seja, 40% (quarenta por cento) das Comarcas do 

Estado foram integradas, de uma única vez, sem que se tenha estabelecido 

qualquer critério de temporariedade¸ logo as tornando definitivas.  

 

21. Editou-se ainda o Ato Normativo nº 77/2020, que 

estabelece regras gerais para a consolidação das integrações dispostas nas 

Resoluções supracitadas e estabelecendo que a data da integração de cada comarca 

seria definida pela Presidência do Tribunal de Justiça.  

 

22. Nesse contexto, é importante frisar que o resultado não 

poderia ser diferente, sendo o projeto e as indigitadas resoluções multi impugnados 

perante este v. Conselho por, ao menos, cinco procedimentos de Autores diversos, 
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dando-se destaque ao proposto pela h. Seccional Espírito-santense da Ordem dos 

Advogados do Brasil, tombado sob o nº 0004481-35.2020.2.00.0000, no qual há 

tutela de urgência deferida para suspender os atos de integração. 

 

23. Por fim, considerando que até a presenta data o Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo não permitiu acesso aos autos do processo 

administrativo a esta requerente, desde já pugna pela possibilidade de aditamento 

futuro das razões ora lançadas, após a entidade sindical ter vistas do processo.  

 

24. Com esse introito, passa a entidade a apresentar os 

fundamentos jurídicos que maculam o projeto e as indigitadas resoluções doravante, 

vejamos. 

 

 

3 DO CABIMENTO E LEGITIMIDADE 

 

 

25. De início, é importante ressaltar que a legitimidade da ora 

requerente para figurar no polo ativo deste procedimento, se evidencia pela sua 

própria condição de entidade sindical de classe, cujos representados são 

diretamente afetados em sua esfera jurídica pelos atos administrativos ora 

impugnados.  

 

26. Importante ressaltar que o art. 8º, III da Constituição 

Federal o expresso ao conferir às entidades sindicais o poder/dever de defender em 

juízo os interesses de seus representados, vejamos: 
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Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o 
seguinte: 
[...] 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas; 

 

27. E considerando que a Constituição não apresenta qualquer 

tipo de restrição ou limitação, não há dúvidas de que a sua legitimidade é ampla¸ 

permitindo a sua intervenção em qualquer situação na qual se verifica a necessidade 

de defesa dos interesses da categoria, independente de prévia autorização. 

 

28. Neste sentido, inclusive, vejamos o teor do art. 1º, do 

Estatuto do Sindijudiciário/ES: 

 

 

 

29. Denota-se do trecho do Estatuto acima colacionado que o 

SINDIJUDICIÁRIO/ES tem por finalidade a representação dos servidores públicos civis, 

de vinculados ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, com base territorial 

em todo o Estado.  

 

30. Portanto, inconteste a legitimidade ativa desta entidade 

sindical para postular em processos administrativos de controle de legalidade, 

principalmente considerando o disposto no art. 103-B, §4º, II, da Constituição 

Federal, que assim dispõe: 
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Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) 
membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) 
recondução, sendo  
[...] 
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 
funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que 
lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:  
[...] 
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou 
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos 
praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo 
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo 
da competência do Tribunal de Contas da União; 
 

31. Do citado dispositivo podem-se extrair duas conclusões: a 

existência de requerimento é prescindível para que esta corte administrativa realize 

controle de legalidade e, por outro lado, a legitimidade para solicitar sua atuação não 

se encontra vinculada à demonstração de interesse direto no caso discutido, devendo 

ser interpretada de forma ampla.  

 

32. Já o cabimento do presente Procedimento de Controle 

Administrativo encontra respaldo no artigo 98 do Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe o seguinte:  

 

Art. 91. O controle dos atos administrativos praticados por membros 
ou órgãos do Poder Judiciário será exercido pelo Plenário do CNJ, de 
ofício ou mediante provocação, sempre que restarem contrariados os 
princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição, especialmente os 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União e dos 
Tribunais de Contas dos Estados.. 
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33. Ao desfecho, é importante destacar que o Resolução nº 

221/16 deste i. Conselho impõe a salutar gestão participativa no âmbito do Poder 

Judiciário, ofertando por silogismo à Requerente a legitimidade para impugnar atos 

que destoem desse princípio. 

  

34. Demonstrado assim a legitimidade desta entidade sindical, 

bem como o cabimento da medida, passa a ora requerente e demonstrar os 

fundamentos pelos quais postula o controle administrativo dos atos impugnados.  

 

 

4 DOS ATOS IMPUGNADOS 

 

 

35. Em síntese, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo, após o julgamento ocorrido no dia 28/05/2020, editou as Resoluções número 

13/2020 a 37/2020, além do Ato Normativo nº 77/2020, todos para disciplinar acerca 

da integração de 28 Comarcas no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

 

36. O resumo dos atos de integração em seu aspecto material é: 

 

Nº RESOLUÇÃO COMARCA CONTÍGUA COMARCA INTEGRADA 

013/2020 Colatina Marilândia 

014/2020 Alegre Jerônimo Monteiro 

015/2020 Afonso Cláudio Laranja da Terra 

016/2020 Mimoso do Sul Muqui 

017/2020 Barra de São Francisco Água Doce do Norte 

018/2020 Pinheiros Boa Esperança 

019/2020 Cachoeiro de Atílio Vivácqua e 
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Itapemirim Vargem Alta 

020/2020 Venda Nova do 

Imigrante 

Conceição do Castelo 

021/2020 Conceição da Barra Pedro Canário 

022/2020 Guaçuí Dores do Rio Preto 

023/2020 Ibiraçu João Neiva 

024/2020 Iúna Ibitirama 

025/2020 Anchieta Iconha 

026/2020 Itaguaçu Itarana 

027/2020 São Mateus Jaguaré 

028/2020 Domingos Martins Marechal Floriano 

029/2020 Montanha Mucurici 

030/2020 Pancas Alto Rio Novo 

031/2020 Marataízes Presidente Kennedy 

032/2020 Linhares Rio Bananal 

033/2020 Itapemirim Rio Novo do Sul 

034/2020 Águia Branca São Domingos do Norte 

035/2020 Serra Fundão 

036/2020 Cariacica Santa Leopoldina 

037/2020 São José do Calçado Bom Jesus do Norte e 

Apiacá 

 

37. Notem, que apesar da denominação lançada nas Resoluções 

ora impugnadas, o caráter de definitividade da agregação das Comarcas, evidente 

pela análise do texto das Resoluções, demonstram que houve em verdade a extinção 

das Comarcas acima referidas, através de Ato Administrativo.  

 

38. Assim, conforme será demonstrado a seguir, a decisão feriu 

direito fundamental da requente, razão pela qual requer, desde já, seja concedida 

medida liminar, confirmada posteriormente, em caráter definitivo. 
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5 DO MÉRITO 

 

5.1 DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DETALHADOS 

E POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA CATEGORIA ANTES DO 

JULGAMENTO – OFENSA AO INCISO LX DO ARTIGO 5º DA CF/88, 

ALÉM DO ARTIGO 107 DO CPC  

 

Ementa – Mesmo após insistentes pedidos do sindicato 

requerente, o Tribunal de Justiça não permitiu o acesso aos 

autos do processo administrativo e, consequentemente, dos 

estudos detalhados determinados pelo artigo 3º da LC nº 

788/2014 antes do julgamento, que pelo que consta da 

gravação da própria sessão de julgamento, continha 

inconsistências, levantadas pelos próprios Magistrados.  

 

39. Como já mencionado, no dia 28/05/2020, em sessão 

administrativa cuja pauta não foi previamente publicada, o Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo aprovou o projeto de integração de diversas Comarcas no 

âmbito estadual, culminando na edição e 21 Resoluções e 01 Ato Normativo.  

 

40. Ressalte-se que não obstante a ocultação, por parte do Eg. 

Tribunal de Justiça, de que o julgamento da questão havia sido colocado em pauta (o 

que já é um lamentável equívoco do Tribunal, que se abstém continuamente de  

divulgar as suas pautas administrativas), o sindicato requerente tomou ciência do 

fato por meios extraoficiais. 
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41. Assim, considerando o flagrante interesse da categoria na 

matéria que seria levada a julgamento, se fazia absolutamente necessário verificar se 

os estudos à que se referem o artigo 3º da Lei 788/2014 haviam sido efetivamente 

finalizados, bem como quais eram as suas conclusões.  

 

42. E para tanto, como também já ressaltado, formulou junto 

ao Tribunal de Justiça, antes do julgamento, 02 (dois) requerimentos nos quais 

demonstrou, de forma fundamentada, a existência não apenas do interesse da 

entidade sindical, já que se tratava de tema é bastante sensível para os servidores e 

toda a sociedade capixaba, como ainda a urgência na vista dos autos.  

 

43. Notem, E. Julgadores, que já no primeiro ofício 

encaminhado, restou consignado que, diante da impossibilidade de acesso aos autos, 

a entidade sindical, mesmo na iminência do julgamento, não tinha conhecimento 

sequer dos trâmites até então adotados e da conclusão do projeto, sendo que já 

naquela época, noticiou a grande preocupação quanto a ausência de publicidade e 

transparência.  

 

44. Importante consignar inda que não obstante o artigo 3º da 

Lei 788/2014 estabeleça que somente fariam parte da comissão para elaboração do 

estudo representantes da OAB e da AMAGES, o próprio Tribunal admitiu a 

participação do SINDIJUDICIÁRIO/ES, conforme admitido pelo Exmo. 

Desembargador Carlos Simões Fonseca que coordenou os estudos, aos 00:50:35h da 

gravação da sessão do Tribunal do Pleno do dia 28/05/20201. 

 

 

                                                        
1
 Íntegra do vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1EG4Tm8l5SY&t=3204s. Acesso em 

03/07/2020. 
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45. Portanto, a entidade sindical era parte no processo (e 

evidentemente tinha de ser, considerando o seu flagrante interesse na matéria), mas 

ainda assim não foi autorizado a ter vistas dos autos e analisar os estudos (que 

nunca foram devidamente apresentados).  

 

46. Este fato, por si só, já demonstra a existência de nulidade 

absoluta no julgamento, pois ainda que permitido o uso da palavra em sessão, não 

houve permissão de que as partes envolvidas tivessem acesso aos estudos 

realizados antes do julgamento.  

 

47. A situação se reveste de ainda maior gravidade 

considerando que o relatório final (que não é o estudo) entregue aos 

Desembargadores para o julgamento, continham erros e inconsistências em seus 

dados, fato que inclusive foi certificado em ata, vejamos:  

 

 

 

48. E, neste ponto, é importante lembrar que a realização dos 

estudos é exigência do próprio artigo 3º da LC 788/2014, que ainda estabelece 

diversos requisitos formais para sua validade (cuja observância, ante falta de 

transparência no processo, não pode ser verificada).  
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49. Ora, é evidente, portanto, que ainda que o sindicato não 

fosse parte no processo, a restrição de acesso aos autos ofende gravemente o 

princípio da publicidade dos atos administrativos, previsto no artigo 37, caput da 

Constituição Federal de 1988. 

 

50. Isto porque, a Carta Magna enuncia, no caput do art. 37, a 

publicidade como princípio basilar da administração pública, como exigência 

inderrogável da democracia e do estado de direito, inserindo nesse contexto, 

evidentemente, os atos processuais da esfera administrativa.  

 

51. Devido ao caráter público do processo administrativo, é 

direito do administrado, assegurado na Constituição, de participar e ter acesso aos 

atos, ainda que como ouvinte, como consultado (audiências públicas) ou até mesmo 

"fiscal", visando verificar a legalidade e moralidade entre outros princípios que 

norteiam o processo administrativo. 

 

52. Neste sentido, ensina o professor Paulo Modesto que "A 

participação administrativa, ou a participação no âmbito da administração pública, 

considerando este sentido amplo, corresponde a todas as formas de interferência de 

terceiros na realização da função administrativa do Estado."2 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 MODESTO, Paulo. Participação popular na administração pública: Mecanismos de operacionalização. 

