EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR GERAL DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Assunto: REPRESENTAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE VIABILIDADE DE
PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Representante: RENATO CÉSAR DORTA PINHEIRO
Representada: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

RENATO CÉSAR DORTA PINHEIRO, solteiro, Juiz
Substituto no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, inscrito no Registro Geral nº
30.997.043-X SSP-SP, com CPF nº 308568018-79 e e-mail rcdpinheiro@yahoo.com,
residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, sem número, no Edifício Gran
Porto Residence, apto. nº 201, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Quirinópolis-GO,
vem, respeitosamente por meio desta, com espeque no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”
c/c art. 103, inciso VI, ambos da Constituição Federal, valendo-se ainda das
disposições elencadas no art. 6º, inciso I, c/c art. 45, parágrafo único, inciso I, ambos
da Lei Complementar Federal nº 75/93 na forma do art. 2º, inciso VI, da Lei Federal nº
9.868, de 10 de novembro de 1999, apresentar:

REPRESENTAÇÃO OBJETIVANDO A DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE – ADI, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
EM FACE DO ARTIGO 17, §2º, DA LEI ESTADUAL Nº 20.254-2018
(ALTERADA PELA LEI ESTADUAL 20.510, DE 11-07-2019) PROVENIENTE
DO ESTADO DE GOIÁS.
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No dia 03 de agosto de 2018, foi publicada a Lei Estadual nº
20.254, a qual alterou a Organização Judiciária do Estado de Goiás e deu outras
providências, inclusive elevando a entrância de algumas comarca iniciais e
estabelecendo, em seu artigo 17, §2º, a possibilidade de promoção de magistrados
seguida de opção de permanência, caso titularizem cargos nas comarcas que foram
elevadas para a entrância intermediária. Vejamos a literalidade do artigo:
Art. 17. As Comarcas de Senador Canedo, Pires do
Rio, Itapuranga, São Luís de Montes Belos, São
Miguel do Araguaia e Goianira são elevadas a
Comarcas

de

entrância

intermediária

(Redação

dada pela Lei nº 20.510, de 11-07-2019)
§

1°

Os

cargos

de

Juiz

de

Direito

que

se

encontram providos nas comarcas relacionadas no
caput

deste

artigo,

somente

reclassificados como de Comarca de

serão
entrância

intermediária à medida que ficarem vagos.
§ 2° Os magistrados atualmente titularizados nas
Comarcas

Senador

Canedo,

Pires

do

Rio,

Itapuranga, São Luís de Montes Belos, São Miguel
do

Araguaia

e

Goianira,

quando

promovidos

à

entrância intermediária, poderão exercer opção
para que a promoção se efetive na respectiva
unidade, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
data

de

publicação

do

ato

respectivo. (grifei e

negritei)

Assim, a questio iuris circunscreve-se a chamada “promoção
com remoção anômala”, ou seja, aquela que possibilita a promoção seguida de opção
de permanência do magistrado titular da comarca elevada. Tal previsão é
evidentemente inconstitucional, tanto no aspecto formal, como no material.
Antes de apontar os fundamentos da inconstitucionalidade
normativa, deve-se pontuar algumas questões preliminares.
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DA LEGITIMIDADE ATIVA DO POSTULANTE PARA
APRESENTAR ESTA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA
O art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição
Federal/1988 estabelece que a todos são assegurados, independentemente do
pagamento de taxas, o direito de Petição aos Poderes Público em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder. É o direito que toda pessoa tem, perante a
autoridade administrativa competente, de defender seus direitos ou noticiar
ilegalidades ou abuso de autoridade pública.
Nesse espectro jurisprudencial, veja-se o entendimento do
STF: “O

direito

de

petição,

presente

em

todas

as

Constituições brasileiras, qualifica-se como importante
prerrogativa

de

caráter

democrático.

Trata-se

de

instrumento jurídico-constitucional posto à disposição de
qualquer

interessado

–

mesmo

daqueles

destituídos

de

personalidade jurídica –, com a explícita finalidade de
viabilizar a defesa, perante as instituições estatais, de
direitos ou valores revestidos tanto de natureza pessoal
quanto de significação coletiva. Entidade sindical que pede
ao

PGR

o

Provocatio
concreto

ajuizamento
ad
do

agendum.
direito

de

ação

Pleito
de

direta
que

petição.

perante

traduz

o

o

STF.

exercício

Legitimidade

desse

comportamento.” (ADI 1.247-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 178-1995, Plenário, DJ de 8-9-1995.)

