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PARECER

Trata-se de procedimento administrativo instaurado
por determinação do Presidente desta Corte, o Excelentíssimo Desembargador
Ricardo Roesler, que objetiva o provimento do cargo de Desembargador, que
vagou em decorrência da exoneração do magistrado Ronei Danielli, cujo ato foi
publicado no Diário da Justiça eletrônico do último dia 9 de abril (doc. 5467440). 

A demanda reclama. O jurisdicionado merece.
Sobre a matéria, o art. 94 da Constituição Federal estabelece que:

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos
Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério
Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional,
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.  
Já a Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979 (LOMAN), em

seu art. 100 dispõe que:
Art. 100 - Na composição de qualquer Tribunal, um quinto dos lugares será preenchido por
advogados, em efetivo exercício da profissão, e membros do Ministério Público, todos de notário
merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, de prática forense.
[...]
§ 2º - Nos Tribunais em que for ímpar o número de vagas destinadas ao quinto
constitucional, uma delas será, alternada e sucessivamente, preenchida por advogado e
por membro do Ministério Público, de tal forma que, também sucessiva e alternadamente,
os representantes de uma dessas classes superem os da outra em uma Unidade. (grifei)

Cumpre dizer que, ante a previsão da Lei Complementar estadual n.
679, de 22 de setembro de 2016, este Tribunal de Justiça possui em seu quadro 94
(noventa e quatro) cargos de Desembargador. Tal quantitativo o enquadra na
hipótese do § 2º do art. 100 da LOMAN, de modo que existe um número ímpar de
vagas destinadas ao quinto constitucional, ou seja, 19 (dezenove) de seus cargos
devem ser providos por advogados e membros do Ministério Público (fração inteira
a maior de 18,8).

Acerca do tema, o Conselho Nacional de Justiça, na análise do
Procedimento de Controle Administrativo n. 0005768-09.2015.2.00.0000 (doc. n.
5470062), determinou aos Tribunais com número ímpar de assentos reservados
ao quinto constitucional a aplicação da regra da alternância prevista no dispositivo
citado da LOMAN conjugada a critério de superioridade numérica, a fim de se
garantir o equilíbrio na distribuição dos cargos na hipótese de abertura de vaga já
existente (Precedente STF. MS 20.597/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti). Entendeu,
também, haver impossibilidade de fixação de vagas cativas, de modo a evitar a
perpetuação da superioridade numérica de quaisquer das classes a que se reserva
o quinto constitucional.

Frisa-se, ainda, que a matéria em questão também já foi
submetida ao Tribunal Pleno quando da apreciação do Processo Administrativo n.
468279-2012.3 (doc. n. 5470070). Naquela ocasião, houve incremento de 2 (dois)



novos cargos, passando de 60 (sessenta) para 62 (sessenta e dois)
Desembargadores, momento em que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina veio a se enquadrar na regra do § 2º do art. 100 da Loman - 13 (treze)
dos seus cargos foram reservados ao quinto constitucional. O colegiado adotou
então o posicionamento recomendado pela Coordenadoria de Magistrados, em
que se defendeu o provimento utilizando o critério da alternância previsto pelo § 2º
do art. 100 da Lei Orgânica da Magistratura.

Semelhante entendimento restou igualmente adotado pelo Tribunal
Pleno no Processo Administrativo n. 492953-2013.5 (doc. n. 5470082). À época,
houve questionamento por parte das classes envolvidas acerca do provimento do
cargo decorrente da aposentadoria do Desembargador Luiz Carlos Freyesleben,
oriundo da carreira do Ministério Público, que, em homenagem ao princípio da
alternância, foi provido por integrante da classe de advogados.

Apontada a norma regulamentadora da matéria, bem como o
entendimento do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Pleno desta Corte, é
necessário destacar que o último cargo destinado ao quinto constitucional foi
provido pelo Desembargador Osmar Nunes Júnior, proveniente da classe de
advogados. Contudo, houve atraso no provimento desse cargo em virtude da
devolução da lista sêxtupla que culminou na indicação anterior de outro nome. 

Dito isso, para fins de alternância, deve-se considerar como último
provimento de cargo oriundo do quinto constitucional o do Desembargador Sidney
Eloy Dalabrida, egresso da carreira do Ministério Público. Assim, com a
aposentadoria do Desembargador Moacyr de Moraes Lima Filho, também membro
do Parquet, e em estrito respeito à alternância do provimento entre as classes, o
cargo remanescente foi destinado à classe dos advogados. O provimento dessa
vaga ocorre nos autos do Processo Administrativo eletrônico n. 0028040-
55.2020.8.24.0710, que, no momento, aguarda o encaminhamento da lista
sêxtupla pelo órgão de classe.

Nesse cenário, com a exoneração do Excelentíssimo
Desembargador Ronei Danielli, ocupante de cargo destinado constitucionalmente
à classe de advogados, o prosseguimento da alternância entre classes deve ser
mantido com o oferecimento da vaga ao Ministério Público.

Pelo exposto, em estrita observância ao critério da alternância
previsto no § 2º do art. 100 da LOMAN, opino no sentido de que o cargo de
Desembargador que vagou em decorrência da exoneração do magistrado Ronei
Danielli e destinado ao quinto constitucional seja reservado aos membros do
Ministério Público.

À elevada consideração do Excelentíssimo Desembargador
Presidente.

Florianópolis, data da assinatura digital. 
 

Juiz Rafael Germer Condé
Coordenador de Magistrados
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