Disponível em: https://jus.com.br/artigos/2586/participacao-popular-na-administracao-publica. Acesso em: 
03/07/2020 
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53. Daí inferirmos que a participação do administrado/cidadão 

no processo administrativo pode se dar das seguintes formas: a) O administrado 

como parte no processo administrativo; b) O administrado como terceiro interessado 

no processo administrativo; c) O administrado como integrante de grupos sociais 

nacionais com poderes de representação. 

 

54. É inquestionável que a requerente, ainda que se considere 

que não era parte do processo, se enquadraria nas duas últimas hipóteses, o que lhe 

confere o direito de participar do processo e ter acesso aos autos.  

 

55. Repita-se, a questão é inerente a observância do princípio 

da publicidade, cuja inobservância pelo ente público conduz a inevitável nulidade de 

qualquer processo administrativo.  

 

56. Nas palavras da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “o 

princípio da publicidade administrativa consiste, no sentido positivo, na obrigação de 

divulgação oficial dos atos da Administração Pública e, no sentido negativo, na 

interdição de atos ou procedimentos secretos ou sigilosos salvo as exceções 

normativas ditadas pela proteção do interesse público ou de qualificados interesses 

particulares”3 

 

57. Ademais, especificamente em relação aos atos processuais, 

a Constituição Federal é claríssima ao dispor acerca da sua publicidade (sejam 

processos judiciais ou administrativos), conferindo apenas a Lei, a possibilidade pode 

impor limites e ainda assim de forma extremamente restritiva, vejamos:  

 

                                                        
3
 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Teoria Geral e Princípios do Direito Administrativo. Vol I, 5 ed., São Paulo: RT. 

P. 426 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;  

 

58. Observa-se que independente de se tratar de processo 

administrativo, o texto constitucional é expresso em dispor que os atos serão 

públicos.  

 

59. Trata-se de direito fundamental do cidadão, que visa 

proteger as partes contra juízos arbitrários e secretos, além de permitir o controle da 

atividade pela população em geral.  

 

60. Neste sentido, ensina o professor Luiz Rodrigues Wambier4, 

que o princípio da publicidade “existe para vedar o obstáculo ao conhecimento. 

Todos têm o direito de acesso aos atos do processo, exatamente como meio de se 

dar transparência à atividade jurisdicional”. 

 

61. Consequentemente, ao negar acesso a requerente (e se tem 

notícia que o acesso também foi negado a outros interessados) e se recusar a tornar 

públicos os estudos realizados que serviram de base para a votação realizada, o Eg. 

Tribunal de Justiça provocou a nulidade do julgamento e de todas as Resoluções 

aprovadas à partir dele. 

 

 

 

                                                        
4
 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol I, 5 ed., São Paulo: RT. P. 80. 
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62. E, neste ponto, cumpre reiterar que a elaboração e 

apresentação dos estudos (e não do relatório final) é obrigação imposta ao Tribunal 

de Justiça pelo artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 788/2014, como 

requisito para própria validade do processo.  

 

63. Por fim, é importante reiterar que a deliberada e insistente 

negativa por parte do Tribunal de Justiça em fornecer o direito de vistas dos autos do 

referido processo administrativo não é caso isolado, pois conforme se observa da 

Decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo  0004481-

35.2020.2.00.0000, em trâmite neste Conselho Nacional de Justiça, a mesma 

dificuldade vem sendo enfrentada pela Ordem dos Advogados do Brasil.  

 

64. Notem que a Decisão proferida naquele Procedimento de 

Controle Administrativo é clara ao demonstrar que o Tribunal de Justiça não permitiu 

o acesso aos estudos (que estão nos autos) que serviram de base para decisão de 

integração das Comarcas, o que é essencial para análise da regularidade do processo.  

 

65. Por todo exposto, requer o requerente que seja recebido e 

julgado procedente o presente Procedimento de Controle Administrativo para anular 

o julgamento que aprovou o projeto de integração das Comarcas no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, anulando, por consequência, as Resoluções de nº 013 a 

037, editadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 
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5.2 DA NULIDADE DAS SESSÃO QUE APROVOU AS RESOLUÇÕES 13 

A 37/2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO – PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO LEGALMENTE 

IMPEDIDO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 144, V DO CPC 

 

Ementa – A Desembargadora Janete Vargas Simões, não 

obstante seja esposa do Relator e membro da direção da 

AMAGES (1ª Vice-Presidente Executiva), parte no processo 

administrativo, por força do §1º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 788/2014, participou da votação que 

aprovou as Resoluções objeto de questionamento, o que torna 

nulo todo o julgamento. 

 

66. Conforme já demonstrado, há flagrante nulidade no 

julgamento do processo administrativo que concluiu pela integração de diversas 

Comarcas no âmbito do Estado do Espírito Santo, em razão de flagrante violação a 

publicidade dos atos administrativos.  

 

67. Porém, ainda que este Conselho Nacional de Justiça assim 

não entenda, por outro motivo também se observa a urgente necessidade de 

declarar a nulidade do julgamento que aprovou todas as Resoluções impugnadas 

neste Procedimento de Controle Administrativo, qual seja, o flagrante impedimento 

da Desembargadora Janete Vargas Simões. 

 

68. Ora, como se sabe, no Estado Democrático de Direito, a 

imparcialidade do juiz é um dos pressupostos de qualquer processo, seja ele judicial 

ou administrativo, afinal, é este que a Lei atribui a figura decisória, através da qual se 

coloca em prática a jurisdição.  
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69. Nas palavras dos professores Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery:  

 

A imparcialidade do juiz é atributo necessário para que possa julgar, 
sendo manifestação do princípio constitucional do Estado 
Democrático de Direito (CF 1.º caput) e um dos elementos 
integradores do princípio constitucional do juiz natural (CF 5.º XXXVII 
e LIII). Daí a razão pela qual a imparcialidade é marca inerente do 
exercício de atividade jurisdicional, independentemente da natureza 
do processo ou procedimento onde o poder é exercido5 

 

70. No entanto, é inquestionável que há causas em que o 

magistrado, por sua condição pessoal ou em decorrência de sua própria atuação no 

processo coloca, coloca em risco a neutralidade esperada para o exercício de sua 

função (suspeição ou impedimento), hipóteses em que deverá se afastar do 

julgamento do processo, inclusive de forma espontânea.  

 

71. No caso em análise, se observa que por duas razões, há 

impedimento legal para que a Desembargadora Janete Vargas Simões tenha 

participado da votação do projeto, o que atrai a consequente nulidade de todas as 

Resoluções aprovadas naquela sessão. 

 

72. E primeiro deles salta aos olhos e é facilmente constatável 

pela simples leitura da Ata da Sessão, uma vez que registra a participação e voto da 

Desembargadora Janete Vargas Simões, que é esposa do também Desembargador 

Carlos Simões, Relator do processo administrativo que culminou na aprovação das 

Resoluções nº 13 a 37 de 2020 e do Ato Normativo nº 77/2020.  

 

                                                        
5 NERY JÚNIOR, Nelson NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 
4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 
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73. Ocorre que, nos termos do artigo art. 128, parágrafo único, 

da LOMAN, há expressa vedação de participação, no mesmo julgamento, de dois 

magistrados que sejam cônjuges e parentes consanguíneos ou afins em linha reta, 

senão vejamos: 

 

Art. 128 - Nos Tribunais, não poderão ter assento na mesma Turma, 
Câmara ou Seção, cônjuges e parentes consangüíneos ou afins em 
linha reta, bem como em linha colateral até o terceiro grau.  
Parágrafo único - Nas sessões do Tribunal Pleno ou órgão que o 
substituir, onde houver, o primeiro dos membros mutuamente 
impedidos, que votar, excluirá a participação do outro no 
julgamento. 

 

74. Trata-se de hipótese específica de impedimento prevista na 

LOMAN, que tem por objetivo impedir que a relação de parentesco afete a 

imparcialidade do magistrado durante o julgamento e que se aplica tanto aos 

processos judiciais como também aos processos administrativos.  

 

75. A intenção do legislador fica clara quando se observa que, 

além de não existir qualquer ressalva no texto da Lei, não faria sentido entender que 

os magistrados estão impedidos para votar em processos Judicias e não estariam em 

processos administrativos, uma vez que o impedimento afeta a pessoa do 

magistrado (por se entender que não é possível garantia a sua imparcialidade) e não 

a matéria ou o tipo de processo a ser analisado. 

 

76. Esta questão já se encontra pacificada no âmbito deste 

Conselho Nacional de Justiça, conforme se observa do recente julgamento ocorrido 

no PP nº 0002613-90.2018.2.00.0000 (Acórdão em anexo), aonde se estabeleceu que 

as únicas exceções, aonde os magistrados cônjuges poderão votar, são “nos 

processos de natureza política e legislativa, na elaboração de regimentos ou atos 
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normativos de eleição do corpo diretivo do Tribunal”, o que não é o caso tratado nos 

autos.  

77. Assim, considerando que o Desembargador Carlos Simões 

foi o relator do referido processo administrativo (e por isso votou primeiro), a sua 

participação no julgamento torna obrigatória a exclusão da sua esposa, a 

Desembargadora Janete Vargas Simões.  

 

78. Mas não é só por este motivo que se evidencia o 

impedimento da referida Desembargadora para participar do julgamento que 

aprovou as Resoluções ora questionadas.  

 

79. Isto porque, além de ser esposa do relator do processo, a 

referida Desembargadora ocupa, atualmente, cargo da Diretoria Executivo da 

Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo - AMAGES, ocupando o 

cargo de 1ª Vice-Presidente, conforme se observa do Estatuto e do próprio sitio 

eletrônico da associação, vejamos:  

 

 

 

80. Notem, E. Conselheiros, que pelos termos do Estatuto da 

associação, que segue em anexo, o cargo ocupado pela Desembargadora é o 

segundo no comando da associação, gozando, em substituição ao Presidente, dos 
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mesmos poderes deste, dentre os quais se inclui inclusive o poder de nomear 

procuradores.  

 

81. E por este motivo, é evidente que jamais poderia ter 

participado da votação que culminou na aprovação das Resoluções ora impugnadas, 

já que há evidente confusão entre a condição membro da direção de pessoa jurídica 

e de magistrado, a qual o legislador entendeu suficiente para tornar questionável a 

isenção e imparcialidade do julgador.  

 

82. Não por outro motivo, o CPC é expresso no inciso V do 

artigo 144, ao impor o impedimento do juiz nestas circunstâncias, vedando o 

exercício das suas funções, sempre que o magistrado seja membro de  

 

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas 
funções no processo:  
[...] 
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de 
pessoa jurídica parte no processo;  

 

83. Registre-se, por oportuno, que as disposições previstas no 

artigo 144 e seguintes do CPC se aplicam ao Processo Administrativo, por força artigo 

15 do CPC, que determina a aplicação supletiva e subsidiaria do diploma processual 

na hipótese, vejamos: 

 

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, 
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes 
serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.  

 

84. E neste ponto, é importante ressaltar que, por força do 

próprio artigo 3º da Lei Complementar do Estado do Espírito Santo nº 788/2014, a 

AMAGES é parte do referido processo administrativo, inclusive com poderes para 
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indicar 03 (três) membros da comissão que elaborou os estudos voltados a 

integração das Comarcas, senão vejamos:  

 

Art. 3º No prazo de dez dias da entrada em vigor desta Lei 
Complementar, o Tribunal de Justiça constituirá comissão para 
elaboração de estudos voltados à aplicação dos artigos 4º, 5º e 6º da 
Lei Complementar nº 234/2002, com a redação conferida pela 
presente Lei Complementar. 
§ 1º A comissão a que se refere o caput será composta 
obrigatoriamente pelos membros da Comissão de Reforma Judiciária 
e por 03 (três) membros indicados pela OAB-ES e 03 (três) pela 
AMAGES. 

 

85. Como se observa, é a Lei que determina a participação da 

AMAGES no processo, cujos membros que compuseram a comissão foram escolhidos, 

certamente, por determinação da sua Diretoria Executiva.  

