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Requerente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL ESPIRITO SANTO

Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TJES

DECISÃO

Trata-se de Pedido de Providências,  com pedido de liminar,  formulado pela

ORDEM DOS  ADVOGADOS  DO BRASIL -  SEÇÃO DO  ESPÍRITO  SANTO  contra  o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TJES, por meio do qual

questiona o processo de sucessão em vaga para o tribunal. 

Relata que das 30 vagas de desembargadores da composição do TJES, seis

são destinadas ao quinto constitucional, sendo 3 do MP e 3 da OAB, e que em 17 de

agosto foi formalizada a aposentadoria do Desembargador Álvaro Manoel Bourguignon,

com efeito a partir  de 10 de fevereiro de 2020, restando vaga umas das cadeiras da

Advocacia. 

Acrescenta que “em momento algum a OAB/ES foi comunicada oficialmente

sobre tal situação” e que, quando questionado, o Tribunal informou que: 

I) não poderia dar início ao procedimento de seleção do quinto constitucional,

em razão do Desembargador ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON

não se encontrar devidamente aposentado; 

ii) mesmo que a concessão da aposentadoria fosse liberada pelo instituto de

Previdência, a aposentadoria do Desembargador ÁLVARO MANOEL, estaria

pendente de análise pelo Tribunal de Contas do Estado; 

iii)  há  cinco  anos  existem duas  vagas  em aberto  para  Desembargador  da

carreira  da  magistratura,  as  quais  teriam  preferência  para  preenchimento,

dentro da ordem cronológica;

iv) há limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal c/c com a Lei

Complementar que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao

Coronavírus, sendo impossível a instituição da estrutura de pessoal, salvo para

substituição.  Por  tal  razão,  seria  impossível  a  promoção  da  vaga  de

Desembargador antes de 2022; 
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v) existem dois PCA’s no CNJ,os quais se referem a servidores,que podem

impactar no preenchimento da vaga do quinto constitucional; 

vi)  e, que somente quando autorizado do ponto de vista fiscal e legal,  será

realizada a nomeação de nova força de trabalho a ser utilizada no gabinete do

Desembargador proveniente do quinto constitucional pela OAB. 

Alerta que a retenção na ocupação da vaga por tempo indeterminado violaria o

princípio da paridade na representação, da igualdade e da segurança jurídica e que a

existência  de  vagas  abertas  pertencentes  à  magistratura  em nada  interfere  naquelas

destinadas ao quinto constitucional.

Sustenta, ainda, que mesmo em se cogitando a possibilidade de nomeação de

membros  da  magistratura  antes  da  vaga  do  quinto  constitucional,  tal  circunstância

também encontraria óbice no número da atual composição do TJES, qual seja, 28 (vinte e

oito)  membros,  haja  vista  que  a  fração  obtida  com  arredondamento  para  cima  na

composição do quinto constitucional ainda seria de 6 (seis) integrantes.

Entende que a postura recalcitrante do TJES em dar início ao processo de

seleção para a vaga destinada à OAB possui clara intenção de utilizar da estrutura de

gabinete e dotações orçamentárias deixadas pela vaga do quinto constitucional para ser

empregada na vaga da magistratura.

Com base nessas premissas defende que “em razão da impossibilidade de

mitigação ou modificação do  quinto  constitucional,  independentemente  do número  de

membros  da  corte  local  e  da  ordem  de  preenchimento  a  ser  seguida,  eventuais

argumentos no sentido  contrário,  além de violarem o artigo 11 da Lei  Complementar

Estadual n. 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo),

estará negando vigência à Constituição Federal, em especial, ao princípio da paridade de

representação”.

Com relação à observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca que os

repasses dos duodécimos pelo Poder Executivo local  têm se mantido inalterados, em

estrita observância à Lei Orçamentária de 2020 e independentemente da aposentadoria

do Desembargador Álvaro Manoel,  a evidenciar a existência de dotação orçamentária

para provimento da vaga perseguida.
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Considera  que  os  preenchimentos  das  vagas  abertas  no  tribunal  não  se

inserem em contexto de discricionariedade das decisões da Corte e, mesmo não havendo

previsão  expressa  nesse  sentido  em relação  ao  prazo  para  o  seu  preechimento,  se

aplicaria ao caso a analogia em relação à ocupação de vagas por promoção e remoção,

nos termos da LC 35/79, art. 83 e Resolução CNJ N . 106, art. 1º,§ 1º.

Ao final, requer:

“...a imediata deflagração do processo de seleção para vaga destinada à

Advocacia em razão do quinto constitucional, tendo em vista a aposentadoria

do Desembargador ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOUGUIGNON (oriundo da

Advocacia).  Ou seja,  que o  TJES seja  compelido,  liminarmente,  a  oficiar  a

Seccional  da  OAB/ES,  comunicando  acerca  da  vaga  para,  posteriormente,

receber a Lista Sêxtupla e dar seguimento à eleição da Lista Tríplice e, por fim,

proceda à comunicação do Exmo. Senhor Governador do Estado do Espírito

Santo.

Por meio da petição gravada sob o id 4113638, a Associação dos Magistrados

do Espírito Santo – AMAGES postulou sua habilitação no feito como terceira interessada.

Instado a se manifestar,  o TJES informou, em apertada síntese,  que desde

2015,  os  efeitos  da  crise  econômica  criaram  restrições  orçamentárias  para  o

preenchimento do quadro de magistrados e servidores, criando um déficit de mão de obra

no Tribunal. 