Patente, por fim, que este subscritor é parte legítima para
apresentar esta REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA com o propósito de
provocar o Procurador Geral da República-PGR, para que, resguardada a sua
independência funcional, venha aferir sobre o cabimento de Ação Direta de
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Inconstitucionalidade em face do inquinado dispositivo da Legislação Estadual de
Goiás (art. 17, §2º, da Lei 20.254-2018), pelos motivos adiante delineados.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

Segundo o constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos, a
legitimidade passiva na ação direta de inconstitucionalidade genérica recai sobre o
órgão ou autoridade do qual emanou o ato que se pretende impugnar.

Por seu turno, o art. 6º c/c art. 10º, da Lei Federal nº 9868/99,
preconiza que o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais
emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Aliais, observe-se:
“Art. 6º O relator pedirá informações aos órgãos
ou às autoridades das quais emanou a lei ou o
ato normativo impugnado.
Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida
cautelar
decisão

na
da

ação

direta

maioria

será

absoluta

concedida
dos

membros

por
do

Tribunal, observado o disposto no art. 22, após
a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais
emanou a lei ou ato normativo impugnado, que
deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias”.

Nesse contexto, tendo em vista que a Lei censurada emanou
da Assembleia Legislativa do Estado do Goiás, ressoa inequívoca a sua legitimidade
passiva, na esteira jurisprudencial do STF.
EMENTA - STF: - DIREITO CONSTITUCIONAL. b) DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA

"AD

CAUSAM".

MEDIDA

CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO R.I.S.T.F.). 2. Não

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 28/04/2021 15:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ddc9da93.1bf26722.65a8cd12.d6f2a874

Procedimento 1.00.000.008145/2020-55, Documento 1.1, Página 4

colhe, igualmente, a alegação de ilegitimidade
passiva "ad causam", pois a Câmara Distrital,
como

órgão,

de

que

emanou

o

ato

normativo

impugnado, deve prestar informações no processo
da A.D.I., nos termos dos artigos 6 e 10 da Lei
n

9.868,

de

10.11.1999 (Relator(a):

Min. SYDNEY

SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2002, DJ 22-03-2002
PP-00029 EMENT VOL-0206201 PP-00167).

DA POSSIBILIDADE DE CONTROLE ABSTRADO DA
NORMA SUPRARREFERIDA

Frise-se, rapidamente e por cautela, que, embora o
dispositivo questionado (art. 17, §2º, da Lei Estadual nº 20.254-2018) possua
destinatários determináveis (juízes titulares das comarcas elevadas), tal aspecto
“.....não retira seu caráter abstrato e geral, tampouco a
transforma em norma de efeitos concretos”. (STF. 1ª Turma. RE
1186465 AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 8/10/2019 - Info 955).
Com efeito, pontuada a ausência de vedação para a
propositura da demanda objetiva, passo a fundamentar os vícios do mencionado
dispositivo legal.

DA

INCONSTITUCIONALIDADE

FORMAL

(ou

NOMODINÂMICA):

Nessa quadra, verifica-se que o artigo 17 §2º, da Lei Estadual
20.254-2018, ao estabelecer uma promoção seguida de “remoção anômala”, extrapolou
os limites estabelecidos pela Lei Maior, mormente levando-se em conta que esta define
que Lei Complementar Nacional, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura.
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Destaca-se que a Constituição, em seu art. 93, delineia o
conteúdo do Estatuto da Magistratura, estabelecendo os temas que demandam
tratamento institucional uniforme com abrangência nacional. Entre as matérias
abrangidas pelo estatuto estão a promoção de entrância para entrância e a remoção.
Vejamos:
Art.

93.

Supremo

Lei

complementar,

Tribunal

Estatuto

da

de

Federal,

iniciativa

disporá

Magistratura,

sobre

observados

do
o
os

seguintes princípios: […]
II

-

promoção

de

entrância

para

entrância,

alternadamente, por antiguidade e merecimento,
atendidas as seguintes normas:
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure
por três vezes consecutivas ou cinco alternadas
em lista de merecimento;
b) a promoção por merecimento pressupõe dois
anos

de

exercício

na

respectiva

entrância

e

integrar o juiz a primeira quinta parte da lista
de antiguidade desta, salvo se não houver com
tais requisitos quem aceite o lugar vago;
c) aferição do merecimento conforme o desempenho
e pelos critérios objetivos de produtividade e
presteza

no

exercício

da

jurisdição

e

pela

frequência e aproveitamento em cursos oficiais
ou

reconhecidos

de

aperfeiçoamento;