 

86. Deste modo, é inquestionável que a sua 1ª Vice-Presidente 

possui envolvimento direto com os interesses da parte no processo, vinculação esta 

automática, diante do cargo exercido na associação.  

 

87. O envolvimento da AMAGES em todo o processo é tão 

profundo (até porque a Lei assim determinou) que na própria Sessão do Pleno 

realizada no dia 28/05/2020 (data da aprovação do projeto), o Desembargador 

Carlos Simões, relator do processo, aos 00:48:48h (Clique aqui) da gravação6, faz 

questão de registrar o seu agradecimento a participação da AMAGES, nas pessoas 

do seu Presidente e da sua Vice-Presidente, a Desembargadora Janete Simões.  

 

88. Esta situação se reveste de maior gravidade considerando 

que houveram Comarcas que, pelo que se tem conhecimento, foram integradas por 

                                                        
6
 Íntegra do vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1EG4Tm8l5SY&t=3204s. Acesso em 

03/07/2020. 
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apenas um voto de diferença, de forma que a participação do magistrado impedido, 

de fato, pode ter afetado o próprio resultado do julgamento.  

89. Cabe ressaltar que esta requerente não pode afirmar como 

se deu a votação de cada uma das Resoluções considerando que toda a discussão 

dos Desembargadores sobre o projeto e suas ressalvas (algumas posteriormente 

registradas em vídeo) foram tratas em sessão “reservada”, longe dos olhos de 

quaisquer das partes e interessados. 

 

90. E como já ressaltado em tópico específico, o acesso aos 

autos do processo administrativo vem sendo, insistentemente, negado pelo Tribunal 

de Justiça, outro fato que também conduz a nulidade dos atos ora impugnados.  

 

91. Por fim, destaque-se que o impedimento aqui versado – 

impossibilidade de julgar processos com interesse de associação da qual ocupa cargo 

de direção – não é um proibitivo que alcança somente ao magistrado como membro 

de Poder ou no exercício da atividade jurisdicional.  

 

92. Esse impedimento é parelho para a atuação administrativa 

de todo e qualquer ocupante de cargo público no exercício de atividade 

administrativa, que não deve exercer ato volitivo quando há interesse de pessoa 

jurídica da qual é componente de órgão de direção. 

 

93. Portanto, considerando ser inconteste que as Resoluções nº 

13 a 37 e o Ato Normativo nº 77 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 

todos de 2020, foram aprovados com voto de um magistrado claramente impedido, 

pugna o sindicato autor pela declaração se sua integral nulidade.  
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5.3 NULIDADE DAS RESOLUÇÕES Nº 13 A 37 DE 2020 – UTILIZAÇÃO 

DE ATO ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE EXTINÇÃO DE 

COMARCAS – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE TEMPORARIEDADE 

DEFINIDO – INTEGRAÇÃO PERMANENTE QUE SE EQUIVALE A 

EXTINÇÃO 

 

Ementa – Não é difícil constatar que não obstante a 

nomenclatura, houve efetiva extinção das Comarcas por ato 

administrativo, já que a “integração” foi realizada de forma 

definitiva, sem qualquer critério de temporariedade. Ademais, 

o art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 234/02 viola 

materialmente a Constituição Federal, eis que delega 

competência para que através de Resoluções o Tribunal de 

Justiça do Espírito Santo possa versar sobre organização 

judiciária, matéria restrita à lei complementar, nos termos dos 

artigos  96, inciso II, alínea “d”, 125, §1º da Constituição 

Federal e artigos. 68, §único, II, “d” e “e” da Constituição do 

Estado do Espírito Santo. 

 

94. Não bastassem os argumentos acima delineados, ou seja, 

ainda que se ignore a flagrante nulidade do processo administrativo que culminou na 

aprovação das Resoluções nº 13 a 37 de 2020 e do Ato Normativo nº 77/2020, 

observa-se ainda que os atos em questão são absolutamente ilegais, por tratarem de 

matéria reservada a Lei, usurpando competência do Poder Legislativo Estadual.  

 

95. Como já ressaltado, o Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo, sob a justificativa de redução de custos operacionais e supostamente 

seguindo orientação deste Conselho Nacional de Justiça, editou diversas Resoluções 
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administrativas com o intuito de, aparentemente, integrar diversas Comarcas no 

âmbito do Estado do Espírito Santo.  

 

96. A edição destas Resoluções, como mencionado, teve como 

base legal o disposto no artigo 4º da Lei Complementar nº 234/2002 e o artigo 9º da 

Resolução nº 184 deste Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe:  

 

Art. 4º O Tribunal de Justiça, para efeito de Administração Judiciária, 
poderá por Resolução reunir duas ou mais comarcas contíguas para 
que constituam uma “Comarca Integrada”, utilizando-se dos 
seguintes critérios: 
[...] 
Art. 9º Os tribunais devem adotar providências necessárias para 
extinção, transformação ou transferência de unidades judiciárias 
e/ou comarcas com distribuição processual inferior a 50% da média 
de casos novos por magistrado do respectivo tribunal, no último 
triênio.  
§ 1º Para os fins do caput, o tribunal pode transferir a jurisdição da 
unidade judiciária ou Comarca para outra, de modo a propiciar 
aumento da movimentação processual para patamar superior 

 

97. Contudo, não obstante o Tribunal de Justiça justifique que 

as referidas Resoluções encontram respaldo nestes textos normativos, uma análise 

mais apurada de seu conteúdo revela uma situação muito distinta.  

 

98. Ora, de início chama a atenção o fato de que a Resolução 

184 deste Conselho Nacional de Justiça, não dá azo a qualquer interpretação no 

sentido de ser possível integração ou extinção de Comarcas por ato administrativo.  

 

99. Muito pelo contrário, a citada Resolução determina apenas 

que os Tribunais adotem providências nesse sentido, o que pressupõe que o farão em 

respeito ao ordenamento jurídico, em especial a alínea “d” do inciso II do artigo 96 
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da Constituição Federal, que confere aos Tribunais de Justiça a iniciativa de Lei para 

tratar da alteração da organização e da divisão judiciárias. 

 

 

100. Justamente por esta razão, conforme se demonstrará 

adiante, entende esta requerente que o artigo 4º da Lei Complementar do Estado do 

Espírito Santo nº 234/2002 é totalmente inconstitucional, por permitir que seja 

tratada por Resolução uma matéria que a Constituição Federal atribuiu a Lei.  

 

101. De todo modo, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda 

que se considere constitucional o artigo 4º da LC 234/2002, ainda assim a ilegalidade 

das referidas Resoluções é patente.  

 

102. Isso porque, em verdade, apesar do uso da palavra 

“integração”, o que se vê no presente caso é a extinção das comarcas integrantes, 

vez que tal medida não possui caráter temporário. 

 

103. E se afirma este fato pela forma como os atos 

administrativos impugnados foram editados, os quais demonstram que a total 

inexistência de qualquer requisito de temporariedade para as supostas integrações.  

 

104. Ora, na forma do que se observa do próprio artigo 9º da 

Resolução 184 do CNJ, houve a orientação para que os Tribunais providenciassem 

meios de reduzir as Comarcas com baixa produtividade, estas entendidas como 

aquelas que contassem com distribuição processual inferior a 50% da média de casos 

novos por magistrado do respectivo tribunal. 
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105. Na verdade, mesmo uma análise do relatório consolidado 

pelo Tribunal de Justiça, que segue em anexo, já demonstra que este critério definido 

pelo artigo 9º da Resolução 184 não foi observado pelo Tribunal, o que será melhor 

demonstrado em tópico específico.  

 

106. De todo modo, resta evidente que a própria Resolução 184 

já deixa claro que a medida recomendada era de caráter temporário, ou sejas, 

provisório. 

 

107. Essa provisoriedade tem um sentido de ser que está 

intimamente ligado com o próprio conceito de integração, pois na integração 

(verdadeira) as comarcas se agrupam apenas enquanto perdurar o motivo que 

ensejou tal agrupamento (no caso da Resolução 184, o número de distribuição de 

processos).  

 

108. Não obstante o texto do artigo 4º da LC 234/2002 não seja 

expresso ao prever tal característica, é fato que, sem este caráter provisório, 

temporário, a unificação das duas comarcas resulta, inevitavelmente, na extinção 

da comarca absorvida, pois passa a depender da mera vontade discricionária do 

agente público para readquirir a sua autonomia. 

 

109. E é exatamente esta a situação que se constata no caso em 

análise, posto que as referidas Resoluções em nenhum momento estabelecem 

prazo limite ou qualquer outro critério para definir o término das citadas 

integrações, o que evidencia, a nosso ver, um caráter definitivo para a ação. 

 

110. Registre-se, desde já, que este caráter definitivo das 

integrações determinadas pelas Resoluções ora impugnadas foi expressamente 
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confirmada pela Desembargadora Janete Vargas perante este Conselho Nacional de 

Justiça, em audiência ocorrida no dia 02/07/2020 no Pedido de Providências nº 

0000262-81.2017.2.00.0000. 

 

111. Esta fala apenas confirma o que a análise das próprias 

Resoluções já permite constatar, que não se tratou de medida provisória, integrativa, 

mas de verdadeira extinção de Comarcas por ato administrativo.  

 

112. Afinal, a diferença entre a extinção e a integração de uma 

comarca, efetivamente, está no prazo da ação, de modo que, uma integração, se 

permanente, independente da nomenclatura que se estabeleça para o ato, 

representaria verdadeira extinção daquela unidade judiciária. 

 

113. Neste sentido, registra-se, é o relato do próprio 

presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Ronaldo Gonçalves de Souza, 

em entrevista para um jornal local, na qual assentou que A PRINCIPAL DIFERENÇA 

ENTRE A INTEGRAÇÃO E EXTINÇÃO DE UMA COMARCA ENCONTRA-SE, 

JUSTAMENTE, NO CRITÉRIO DA TEMPORARIEDADE7, senão vejamos o seguinte 

trecho da entrevista:  

 

A ideia da integração de comarcas não é extinção, é uma ideia para 
fazer-se provisoriamente para equilibrar as contas do Judiciário. 
Tem como pano de fundo a economia. Mas como eu disse, se isso 
acontecer é uma coisa provisória. Definitivo seria a extinção da 
comarca. 

 

114. E. Conselheiros, estas são as palavras do Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que admite, da forma mais clara 

                                                        
7
 Entrevista disponível em: https://www.agazeta.com.br/es/politica/novo-presidente-do-tjes-pode-unir-

comarcas-temporariamente-para-economizar-1219 
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possível, que a “integração” definitiva, como foi aprovada pelo próprio Tribunal, se 

equivaleria a extinção da mesma. 

 

 

 

115. Todavia, conforme exposto, o que se vê ao compulsar o 

texto normativo das Resoluções editadas pelo Tribunal de Justiça, é que não há 

qualquer designação de prazo para a pretendida integração, revelando, assim, a 

definitividade da proposta.  

 

116. Em termos, se não há qualquer termo ou condição para o 

encerramento da integração no texto normativo, é forçoso concluir que tal ato vai 

além do permitido pela Lei de Organização Judiciária Estadual, eis que o parágrafo 

3º do art. 4º da referida Lei, transmite a ideia de que a autorização concedida para 

versar sobre a matéria em sede de ato administrativo,  é apenas permitida quando a 

integração é revestida de caráter temporário, vejamos: 

 

Art. 4º O Tribunal de Justiça, para efeito de Administração Judiciária, 
poderá por Resolução reunir duas ou mais comarcas contíguas para que 
constituam uma “Comarca Integrada”, utilizando-se dos seguintes 
critérios: (Redação dada pela Lei Complementar nº 788, de 19 de agosto de 
2014).   
[...] 
§ 3º O Tribunal de Justiça poderá suspender por resolução as remoções e 
promoções para uma ou mais das unidades judiciárias nas comarcas 
integradas, enquanto perdurar a reunião de Comarcas descrita no caput. 

[...] 
 