Acrescentou que o  afastamento  do Desembargador  Álvaro  Manoel  Rosindo

Bourguignon  deriva  de  requerimento  de  aposentadoria  voluntária  por  tempo  de

contribuição, ainda pendente de apreciação pela Corte de Contas do Estado do Espírito

Santo e, portanto, passível de não aperfeiçoamento.

Sustenta  inexistência  de  prejuízo  iminente  ou  risco  de  dano  irreparável  a

justificar  a  concessão da medida liminar,  tendo em vista  a edição do Ato  Especial  n.

50/2020, que designou Desembargador Substituto, para dar continuidade à tramitação do

acervo deixado pelo Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon.

Aponta a possibilidade de perigo inverso no provimento liminar, por entender

que a eventual concessão de medida provisória poderia causar prejuízos irreparáveis ao
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serviço  jurisdicional  prestado  pelo  Poder  Judiciário  do  Estado  do  Espírito  Santo,

atualmente perpassando por forte restrição orçamentária.

Enfatiza que o Tribunal se encontra impedido de realizar concurso ou adotar

medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, bem

como de admitir ou contratar o pessoal para compor a força de trabalho do gabinete de

eventual ocupante do cargo de Desembargador, em razão das restrições legais impostas

até 31 de dezembro de 2021 pelo art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, que instituiu o

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Considera  que  haveria  violação  ao  princípio  da  supremacia  do  interesse

público, se a Administração do Tribunal fosse compelida a preencher imediatamente o

cargo de Desembargador e, inevitavelmente, os demais cargos que compõem o gabinete,

indispensáveis para o adequado exercício da função jurisdicional.

Destaca,  ainda,  que  o  Tribunal  tem  passado  por  mudanças  estruturais  e

institucionais a fim de alcançar o equilíbrio financeiro em cumprimento as resoluções e

determinações do próprio CNJ a impactar o processo de tomada de decisão em relação

ao preenchimento do cargo vago de Desembargador (PCA n. 0004481-35.2020.2.00.000,

PP 0000262-81.2017.2.00.0000, e PCA n. 0002272-35.2016.2.00.0000).

Defende, por fim, que ao interpretar o regime jurídico sobre os procedimentos

para a movimentação e promoção de magistrados, este Conselho Nacional de Justiça

construiu jurisprudência no sentido de que “o provimento das vagas deverá ocorrer de

acordo  com  a  ordem  de  abertura”  de  sorte  que,  as  vagas  existentes  devem  ser

preenchidas respeitando-se a ordem cronológica em que surgiram.

A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e o Sindicato dos Servidores

Públicos  do  Poder  Judiciário  no  Estado  do  Espírito  Santo  –  SINDIJUDICIÁRIO/ES

também  requereram  sua  habilitação  como  terceiros  interessados  (ids.  4118452  e

4131526).

Intimada  a  se  manifestar  sobre  as  informações  prestadas  pelo  TJES,  a

Requerente retornou aos autos para reafirmar as razões expendidas e o pleito deduzido.

É o suficiente relato. 

Decido.
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De início, acolho o pedido de ingresso nos autos formulado pela Associação

dos  Magistrados  do  Espírito  Santo  –  AMAGES,  pela  Associação  dos  Magistrados

Brasileiros – AMB e pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário no Estado

do Espírito Santo – SINDIJUDICIÁRIO/ES, como terceiros interessados. Anote-se.

Conforme  brevemente  relatado,  busca  a  Requerente,  em  sede  de  medida

liminar, a imediata deflagração do processo de seleção para vaga destinada à Advocacia

em razão do quinto constitucional, tendo em vista a aposentadoria do Desembargador

Álvaro Manoel Rosindo Bouguignon.

Ocorre que a própria densidade e complexidade das razões e fundamentos

articulados  pelas  partes  na  construção  das  suas  alegações,  evidenciam  incomum

peculiaridade dos contornos da demanda proposta, de sorte que, qualquer entendimento

que venha a prevalecer em relação à matéria exige uma cuidadosa análise da legislação

aplicável e da jurisprudência sobre o assunto.

A discussão sobre a ordem de ocupação das vagas, em se considerando o

surgimento de vagas pretéritas destinadas à magistratura, a representatividade do quinto

constitucional,  associadas  as  questões  financeiras  e  organizacionais  debatidas  na

instrução deste procedimento revelam que a demanda não permite a adoção de qualquer

medida amparada em uma análise superficial da questão, única possível neste momento

processual.

Por  outro  lado,  também não  se  pode  ignorar  que  as  circunstâncias  fáticas

relatadas pela Corte Capixaba também devem ser sopesadas adequadamente a fim de se

encontrar  a  melhor  solução  para  o  presente  expediente,  sob  pena  de  se  adotar

precocemente medida complexa e de acentuado impacto na organização judiciária do

tribunal, a qual, na hipótese de uma eventual decisão de mérito em sentido contrário à

concessão da liminar perseguida se mostra de difícil reversão.

A própria alegação de que a imediata abertura de preenchimento da vaga na

classe de advogados “é um direito intangível  da respectiva classe e,  por tal  razão, é

completamente ausente o risco de dano inverso” demonstra que a concessão da medida

liminar,  tal  como  pretendido,  acaba  por  se  confundir  com  o  mérito  do  presente

procedimento, sendo, por isso, incabível, neste momento processual.
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Assim, sem prejuízo de uma análise mais detida da matéria por ocasião da

apreciação  do  mérito,  não  verifico,  nesse  momento,  a  presença  dos  requisitos

autorizadores à concessão da medida acauteladora requerida. 

Por tais razões, indefiro o pedido liminar.

À Secretaria Processual, para providências.

Brasília, data registrada em sistema.

 

Conselheira Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva
Relatora
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