117. Assim, considerando que o próprio Presidente do Tribunal 

de Justiça admite que a integração sem a definição de critério temporário é o mesmo 

que a extinção da Comarca, temos por mais que evidente que todas as resoluções 

about:blank
about:blank#a4
about:blank#a4


 
 

 
 

 

Praça Getúlio Vargas, 35, Conjunto 503 - Edifício Jusmar 
Centro - Vitória, ES | CEP: 29.010-350 
 
Rua Dr. Cândido Espinheira, 560, Conjunto 62 – Ed. Torre Azurra 
Perdizes – São Paulo, SP | CEP: 05004-000 

(27) 3223-6700 
 
 

(11) 3871-0555 
 

WWW.SGMP.ADV.BR 

1 

citadas são totalmente ilegais, até porque violam o disposto no §10º do mesmo 

artigo 4º da Lei Complementar nº 234/2002, vejamos: 

 

Art. 4º O Tribunal de Justiça, para efeito de Administração Judiciária, 
poderá por Resolução reunir duas ou mais comarcas contíguas para 
que constituam uma “Comarca Integrada”, utilizando-se dos 
seguintes critérios: 
[...] 
§ 10. É vedado ao Tribunal extinguir Comarca por ato 
administrativo. 

118. E não poderia ser diferente, posto que a matéria relativa a 

alteração da organização Judiciária é, de fato, restrita a Lei, seja por força da 

Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo ou mesmo pela Constituição 

Federal.  

 

119. Por esses motivos, salta aos olhos a flagrante ilegalidade 

das Resoluções nº 13 a 37 de 2020, editadas pelo Tribunal de Justiça para, 

verdadeiramente, extinguir Comarcas por meio de ato administrativo. 

 

120. Novamente, tal conclusão se mostra de forma simples, 

pois ainda que se entendesse que a Lei Complementar poderia permitir que a 

integração de Comarcas fosse tratada por Resolução, a extinção de Comarcas, em 

respeito ao artigo 68, parágrafo único, inciso II da Constituição Estadual, JAMAIS 

poderia ser realizada por outro meio que não seja por Lei Complementar 

 

121. Mas ainda que assim não se entenda, ou seja, ainda que 

se entenda que há autorização legal no artigo 4º da Lei Complementar nº 234/2002 

para que se realize essa “integração” definitiva das Comarcas, ainda assim os 

referidos atos administrativos são ilegais, diante da flagrante inconstitucionalidade 

material do referido dispositivo legal.  
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5.3.1 DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 4º DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 234/2002 – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 

ART.  96, II, "D" E 125, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 

ARTIGO 108, VI, "E" DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  

 

122. A inconstitucionalidade integral do art. 4º, da Lei 

Complementar Estadual nº 234/02, tal qual das Resoluções e Atos Normativos que 

dele derivam, também se mostra flagrante, vez afrontarem diretrizes e princípios 

contidos na Constituição Federal Brasileira e Constituição do Estado do Espírito 

Santo. 

 

123. E tal questão é razoavelmente simples, pois se constata 

tão logo se observa o disposto no art. 125 da Carta Magna o qual, em respeito ao 

princípio da autonomia dos entes federativos, delega poderes para que as 

Constituições Estaduais de cada Estado-Membro definam as prerrogativas e 

competências de seus Tribunais, conforme se vê: 

 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. 
§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do 
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do 
Tribunal de Justiça. 
[...] 

 

124. Em que pese delegar amplamente tais poderes às Cartas 

Estaduais, o que se vê é que o texto constitucional também cuidou de imputar aos 

Tribunais de Justiça certos deveres e competências, como se extrai o §1º do artigo in 

supra, eis que confere aos Tribunais de Justiça dever e competência para iniciar lei e 

processo de organização judiciária local. 
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125. Por certo, em se tratando do Estado do Espírito Santo, a 

Lei Complementar nº 234/02 de iniciativa do Tribunal de Justiça local, é a que tece 

toda a estrutura organizacional do Poder Judiciário, determinando, dentre outras 

questões, as composições das comarcas na capital e interior do Estado. 

 

126. Neste aspecto, existindo desejo por parte do Tribunal de 

Justiça estadual na alteração da estrutura ou organização judiciária local definida pela 

Lei Complementar nº 234/02, a Constituição Federal, em seu artigo 96, é clara ao 

determinar que a eles caberá propor ao Poder Legislativo proposta de apresentando 

as pretendidas alterações, senão vejamos: 

 

Art.96. Compete privativamente: 
II – Ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e os 
Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169: 
d) A alteração da organização e das divisões judiciárias. 

 

127. Desta feita, o que se extrai é que para que os Tribunais de 

Justiça possam exercer seu poder de auto-organização estabelecido na Constituição 

Federal de forma constitucional, é imperativa que as mudanças passem pelo crivo 

do Poder Legislativo estadual, por meio de proposta de lei. 

 

128. A necessidade da avaliação da matéria pelo Poder 

Legislativo ocorre, pois, a organização judiciária estadual é tema importantíssimo, 

que indubitavelmente refere-se a própria estrutura do Poder Judiciário, de modo que 

uma mudança precipitada em seu corpo possivelmente abalaria a efetividade do 

órgão, culminando em violações as garantias constitucionalmente estabelecidas.  
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129. Com efeito, em observância ao comando constitucional, a 

Constituição do Estado do Espírito Santo cuidou de estabelecer aos deveres e 

competências do Poder Judiciário local, reservando capítulo específico para tanto. 

 

130.  Para fins desta ação, destaco estabelecido no artigo 108 

da Carta Estadual, eis que em repete de forma clara o texto constituinte originário, 

fixando ao c. Tribunal de Justiça a competência de iniciar processo legislativo para 

tratar sobre a organização judiciária local através de lei complementar, in litteris: 

 

 

Art. 108. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: 
[...] 
VI - Propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no art. 154 
desta Constituição: 
[...] 
d) A criação de comarcas e varas judiciárias;  
e) A alteração da organização e da divisão judiciárias 

 

131. Com isso, denota-se, prontamente tanto a Constituição 

Federal quanto a Constituição Estadual, em respeito ao princípio da simetria 

constitucional, determinam, sem atribuir (a priori) qualquer exceção, que a 

organização judiciária é matéria a ser tratada exclusivamente por lei, cuja iniciativa, 

na esfera estadual, advirá do Tribunal de Justiça local. 

 

132. Em outras palavras, ainda, o que se extrai dos dispositivos 

in supra, é que não há exceções para esta regra, vez que pertencente ao rol taxativo 

constitucional, de sorte que qualquer alteração na estrutura e organização judiciária 

a ser editada por qualquer outro meio, tornar-se-á inconstitucional. 

 

133. Trata-se de opção política do Constituinte, que julgando a 

relevância da matéria, fez questão de determinar que qualquer discussão a respeito 
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fosse tratada no âmbito do parlamento, com observância do processo legislativo, de 

forma a permitir o mais amplo debate democrático sobre o tema.  

 

134. Não obstante a importância, já destacada, da Separação 

dos Poderes e da existência de atribuições e competências próprias de cada um, é 

fato que, no Estado Democrático de Direito, é no Parlamento, que se encontra a mais 

ampla e diversificada representação democrática e, por esta razão, é o local aonde as 

matérias de maior relevância para a população devem ser tratadas, como é a questão 

da organização sobre os locais de oferta direta e próxima da prestação jurisdicional.  

 

135. Sob esta ótica, havendo expressa previsão constitucional 

quanto à obrigatoriedade de tratamento da matéria pela via legislativa, não 

poderia lei infraconstitucional, ainda que Lei Complementar, dispor o contrário, 

como ocorreu no caso em comento. 

 

136. A questão, na verdade, não é tão complexa em juridicidade 

corrente, se a Constituição Federal definiu que a matéria deve ser tratada por Lei, 

nem mesmo o Constituinte Originário Estadual (pois este também se submete a 

Constituição Federal) poderia ter autorizado que o Judiciário disciplinasse sobre a 

matéria através de ato administrativo, no caso, por Resoluções.  

 

137. E é neste ponto que reside a patente inconstitucionalidade 

material do dispositivo em referência, tanto do seu caput, como dos seus incisos e 

parágrafos e, consequentemente, das Resoluções que nestes dispositivos encontram 

sua base de validade. 
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138. Nesse sentido, tratando especificamente da importância 

de qualquer alteração que se dê na Lei de Organização Judiciária Estadual seja 

tratada por meio de Lei Complementar, expõe o Ministro Arnaldo Esteves Lima8:  

 

Simetricamente, tal como ocorre com a própria Constituição, cuja 
alteração só pode ocorrer por meio de Emenda constitucional, sendo 
irrelevante a natureza intrínseca da matéria, também a Lei 
Complementar, desde que prevista no dispositivo constitucional 
respectivo, só deveria, como deve, ser revogada ou derrogada por 
outra Lei Complementar, ainda que, eventualmente, ela tenha, a par 
da matéria de natureza estritamente complementar, disposto sobre 
assunto que, de forma autônoma, não lhe seria reservado, embora 
afim, necessário ou útil para lhe propiciar mais adequada, segura e 
eficaz aplicação. 

 

139. Assim, desejando o Tribunal de Justiça realizar qualquer 

modificação no que tange a organização do Poder Judiciário no Estado do Espírito 

Santo proposta pela Lei Complementar 234/02, deve propor projeto de lei 

complementar ao Poder Legislativo, para que se proceda a votação da referida 

proposta, a ser aprovada por maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Legislativa, nos termos da Constituição do Estado: 

 

Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por maioria 
absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão 
numeração sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias.  
Parágrafo único. São leis complementares, entre outras de caráter 
estrutural, as seguintes:  
[...] 
II - Lei de organização judiciária; 
[...] 

 

140. Cumpre observar que a reserva constitucional da 

organização judiciária à Lei Complementar se dá justamente em razão da relevância 

                                                        
LIMA, Arnaldo Esteves. Lei complementar: observações. Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil, v. 
23, p. 199-204, 2005. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/16816>. Acesso em: 07 
julho 2020. 
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do tema, de forma que o constituinte desejou garantir que a discussão se desse no 

Legislativo e ainda que a sua aprovação obedecesse a critérios mais rígidos, conforme 

expõe Alexandre de Moraes: 

 

a razão da existência da lei complementar consubstancia-se no fato 
do legislador constituinte ter entendido que determinadas matérias, 
apesar da evidente importância, não deveriam ser regulamentadas 
na própria Constituição Federal, sob pena de engessamento de 
futuras alterações; mas, ao mesmo tempo, não poderiam comportar 
constantes alterações através do processo legislativo ordinário9 

 

141. Afinal, a edição de uma lei complementar traz mais 

segurança aos cidadãos, na medida em que o quórum para aprovação é mais 

elevado., exigindo maior discussão da aprovação do respectivo texto legal e a 

dificuldade para alteração é vista como importante instrumento de estabilidade nas 

relações jurídicas. 

 

142. A propósito, essa amplitude democrática na dialética da 

gestão do Poder Judiciário é a mesma endossada pela Resolução nº 221/16 deste v. 

Conselho, a qual já mencionamos. 

 

143. Repita-se, trata-se de uma opção política do Constituinte, 

que julgou relevante a matéria e, por isto fez questão de que fosse tratada da Lei 

Complementar, de forma a dificultar a sua alteração, garantindo maior segurança 

jurídica.10 

 

144. Não poderia ser diferente, pois a organização Judiciária é 

matéria importantíssima, pois a sua disposição é o que garantirá o correto 

                                                        
9
  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 569. 

10
 CHEHAB, Gustavo Carvalho. A lei complementar no direito brasileiro. Revista de informação legislativa, v. 

49, n. 193, p. 191-203, jan./mar. 2012 
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desempenho do Poder Judiciário, permitindo sua maior eficiência e funcionamento 

conforme preconizam os princípios e diretrizes constitucionais, garantindo, por 

exemplo, o acesso à justiça para todos àqueles que dela precisa. 

 

145. Assim, pela importância da matéria, destaca-se, 

novamente, que existindo previsão expressa no sistema de que a organização 

judiciária dar-se-á por lei complementar, qualquer alteração que verse a 

organização judiciária estadual deve também ser tratada por Lei Complementar. 

 

146. Deste modo, analisando o caso em comento, decerto não 

poderia a Lei estadual, ainda que a Lei Complementar nº 234/02, delegar a 

competência para versas sobre a matéria para ato administrativo, através de 

Resoluções. 

 

147. E neste ponto, é importante ressaltar que, atualmente, já 

existe entendimento consolidado na jurisprudência deste Conselho Nacional de 

Justiça de que órgãos de controle administrativo, possuem poder implicitamente 

atribuído de análise da questão constitucional de forma incidental em seus 

processos, tal como se observa da Súmula 347 do STF (que trata da hipótese do 

Tribunal de Contas).  

 

148. Assim, ante todo o exposto, além de ilegais, por não 

observarem os requisitos previstos no artigo 4º da LC 234/2002, as Resoluções nº 13 

a 37 de 2020, editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo são ainda 

inconstitucionais, o que desde já requer que seja reconhecido por este Conselho, 

afastando a aplicação dos referidos atos administrativos. 
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5.4 NULIDADE DAS RESOLUÇÕES Nº 13 A 37 DE 2020 – 

INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA 

RESOLUÇÃO 184 DO CNJ E DO § 6º DO ARTIGO 4º DA LC 

234/2002 

 

Ementa – Apesar de não ter sido concedido acesso aos autos 

do processo administrativo, pela análise dos dados de posse 

do sindicato requerente, denota-se que a integração das 

Comarcas no âmbito do Estado do Espírito Santo não 

observaram os requisitos estabelecidos pela Resolução 184 do 

CNJ e tampouco os previstos no próprio artigo 4º da Lei 

Complementar do Estado do Espírito Santo nº 234/2002.   

149. Além dos pontos já levantados observa-se ainda que as 

Resoluções editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao 

determinar a reunião das Comarcas, não observaram os requisitos mínimos para 

tanto. 

  

150. Ora, ainda que superadas as flagrantes nulidades já 

apontadas, é fato que a edição das referidas Resoluções, como pode se observar 

inclusive de suas justificativas, ampara a sua legalidade na Resolução nº 184 deste C. 

CNJ e no artigo 4º da LC 234/2002 (com redação conferida pela LC 788/2014).  

 

151. Ocorre que ambos os diplomas estabeleceram requisitos 

para a realização das integrações, que parecem não ter sido observados pelo 

Judiciário Capixaba no momento de definir as Comarcas que seriam integradas.  

 

152. Conforme se observa do artigo 9º da Resolução 184 deste 

C. CNJ, há clara orientação aos Tribunais de Justiça para que adotem medidas 

eficazes para extinção, transformação ou transferência de Comarcas com distribuição 
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processual inferior a 50% da média de casos novos por magistrado do respectivo 

tribunal, no último triênio, vejamos: 

 

Art. 9º Os tribunais devem adotar providências necessárias para 
extinção, transformação ou transferência de unidades judiciárias 
e/ou comarcas com distribuição processual inferior a 50% da média 
de casos novos por magistrado do respectivo tribunal, no último 
triênio. 

 

153. E foi com justificativa de cumprir a esta determinação que 

o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo encaminhou à Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo o texto do Projeto de Lei que viria a se tornar 

a Lei Complementar Estadual nº 788/2014, que deu nova redação ao artigo 4º da LC 

234/2002, estabelecendo o seguinte:  

Art. 4º O Tribunal de Justiça, para efeito de Administração Judiciária, 
poderá por Resolução reunir duas ou mais comarcas contíguas para 
que constituam uma “Comarca Integrada”, utilizando-se dos 
seguintes critérios: (Redação dada pela Lei Complementar nº 788, de 
19 de agosto de 2014).   
I - distribuição processual anual; 
II - número de habitantes da Comarca; 
III - distância entre as sedes das Comarcas; 
IV - estrutura física do Fórum da Comarca. 
§ 1º Os Juízes de Direito das comarcas contíguas que venham a ser 
integradas na forma do caput terão jurisdição sobre todas elas. 
§ 2º Os atos processuais e outras diligências serão realizados, 
livremente, nos territórios das comarcas integradas. 
§ 3º O Tribunal de Justiça poderá suspender por resolução as 
remoções e promoções para uma ou mais das unidades judiciárias 
nas comarcas integradas, enquanto perdurar a reunião de Comarcas 
descrita no caput. 
§ 4º A Resolução a que se refere o caput disciplinará eventuais 
conflitos de competência entre as comarcas contíguas que venham a 
ser integradas na forma deste artigo. 
§ 5º Caso alguma das comarcas que venham a ser integradas não 
possua juiz titular na data da entrada em vigor desta Lei 
Complementar, aplicar-se-á imediatamente o disposto nos §§ 3º e 
4º. 
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§ 6º Havendo Juiz titular na Comarca a ser integrada, a integração 
dependerá de sua expressa concordância, salvo se a distribuição de 
processos da respectiva unidade judiciária for inferior a 2/3 (dois 
terços) daquela apurada como média de distribuição em unidades de 
competência similar no último triênio. 
§ 7º É condição para a integração de Comarcas, com um único Juiz, 
que o somatório de suas populações não ultrapasse 25.000 (vinte 
cinco mil) habitantes ou que a soma das médias dos processos 
distribuídos no último triênio não ultrapasse a 2.000 (dois mil). 
§ 8º Aplica-se, no que couber, a regra do § 7º quando se tratar de 
integração entre Comarca e Vara. 
§ 9º O disposto nos §§ 6° e 7° deste artigo não se aplica às situações 
em que a nova Comarca permanecer integrada àquela à qual 
pertencia como Termo. 
§ 10. É vedado ao Tribunal extinguir Comarca por ato administrativo. 

 

154. Observem que o texto legal foi além da recomendação 

deste C. CNJ, estabelecendo ainda outros requisitos para que o Judiciário Capixaba, 

por meio de Resolução, pudesse realizar a integração de Comarcas.  

155. Porém, pela análise dos dados de posse do sindicato 

requerente, denota-se que estes requisitos não foram observados.  

 

156. Nesse ponto é importante reiterar que o sindicato 

requerente não teve acesso aos autos do processo administrativo no qual teriam sido 

elaborados os estudos pra a integração das comarcas, conforme já demonstrado nos 

tópicos supra, razão pela qual sua análise se faz por dados que obteve durante o 

trâmite processual.  

 

157. Pois bem, de início, chama a atenção o fato de que, pelos 

dados que foram obtidos pelo sindicato, não houve a observância do principal 

critério estabelecido pela Resolução 184 deste Conselho Nacional de Justiça, qual 

seja, que as Comarcas integradas possuíssem distribuição processual inferior a 50% 

da média de casos novos por magistrado do respectivo tribunal, no último triênio. 
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158. E se pode afirmar este fato por dois motivos. O primeiro é 

porque todos os estudos que eram conduzidos pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Espírito Santo, conforme se denota do Relatório disponibilizado em outros PCA’s 

que já foram apresentados, consideraram a distribuição de processos nas Comarcas 

integradas entre os anos de 2016 e 2018 e não do último triênio.  

 

159. Tal fato é de fácil constatação, pois inobstante a Resolução 

184/2013 seja clara em determinar que os estudos se realizassem tendo como base o 

último triênio, o Tribunal de Justiça votou em 2020, um projeto aparentemente 

baseado em dados já totalmente defasados, que sequer consideram o ano de 2019¸ 

ainda que o estudo tivesse sido encerrado em 2020 (pelo que se sabe). 

 

160. Pelo que se tem conhecimento (através dos documentos 

que até agora o Tribunal de Justiça forneceu em outros PCA’s) nenhum estudo 

considerou dados do último ano (2019), para nenhuma finalidade, fato que por si só 

já demonstra que os estudos estão em desacordo com as orientações deste C. CNJ.  

 

161. Este fato apenas reforça a suspeita de que o projeto foi 

votado sem que os estudos fossem, efetivamente, concluídos, pois os dados do 

relatório consolidado se mostram incompletos e inconsistentes.  

 

162. Não bastasse tal fato, observou-se ainda que a integração 

das Comarcas também não considerou (ou parecem ter ignorado) a determinação da 

mesma Resolução 184, que recomendava a integração apenas das unidades que 

possuíssem distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por 

magistrado do respectivo tribunal. 
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163. Isto porque, pelos dados deste Conselho Nacional de 

Justiça, a média de processos distribuídos, por magistrado, no último triênio no 

âmbito do Tribunal de Justiça ficou na casa dos 748 casos, de forma que os 50% 

estabelecidos pela citada Resolução seriam 374. 

 

164. Ocorre que Comarcas com médias de novos processos 

distribuídos muito superiores foram integradas sem que este fato tenha sido 

minimamente considerado.  

 

165. Este fato ocorreu com quase todas as Comarcas 

integradas, mas apenas como exemplo, podemos citar as Comarcas de Marilândia 

(média de 883 processos), integrada a Colatina; Muqui (média de 825 processos), 

integrada a Mimoso do Sul e Boa Esperança (média de 1.056 processos) integrada a 

Pinheiros.  

166. Este fato também é facilmente constatável nos 

documentos fornecidos até agora do pelo Tribunal de Justiça e denotam que as 

integrações não respeitaram os requisitos estabelecidos por este CNJ.  

 

167. Cumpre asseverar ainda que a adoção dos critérios 

definidos pelo CNJ na Resolução 184 foi determinada também pela LC 788/2014, 

conforme se observa do §2º do seu artigo 3º, vejamos:  

 

Art. 3º No prazo de dez dias da entrada em vigor desta Lei 
Complementar, o Tribunal de Justiça constituirá comissão para 
elaboração de estudos voltados à aplicação dos artigos 4º, 5º e 6º da 
Lei Complementar nº 234/2002, com a redação conferida pela 
presente Lei Complementar. 
[...] 
§ 2º A comissão elaborará no prazo de até sessenta dias relatório 
minucioso com a indicação das comarcas e unidades judiciárias que 
não atendam aos requisitos dos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 
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n° 234/2002 e aos índices estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Justiça para criação de novas unidades judiciárias, devendo propor 
caso a caso a manutenção da atual situação ou a integração, 
garantida estrutura mínima adequada à prestação eficiente dos 
serviços judiciários 

 

168. Apenas a constatação de que não foram observados nos 

estudos (ou ao menos não no momento de aprovação das Resoluções) os índices 

estabelecidos pela Resolução 184, conforme determinava o próprio texto legal, já é 

motivo mais que suficiente para se entender pela nulidade de todas as Resoluções.  

 

169. Porém, outras aparentes irregularidades também foram 

constatadas pelo sindicato, como a inobservância do previsto no §6º do mesmo 

artigo 4º da Lei Complementar nº 234/2002, que determinava a anuência expressa 

do magistrado, em caso de Comarca com juiz titular. 

 

170. Cita-se como exemplo a Comarca de Boa Esperança, que 

foi “integrada” a Comarca de Pinheiros pela Resolução nº 18/2020. 

 

171. No caso, além da média de processos distribuídos em 

ambas as Comarcas nos últimos 03 anos ser superior a 1.000 processos (1.056 em 

Boa Esperança e 1.298 em Pinheiros), ambas as Comarcas contam atualmente com 

juízes titulares. 

 

172. Porém, não obstante a disposição expressa do § 6º do 

artigo 4º da LC 234/2002, não se verificou qualquer tipo de autorização expressa 

por parte de nenhum dos dois magistrados (ou mesmo indicação de que tal 

autorização ocorreu) 
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173. Há ainda outro fato que parece ter sido totalmente 

ignorado, no caso desta integração, o fórum de Pinheiros e o de Boa Esperança não 

possuem estrutura para se transformarem em fórum com duas varas, de forma que 

não se sabe o que o que será feito com o magistrado titular da Comarca já integrada. 

 

174. Notem, a integração ocorreu sem que fossem atendidas 

as condições legais e muito menos as condições físicas (estrutura) para tanto, o que 

denota em evidência, ao menos, que os estudos realizados estão incompletos ou 

com informações equivocadas.  

 

175. Todas estas irregularidades, que já saltam aos olhos ainda 

que o sindicato sequer tenha obtido vistas dos autos, denotam a nulidade das 

Resoluções ora impugnadas e a necessidade de sua revisão.  

 

176. São questões graves, que não podem ser ignoradas, sob 

pena de causar prejuízos incalculáveis aos servidores e aos jurisdicionados.  

 

177. Registre-se, por oportuno, que na própria sessão que 

aprovou as referidas Resoluções, diversos Desembargadores apresentaram incômodo 

com a inconsistência de dados e com a intenção de integração de algumas Comarcas, 

valendo citar as Comarcas de Bom Jesus do Norte, Apiacá, São Domingos e Santa 

Leopoldina. 

 

178. Por fim, há ainda outro fato que deve ser considerado, 

ainda que não esteja expressamente previsto no texto legal, que é relação direta 

entre a existência de transporte público regular e a observância do direito 

fundamental de acesso à Justiça, que infelizmente também foi ignorada neste 

projeto.  
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179. Esta questão evidente, pois no ordenamento jurídico 

nacional impera a necessidade de que a interpretação das normas legais se dê em 

consonância com o texto Constitucional, que elegeu o direito ao acesso à Justiça 

como direito fundamental, previsto no artigo 5º, XXXV. 

 

180. Portanto, as Resoluções ora impugnadas somente teriam 

razão de existir, somente teria validade jurídica caso as integrações a serem 

realizadas não impedissem o cidadão de acesso às novas unidades integradas, o que 

somente seria viável (para maioria da população), na hipótese de transporte público 

regular.  

 

181. Contudo, como já mencionado, infelizmente, esta foi uma 

questão claramente desprezada.  

 

182. Usemos como exemplo o caso de Pedro Canário que foi 

integrado a Conceição da Barra. Em transporte de automóvel, em situações normais, 

as pessoas cumprirão o percurso em, aproximadamente, 40 minutos.  

 

183. Trata-se de tempo considerável de deslocamento, atraindo 

para o interior uma indesejável realidade de tempo de viagem dos grandes centros 

urbanos. 

 

184. Porém, o pior ainda não está aí. O deslocamento por 

transporte público é feito por uma única companhia de viação, que possui quatro 

horários diários de viagem de ida de Pedro Canário para Conceição da Barra: a) 

8:30h; b) 14:30; c) 16:50h e; d) 17h. 
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185. Considerando que as audiências começam, em regra, às 

13h, o advogado que usar o transporte público deverá estar no ônibus de 8:30h e 

sofrer amplo desvio produtivo do horário de chegada (9:15h) até o horário da 

audiência. E a audiência que não se atreva a atrasar, pois o último ônibus sai às 

20:30h. Se a audiência for pela manhã, o advogado precisará pernoitar. 

 

186. E se a situação do advogado já é ruim, imagine no caso 

como será a situação dos servidores, que tem sua vida construída em determinada 

cidade e, da noite para o dia, se verão forçados a se transferir para outra 

localidade, sem prévio processo administrativo e por mera vontade do Diretor do 

Fórum (todas as Resoluções estabelecem que o Diretor do Fórum poderá realocar os 

servidores livremente). 

 

 

 

187. Assim, diante do exposto, requer o sindicato requerente 

que seja recebido e julgado procedente o presente Procedimento de Controle 

Administrativo para anular as Resoluções de nº 013 a 037 de 2020, além do Ato 

Normativo nº 77/2020, editados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 

 

 

5.5 DA VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 221/2016 DO CNJ - NECESSIDADE 

DE GESTÃO PARTICIPATIVA DO JUDICIÁRIO 

 

Ementa – As Resoluções ora impugnadas também se mostram 

manifestamente nulas em razão do procedimento adotado 

pelo Tribunal de Justiça para sua aprovação, que em ofensa a 

Resolução nº 221/2016 deste Conselho Nacional de Justiça, 

excluiu a participação dos servidores, jurisdicionados e demais 
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interessados no projeto, principalmente na sua parte final.  

 

188. Como se sabe, por força do art. 96, inciso I, b, da 

Constituição Federal, compete aos tribunais a organização de suas secretarias e 

serviços dos juízos que lhes forem vinculados, lhes sendo conferido até mesmo a 

iniciativa do processo legislativo.  

 

189. Entretanto, no Estado democrático de Direito, como já 

mencionado, não há dúvida de que o exercício desta competência deve ser 

materialmente compatibilizado com os interesses da sociedade sobre o 

funcionamento e disponibilidade do acesso à justiça.  

 

190. Afinal, apesar dos seus membros não serem eleitos pelo 

voto direto, como ocorre com Legislativo e Executivo, o Poder Judiciário também tem 

por missão primordial servir à sociedade e seus interesses. 

191. Partindo desta premissa, há muito já se superou a a 

atrasada visão de gestão isolada, sendo crescente a ideia de que a própria gestão do 

Judiciário deve ser conciliada com a participação de todos os magistrados, servidores, 

advogados (já que essenciais ao funcionamento da justiça, por força do art. 133 da 

CRFB), dos jurisdicionados (claro) e mesmo dos demais poderes. 

 

192. Justamente por este motivo, entendendo a importância 

desta política de integração e participação na gestão do Judiciário, este Conselho 

Nacional de Justiça instituiu um projeto inovador de “Gestão Participativa”, 

primeiramente tratada pela Resolução n. 138/13 e atualmente regulamentada pela 

Resolução 221/16 CNJ.  
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193. E pela análise do artigo 1º da referida Resolução já se 

observa com clareza o objetivo primordial do projeto, pois estabelece como 

obrigação (e não opção) que os Tribunais instituam modelo participativo de gestão, 

de forma a permitir a participação dos mais diversos grupos sociais na gestão do 

Judiciário, senão vejamos: 

 

Art. 1º Instituir, na forma desta Resolução, princípios de gestão 
participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do 
Poder Judiciário e das políticas judiciárias do Conselho Nacional de 
Justiça.  
Parágrafo único. A gestão participativa e democrática constitui-se 
em método que enseja a magistrados, servidores e, quando 
oportuno, jurisdicionados a possibilidade de participar do processo 
decisório por meio de mecanismos participativos que permitam a 
expressão de opiniões plurais e a visão dos diversos segmentos e 
instâncias, no contexto do Poder Judiciário. 

 

194. Como se observa, a citada Resolução, além de determinar 

a gestão participativa e democrática do Judiciário, fixa ainda princípios ordenadores 

para a condução deste processo, através do desenvolvimento de uma cultura de 

participação nos tribunais, permeável às opiniões de magistrados de todos os graus 

de jurisdição e servidores, das respectivas associações de classe e dos 

jurisdicionados em todos os processos decisórios, principalmente quando a decisão 

em questionamento afeta diretamente a sua esfera jurídica. 

 

195. Ocorre que, infelizmente esta não foi a opção do Tribunal 

de Justiça do Estado do Espírito Santo para a condução deste processo que culminou 

na integração de tantas Comarcas no âmbito do Estado. 

 

196. E se constata este fato de forma claríssima quando o 

Tribunal Requerido, por opção, decidiu por não dar NENHUMA publicidade a pauta 

de julgamento de tão importante projeto (repita-se, o próprio sindicato autor tomou 
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conhecimento de que o processo seria julgado por meios extraoficiais), assim como 

realizou a discussão do projeto em sessão “reservada”.  

 

197. Observe que estes dois fatos, que já são suficientes para 

demonstrar que a aprovação deste projeto não observou os princípios norteadores 

da Gestão Participativa determinada pela Resolução 221/2016 ocorreram apenas no 

dia de votação das referidas Resoluções.  

 

198. Mas o cenário geral do trâmite deste processo, 

infelizmente, não foi diferente.  

 

199. Em contrariedade ao que dispõe a Resolução 221/16 do 

CNJ, o Tribunal de Justiça não permitiu participação mínima dos agentes envolvidos, 

principalmente dos jurisdicionados e dos demais poderes.  

 

200. Notem, ao sindicato até foi permitida alguma participação 

no processo (apesar de ter sido tolhido até mesmo de vistas dos autos na sua parte 

final), mas não houve a realização de mesas de diálogo, consultas públicas, 

audiências públicas, formação de grupos de trabalho com pessoas de fora do 

Judiciário. 

 

201. O jurisdicionado, principalmente, foi mero, quando 

muito, expectador de todo o processo. A sua opinião não foi ouvida, assim como 

também não foi concedida maior participação aos prefeitos das cidades afetadas e 

nem do legislativo municipal e estadual.  

 

202. Diversos eram os meios que dispunha o Tribunal para 

incluir os mais diversos segmentos da sociedade na toma da decisão, inclusão esta 
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que não era mera opção do Administrador, mas orientação geral que deveria ser 

observada, por força da supracitada Resolução 221/2016 deste C. CNJ.  

 

203. Toda esta situação já se reflete em sérios problemas de 

ordem institucional, pois como se propaga pela mídia local (e tal fato é de 

conhecimento público), após a aprovação do projeto houveram diversas 

manifestações contrárias por parte de associações de Prefeitos, de Municípios e de 

outras categorias. 

 

204. A situação chegou a tal ponto que a própria OAB, 

recentemente, pleiteou a mediação pelo Governador do Estado para tentativa de 

uma solução junto ao Tribunal. 

 

 

 

205. Também houve, recentemente, a realização de audiência 

pública na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, aonde aqueles que se sentiram 

excluídos do processo tentaram buscar respostas, fatos estes que tornam claro o 

grande impacto social da questão, cuja aplicação afeta a sociedade como um todo. 

 

206. E considerando que a Gestão Participativa é 

desdobramento constitucional da gestão judiciária, ou seja, é DEVER do 

administrador, que deve ser realizada com a integração dos atores de interesse e, 

especialmente, com a adoção dos mais diversos métodos de oitiva dos 

jurisdicionados, a nulidade dos atos ora impugnados salta aos olhos.  

 

207. Não é demais lembrar que uma das principais missões do 

Judiciário, dentro do nosso sistema constitucional, é a pacificação dos conflitos.  
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208. Mas no caso em tela, o que se observa pelos fatos 

noticiados na mídia local, pela manifestação de prefeitos, associações, servidores, da 

própria OAB e até mesmo de jurisdicionados, é que a ausência de participação no 

projeto apenas acirrou os ânimos em torno da questão.   

 

209. Desta forma, quando ato praticado pelo Judiciário, ainda 

que na esfera administrativa, vai em sentido contrário a tal finalidade (como ocorreu 

no caso em tela), não há como o considerar como válido. 

 

210. A soma destes fatos demonstra que os atos impugnados 

nesta ação são totalmente nulos, pois sua edição ocorreu ao arrepio do dever do 

administrador de permitir a participação popular e em desrespeito a Resolução nº 

221/2016, o que não se pode admitir.  

 

211. Assim, diante do exposto, requer o sindicato requerente 

que seja recebido e julgado procedente o presente Procedimento de Controle 

Administrativo para anular as Resoluções de nº 013 a 037 de 2020, além do Ato 

Normativo nº 77/2020, editados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 

 

 

5.6 DO VÍCIO DE MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE OUTRAS 

MEDIDAS CAPAZES DE ATINGIR O MESMO OBJETIVO COM 

MENOR PREJUÍZO AO CIDADÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

MAIS CAROS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Ementa – Além de todos os pontos já levantados, observa-se 

também a nulidade dos atos administrativos impugnados por 
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manifesto vício de motivação, pois inobstante estes se 

fundamentem em suposta necessidade de contenção de 

gastos, é fato que o Tribunal de Justiça não cuidou de adotar 

outras várias medidas capazes de atingir o mesmo objetivo (e 

de forma permanente) com menor impacto para toda a 

sociedade, como por exemplo o cumprimento das Resoluções 

nº 88 e 219 do CNJ e a cessação do pagamento de benefícios 

inconstitucionais a Juízes e Desembargadores. 

 

212. Por fim, há ainda outro ponto que demonstra o caráter 

ilegal e a necessidade de anulação das Resoluções supracitadas, qual seja, a flagrante 

existência de vício de motivação e de ofensa aos princípios constitucionais da 

administração pública.  

 

213. Isto porque, conforme será melhor demonstrado adiante, 

a análise dos documentos em anexo demonstra que a integração das 28 Comarcas do 

Estado foi priorizada em detrimento de outras medidas menos gravosas ao 

jurisdicionados e que eram capazes de alcançar o mesmo objetivo, em afronta ao 

princípio da boa administração.  

 

214. Antes de seguirmos com nosso raciocínio se faz necessário 

explicarmos de maneira clara o que é e do que trata o princípio da boa 

administração, também chamado de dever de boa administração.  

 

215. Cabe ressaltar que não obstante o referido princípio não 

esteja expressamente inserido em nossa Constituição, dela deriva diretamente, pois 

representa a justamente a essência da intenção do constituinte.  
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216. Isso porque, embora não se faça alusão expressa ao dever 

da boa administração, resta claro no art. 37 da Constituição Federal, quais são os 

princípios básicos que devem reger a administração pública, senão vejamos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, e também o seguinte 

 

217. Quando o Constituinte escolheu os princípios que regeriam 

a administração pública a luz da nossa nova Constituição, o fez com base naquilo que 

se espera de uma boa administração.  

 

218. Entende-se que o macro princípio da boa administração 

pública pode inclusive abarcar outros princípios. Assim, de todos estes princípios que 

regem o Direito Administrativo, aquele que mais traz confusão em relação ao 

princípio da boa administração é o princípio da eficiência. 

 

219. Diversos doutrinadores, diga-se, confundem o princípio da 

Eficiência com o da boa administração, chegando inferir que seriam sinônimos, como 

aduz Maria Sylvia Zanella Di Pietro citando Hely Lopes Meirelles: “Esse dever de 

eficiência bem lembrado por Carvalho Simas, corresponde ao dever de Boa 

administração da doutrina Italiana [...]”11. 

 

220. Contudo, tal argumento não deve prosperar, pois o 

princípio da boa administração é algo maior, mais amplo que a eficiência, uma vez 

que engloba a aplicação de vários outros princípios, como nos explica o professor 

Celso Antônio Bandeira de Mello: 

                                                        
11

 MEIRELLES, Hely Lopes. Apud. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. 
p. 83. 
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O fato é que o princípio da eficiência não parece ser mais do que uma 
faceta de um princípio mais amplo já superiormente tratado, de há 
muito no direito italiano: o princípio da boa administração.12  

 

221. No mesmo sentido Gustavo Vettorato assevera: 

 

Apesar da divergência de quando nasceu o princípio da eficiência, é 
claro que hoje ele faz parte do princípio do bom administrador, 
assim, enquanto este é gênero, aquele é espécie.13 

 

222. Assim, fica evidente que não há que se confundir o 

princípio da eficiência com o princípio da boa administração, sob pena de 

diminuirmos a abrangência deste.  

 

223. Portanto, o princípio da boa administração consiste em um 

dever do agente público, no exercício de suas funções, agir sempre de maneira a 

atingir os melhores resultados possíveis para a coletividade, como melhor nos 

explica Juarez Freitas: 

 

O conceito-síntese de direito fundamental à boa administração 
pública, que pode ser compreendido como o direito à administração 
pública eficiente e eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, 
com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à 
moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas 
condutas omissivas e comissivas.14 

 

                                                        
12

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 122. 
13

 VETTORATO, Gustavo. O Conceito Jurídico do Princípio da Eficiência da Administração Pública e suas 
diferenças entre os princípios do bom administrador, razoabilidade e moralidade. 2001. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/19271-19272-1-PB.htm#_ftn2>. Acesso em : 07 de 
novembro de 2014.  
14

 FREITAS, Juarez. Direito Fundamental à Boa Administração Pública e o Direito Administrativo Brasileiro do 
século XXI. Direito Administrativo em Debate. Rio de Janeiro, setembro, 2008. Disponível em: 
<http://direitoadministrativoemdebate.wordpress.com> Acesso em: 07 de novembro de 2014. 
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224. Isso posto, é de se reparar que não há forma de 

desassociar o dever de boa administração da aplicação sistemática de todos os outros 

princípios da administração pública na medida do possível, visto que eventualmente 

haverá conflitos entre estes. O princípio da boa administração é, portanto, um super 

princípio cuja observância é dever máximo do administrador. 

 

225. Por conseguinte, fica evidente a relação intima entre o 

princípio da boa administração com a moralidade, eficiência e a ética das atividades 

da administração pública, servindo de importante ferramenta de controle dos atos 

discricionários da administração pública. 

 

226. Nesse entendimento, em quase todos os atos da 

administração, a lei atribui ao administrador um modo de agir restrito. Outrossim, 

nos casos nos quais exista certa liberdade de escolha na maneira de proceder, esta 

deve ser corresponder a aquela que se espera do bom administrador como figura 

abstrata. Assim explana Juarez Freitas: 

A discricionariedade administrativa, no Estado Democrático 
brasileiro, encontra-se vinculada, direta e imediatamente, ao direito 
fundamental à boa administração pública. Toda discricionariedade 
administrativa tem que guardar referência ao sistema: a liberdade é 
atribuída para facultar a melhor conformação possível, não para 
obstá-la. Nesse sentido, não se admite a mera faculdade. A liberdade, 
se e quando exercida como negação dos princípios/direitos 
fundamentais, torna-se viciada por excesso ou deficiência e, como 
tal, negadora da discricionariedade legítima15. 

 

227. Juarez Freitas levanta aquele que talvez seja o ponto mais 

polêmico e debatido acerca da aplicação deste princípio, pois apesar de também 

exigir do legislador o respeito à lei, a ética e a moralidade, age como meio de 

                                                        
15

 FREITAS, Juarez. Direito Fundamental à Boa Administração Pública e o Direito Administrativo Brasileiro do 
século XXI. Direito Administrativo em Debate. Rio de Janeiro, setembro, 2008. Disponível 
em:<http://direitoadministrativoemdebate.wordpress.com> Acesso em: 07 de novembro de 2014. 
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controle dos atos discricionários da administração pública, um controle que como já 

mencionado, vai além do mero exame de eficiência. 

 

228. Sob essa óptica, seguindo a linha de pensamento do 

professor Juarez Freitas, não existe ato discricionário puro, pois como menciona, a 

discricionariedade é concedida ao administrador tão somente para que o mesmo 

possa alcançar a melhor solução. 

 

229. Nessa linha, o filtro do princípio da boa administração 

como dever do administrador público é, sem nenhuma dúvida, uma importante 

ferramenta para o direito administrativo brasileiro fazer valer os objetivos e valores 

da Constituição de 1988. 

 

 

 

230. Para tanto, o administrador público DEVE em todos os 

seus atos buscar corresponder à figura abstrata do bom administrador, aquele que 

sempre age de maneira ética, com índole moral e buscando o melhor para seus 

administrados, dentro dos limites da lei. 

 

231. Não discordamos que é muito difícil encontrar o equilíbrio 

que o princípio exige, pois se trata de um princípio cuja abrangência é extremamente 

ampla, porém no caso em tela, observa-se com clareza que este equilíbrio sequer 

foi perseguido, bastando para tanto, observar a motivação do ato administrativo. 

 

232. Isto porque, no caso em tela, se discute (como já 

exaustivamente reiterado) a integração de 28 Comarcas no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, sob a justificativa maior de necessidade de contenção de gastos.  
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233. Notem, E. Conselheiros, que esta é a motivação de todos 

estes atos administrativos que aqui se impugna, de forma que sua motivação (ainda 

que se entenda se tratar de ato discricionário) passa a vincular a validade do ato.  

 

234. Ocorre que, como é de conhecimento deste Conselho 

Nacional de Justiça, o Administrador possuía outras tantas medidas capazes de 

alcançar o mesmo objetivo (economia), como por exemplo a supressão do 

pagamento de benefícios que sabe serem inconstitucionais, redistribuição da força 

de trabalho (há enorme concentração de servidores na segunda instância em prejuízo 

da primeira), mas por questões obscuras, optou pela medida mais gravosa ao 

jurisdicionado.  

 

 

 

235. E este fato, por si só, macula totalmente os referidos atos 

administrativos, por manifesto vício de vontade, já que a integração das Comarcas 

foi aprovada em manifesto desvio de finalidade, com intuito de evitar a adoção de 

outras medidas mais “incômodas” ao administrador.  

 

236. Ora, não é difícil constatar que a integração de tantas 

Comarcas limita cruelmente os caminhos de acesso à Justiça, atingindo fortemente a 

esfera jurídica de todos os cidadãos, que serão muito prejudicados com a medida.  

 

237. A priori, registra-se, para todos os efeitos, as longas 

distâncias entre as comarcas receptoras e integrantes, sem que existam linhas 

regulares de ônibus ou outros meios de transporte, demonstrando o possível 
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impedimento para àqueles jurisdicionados que não possuem carro de que possam 

requentar a nova Comarca que os atende: 

 

238. Com efeito, calcula-se que a média de distância entre os 

fóruns integrados é de 27,5km, com destaque às longínquas distâncias entre os 

municípios de Pedro Canário (52km), Rio Bananal (46km), Alfredo Chaves (40km), 

Presidente Kennedy (42km) e Laranja da Terra (38km) para com suas comarcas 

receptoras. 

 

239. Ao que tudo indica, a realidade de deslocamento do 

jurisdicionado, bem como dos próprios servidores do poder judiciário não foi levada 

em consideração quando na elaboração das propostas de integração. 

 

 

 

240. Decerto, todos os magistrados possuem carros para se 

deslocar entre municípios, mas esta não é realidade de todos os jurisdicionados e 

servidores do poder judiciário, de sorte que muitos precisarão se locomover com 

transporte público. 

 

241. Acontece que, conforme mencionado, muitos destes 

municípios não possuem linhas de ônibus que os conectem de modo eficiente. 

 

242. Usemos Pedro Canário, integrado à Conceição da Barra, 

como exemplo.  Com um automóvel, em situações normais, o percurso leva em torno 

de 40 minutos, tempo considerável de deslocamento, atraindo para o interior uma 

indesejável realidade de tempo de viagem dos grandes centros urbanos. 
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243. Já com transporte público, o deslocamento é feito por uma 

única companhia de viação16, que possui quatro horários diários de viagem de ida de 

Pedro Canário para Conceição da Barra: 8:30, 9:50, 14:30, 16:50 e 17:00.  

 

244. Considerando um servidor público, cujo horário de 

trabalho se inicia às 12h (meio-dia), observa-se que não há meio de transporte que o 

atenda, de modo que para ele não haverá outra alternativa que não comprar um 

automóvel ou mudar-se para Conceição da Barra. 

 

245. Quando se pensa no jurisdicionado, então, que muitas 

vezes não possui carro e não há falar em mudança para outro município, caso sua 

audiência seja marcada para o primeiro horário, qual seja, as 13h, aquele que utiliza o 

transporte público deverá estar no ônibus das 8h30, chegando em Conceição da 

barra as 9h15, devendo aguardar até o horário da audiência, que não se iniciará pelas 

próximas três horas. 

 

246. Ora, ante o exposto, percebe-se com clareza que a medida 

afeta diretamente princípio fundamental garantido pela Constituição Federal, que é 

justamente o princípio do acesso à Justiça. 

 

247. E por se tratar de medida de tamanha gravidade, em 

respeito aos princípios da administração pública, tal medida somente se justificaria 

na hipótese de não haver outra alternativa capaz de atingir os mesmos objetivos 

com menor dano a toda coletividade.  

 

248. Ocorre que esta não é, nem de longe, a realidade.  

                                                        
16

 Disponível em: https://www.temonibus.com/passagem-onibus/pedro-canario-es-br-x-conceicao-da-barra-
es-br. Acesso em 01/07/2020 
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249. Isto porque, não obstante seja do conhecimento deste 

Conselho Nacional de Justiça que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 

possui hoje enormes problemas de ordem financeira/orçamentária, também se sabe 

que, há anos, vem ignorando outras tantas medidas capazes de provocar enorme 

economia ao Poder Judiciário Capixaba.  

 

250. E se afirma que tal fato é de conhecimento deste C. CNJ 

tendo em vista que apenas esta entidade sindical, também na defesa do interesse de 

seus representados, já apresentou diversos Pedidos de Providências questionando os 

atos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.  

 

 

 

251. Dentre estes pedidos de providência, é importante fazer 

menção a dois deles, que são os PP’s tombados sob o nº 0002272-

35.2016.2.00.0000 e 0000262-81.2017.2.00.0000, que tratam, respectivamente, da 

resistência do Tribunal em aplicar as Resoluções nº 88/2009 e 219 deste C. CNJ.  

 

252. O primeiro Pedido de Providências (que já tramita há 

longos 04 anos, pedindo o cumprimento de uma resolução de 2009) questiona o 

excessivo número de servidores ocupantes de cargo em comissão e servidores 

cedidos ou requisitados, que oneram o orçamento do Judiciário Capixaba. 

 

253. Isto porque, há evidência de que o Tribunal de Justiça não 

cumpre os percentuais exigidos de servidores efetivos ocupando o percentual igual 

ou superior a 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissão e o percentual 
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máximo de 20% (vinte por cento) de servidores requisitados ou cedidos à outros 

órgãos, por força do disposto Constituição de 1988 (artigo 37, incisos IV e V).  

 

254. É de conhecimento público, por exemplo, que cada 

Desembargador no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito possui pelo 

menos 12 assessores, todos em cargos comissionados (fora dos quadros de 

servidores efetivos), enquanto os magistrados de 1ª instância, quando muito, tem 

apenas um.  

 

255. Já no Pedido de Providências nº 0000262-

81.2017.2.00.0000 (que tramita há longos 03 anos) se questiona a necessidade de 

cumprimento das Resoluções nº 219/2016 e 243/2016, também deste C. CNJ, que 

tratam da distribuição racional da força de trabalho na primeira e segunda 

instâncias.  

 

 

 

256. Isto porque, conforme apurado pela entidade sindical e 

comprovado naquele procedimento existe até hoje uma distribuição totalmente 

desigual no Judiciário Capixaba, com excesso de cargos lotados em segunda 

instância e servidores afastados para trato de interesses particulares, dentre outros 

problemas.  

 

257. Notem que o cumprimento de ambas as Resoluções acima 

mencionadas (o que esta entidade sindical já suplica há anos) importaria em enorme 

economia para o Judiciário Capixaba, e de forma definitiva (pois a integração 

verdadeira, ainda que este fosse o caso, é provisória).  
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258. Contudo, basta uma rápida análise dos autos de ambos os 

procedimentos para constatar a enorme resistência por parte do Tribunal em seu 

cumprimento, por motivos que não são muito claros. 

 

259. Ora, se é a contenção de gastos que busca o Tribunal, não 

deveriam estas medidas (que em pouco ou quase nada impactam o jurisdicionado e 

os servidores efetivos) serem a prioridade do administrador? 

 

260. Ademais, não obstante, o Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo alegue a necessidade de redução de custos, vem promovendo o 

pagamento de reajustes a magistrados sem previsão em lei local específica (com 

base nos art. 125, 127 e 128 da Lei Complementar do Estado do Espirito Santo n. 

234/02, com a redação que lhe foi dada pela LCE n. 249/02 e LCE 788/14). 

 

261. Do mesmo modo, com base nos mesmos dispositivos, 

também insiste em realizar o pagamento de verbas e gratificações em ofensa ao 

preceito do subsídio, previsto no art. 39, §4, da CRFB, e com fulcro em norma 

editada em invasão à competência privativa do Supremo Tribunal Federal. 

262. E a menção a este fato é importante porque os citados 

dispositivos, com claríssimos vícios de inconstitucionalidade, foram promulgados a 

partir de Projeto de Lei de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça, quando os 

problemas financeiros já eram graves.  

 

263. Válido ainda consignar que estes dispositivos são 

questionados no âmbito do Supremo Tribunal Federal em duas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, ADI’s nº 5.750 e 6.439, sendo a primeira movida pela 

Confederação Nacional dos Servidores Públicos e a segunda pela Procuradoria Geral 

da República. 
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264. E ainda que em ambas as ações já se tenha restado 

vastamente demonstrada a inconstitucionalidade das normas, a administração do 

Tribunal nada vez para sustar a sua aplicação, o que também contribuí, e muito, par 

a delicada situação financeira do Judiciário Capixaba.  

 

265. Registre-se que não obstante não seja dada ao 

Administrator a possibilidade de exercer o controle de constitucionalidade de normas 

legais, há entendimento pacífico na jurisprudência pátria de que este tem o 

poder/dever, ao determinar que seus órgãos subordinados não apliquem, 

administrativamente, a legislação manifestamente inconstitucional. 

 

266. E se fala em dever porquanto a observância e preservação 

da ordem Constitucional é dever de todos os Poderes do Estado brasileiro, não 

sendo, questão limitada ao Poder Judiciário. 

 

 

267. Deste modo, diante da soma de todos estes fatores, não é 

difícil constatar o flagrante vício de motivação das Resoluções ora impugnadas. 

 

268. É importante repetir e frisar, não se pode afirmar a real 

intenção do Tribunal de Justiça com a edição destes atos, MAS O QUE SE PODE 

AFIRMAR É QUE ECONOMIA/CONTENÇÃO DE GASTOS, NÃO É.  

 

269. Se o Tribunal realmente objetivasse a contenção de gastos, 

teria tomado outras tantas medidas que estavam em seu alcance e que trariam 

menor impacto a sociedade em geral (ainda que sejam a eles, Desembargadores, 

desagradáveis).  
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270. Afinal, a dita integração trará um impacto negativo ao gozo 

efetivo de direitos dos jurisdicionados, dos servidores e da sociedade em geral, o que 

leva a um cenário que não visa a redução de desigualdades sociais ou garantias de 

direito, mas sim o seu aprofundamento e perpetuação. 

 

271. Ocorre que ao contrário do que ocorreu com este nefasto 

projeto de integração das comarcas, não houve nenhum empenho do Tribunal em 

adotar nenhuma das outras medidas. 

 

272. Muito pelo contrário, mesmo instado a tomar providências 

por esta entidade sindical, vem se valendo de todas as manobras possíveis para não 

cumprir com as determinações deste Conselho Nacional de Justiça.  

 

 

273. Basta analisar os citados Pedidos de Providência para 

constatar a conduta do Tribunal, valendo citar que no final do mês de junho deste 

ano, requereu a retirada de pauta de julgamento do PP nº 0000262-

81.2017.2.00.0000 para tentativa de acordo, mas quando a audiência ocorreu, 

informou não ter nenhuma proposta de acordo, demonstrando intenção de apenas 

protelar o feito.  

 

274. Portanto, não há a menor dúvida de que, além de 

completo vício de motivação, a edição das Resoluções ora impugnadas também 

viola os princípios constitucionais básicos da Administração Pública, dentre eles o 

dever de boa administração., atraindo a necessidade de serem declaradas nulas.  
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275. Assim, diante do exposto, requer o sindicato requerente 

que seja recebido e julgado procedente o presente Procedimento de Controle 

Administrativo para anular as Resoluções de nº 013 a 037 de 2020, além do Ato 

Normativo nº 77/2020, editados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 

 

 

5.7 DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA  

 

Ementa – Sendo evidente a existência dos requisitos 

autorizadores da medida, requer a concessão de tutela de 

urgência para se determinar a imediata suspensão das 

Resoluções 13 a 37 de 2020, além do Ato Normativo nº 

77/2020, todos editados pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo.   

 

276. Afiguram-se presentes na espécie os requisitos necessários 

à concessão de liminar no presente Procedimento de Controle Administrativo para 

que, nesse momento processual, se determine a suspensão dos efeitos das 

Resoluções 13 a 37 de 2020, além do Ato Normativo nº 77/2020, editados pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, até o julgamento definitivo da 

demanda.  

 

277. Isso porque, denota-se que a evidência do direito alegado, 

somado ao risco, tanto para o requerente quanto para toda a categoria representada 

pela entidade sindical, pressupõem a necessidade de concessão imediata de acesso 

aos autos do processo. 

 

278. São diversos os motivos, invocados e devidamente 

fundamentados nesta peça, que demonstram que tanto o julgamento como as 
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próprias Resoluções editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo são 

eivados de nulidade.  

 

279. Todos os vícios apontados são graves e vão desde a 

vedação de acesso a processo público pela parte, participação de magistrado 

impedido, até mesmo ao desrespeito aos princípios da Administração pública.  

 

280. O periculum in mora no presente caso é evidente, ante a 

existência de diversos reflexos dos atos ilegais praticados pelo Tribunal de Justiça, 

todos exaustivamente minudenciados no decorrer desta exordial.  

 

281. Ademais, é necessário mais uma vez ressaltar, que 

tratamos no presente procedimento da eminente possibilidade de extinção iminente 

de 28 comarcas no Estado do Espírito Santo, fato mais do que capaz de gerar dano 

irreparável a todos os funcionários e jurisdicionados que delas dependem. 

 

 

282. Afinal, a Justiça estadual está adaptada ao atual modelo de 

prestação jurídica, o que torna a implementação jurídica pretendida de difícil 

reversão.  

 

283. Registre-se ainda que todas as citadas Resoluções tem 

prazo de vigência imediata, com determinação para que sejam desativadas as 

Comarcas integradas, inclusive transferindo os processos, o que denota a 

possibilidade até mesmo de irreversibilidade futura da medida. 
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284. Por outro lado, aguardar o provimento final de mérito do 

presente procedimento não trará nenhum prejuízo aos envolvidos, pelo contrário, 

servirá para conferir maior segurança jurídica e legitimidade aos atos.  

 

285. Considerando todos os fatos e fundamentos expostos, 

pugna a requerente pela concessão de medida liminar, para que se determine a 

imediata suspensão das Resoluções de nº 013 a 037 de 2020, além do Ato Normativo 

nº 77/2020, até o julgamento definitivo do presente Procedimento de Controle 

Administrativo; 

 

6 REQUERIMENTOS 

 

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

a) Seja deferida a medida liminar, para que se determine a 
imediata suspensão das Resoluções de nº 013 a 037 de 2020, além 
do Ato Normativo nº 77/2020, até o julgamento definitivo do 
presente Procedimento de Controle Administrativo; 
 
b) A notificação do Tribunal de Justiça, na pessoa do seu 
Desembargador Presidente, a fim de que, no prazo legal, preste as 
informações que julgar necessária; 
 
c) No mérito, requer o conhecimento e provimento do 
procedimento de controle administrativo ora instaurado, para 
anular a Sessão que aprovou as Resoluções de nº 013 a 037 de 
2020, além do Ato Normativo nº 77/2020, todos referentes ao 
projeto de integração de Comarcas no âmbito do Estado do Espírito 
Santo; 
 
d) Caso este Conselho Nacional de Justiça entenda existir 
elementos suficientes para tanto, requer que se avance 
diretamente na análise da legalidade das as Resoluções de nº 013 a 
037 de 2020, além do Ato Normativo nº 77/2020 editados pelo 
Tribunal de Justiça do Espírito Santo, declarando a nulidade de 
todos. 
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Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento. 

 

Vitória, 10 de julho de 2020. 

 

   Hélio João Pepe de Moraes      Leonardo Barros Campos Ramos 

 Advogado – OAB/ES nº 13.619        Advogado – OAB/ES nº 20.719 

 

Matheus Gonçalves Amorim 

Advogado – OAB/ES nº 27.496 
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