(Redação

dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
d)

na

apuração

de

antiguidade,

o

tribunal

somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo
voto fundamentado de dois terços de seus membros,
conforme

procedimento

próprio,

e

assegurada

ampla defesa, repetindo-se a votação até fixarse

a

indicação;

(Redação

dada

Constitucional nº 45, de 2004)

pela

Emenda
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e)

não

será

promovido

o

juiz

que,

injustificadamente, retiver autos em seu poder
além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao
cartório sem o devido despacho ou decisão; […]
VIII-A

a

remoção

magistrados

de

a

pedido

comarca

ou

de

a

igual

permuta

de

entrância

atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas
a, b , c e e do inciso II;

Ressalte-se que movimentação na carreira (promoção,
remoção e permuta) envolve interesse de toda a magistratura nacional, sobremodo em
face do caráter unitário da carreira, circunstância que impõe o tratamento uniforme da
matéria por meio Lei Complementar Nacional, cuja iniciativa pertence ao Supremo
Tribunal Federal.
Atualmente esta função é exercida pela Lei Complementar 35,
de 14 de março de 1979 (LOMAN), diploma que não contempla essa espécie anômala
de promoção cumulada com remoção por opção de permanência na comarca de origem
elevada. Assim, o legislador estadual não possui legitimação para estabelecer referida
forma de provimento horizontal, o qual está evidentemente fora dos ditames
estabelecidos na Constituição Federal.
Nesse sentido, há farta jurisprudência bloqueando leis
estaduais que disciplinam matérias que ofendem a estrutura dorsal da magistratura
nacional, isso em nome da sempre recomendada uniformidade que deve ter o Poder
Judiciário. Destaque-se alguns temas sobre regulamentação de provimentos derivados
pelos Estados, os quais mereceram o rechaço da Suprema Corte:
“Até a edição da lei complementar prevista no
art. 93, caput, da Constituição Federal, compete
exclusivamente à Lei Orgânica da Magistratura
dispor sobre a promoção, a remoção e o acesso de
magistrados a cargos. 6. Precedentes”. (ADI 4.042
MC/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ, 30/4/2009).
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“A

legislação

matéria

de

estadual

competência

nacional

da

critérios

de

não
de

pode
Lei

magistratura,
desempa-te

modificar

Complementar
disciplinando

entre

magistrados,

esvaziando o animus do constituinte de criar
regras de caráter nacional. Precedentes: ADI nº
4.042, Relator Min. Gilmar Mendes, DJ 30/04/2009;
ADI

nº

2.494,

Relator

Min.

Eros

Grau,

DJ

13/10/2006 e na ADI 1.422, Relator Min. Ilmar
Galvão, 12/11/1999. (MS 28.494/MT, 1.ª Turma, Rel.: Min. Luiz
Fux, DJe 17/9/2014).
“Os incisos III e IV do § 1º do art. 78 da Lei
Complementar n. 10/1996 do Tocantins criaram
critérios diversos dos previstos na Lei Orgânica
da Magistratura Nacional (art. 80, § 1o, inc. I,
da Lei Complementar n. 35/1979) para desempate
na lista de antiguidade da magistratura estadual
(tempo de serviço público no Estado e tempo de
serviço

público

geral).

Inconstitucionalidade

por contrariedade ao art. 93 da Constituição da
República.

Precedentes. (ADI 4.462 MC/TO, Rel. Min.

Cármen Lúcia, DJe 16/11/2011.)

Com efeito, houve inegável usurpação da iniciativa privativa
do Supremo Tribunal Federal e de competência legislativa da União para disciplinar a
matéria.
Ainda

assim,

mesmo

na

remota

hipótese

dessa

fundamentação não ser acolhida como suficiente para a propositura da demanda,
chama-se atenção para a espécie normativa utilizada pelo Estado de Goiás.
Ora, se no âmbito da União exige-se a confecção de Lei
Complementar para disciplinar as espécies de provimento na carreira da magistratura
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(artigo 93 da CFRB), seria totalmente assimétrico permitir que o Estado de Goiás se
valha de Lei Ordinária para tanto.

DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL (ou
NOMOESTÁTICA)

Conforme citado alhures, o art. 93-II e VIII-A, ao dispor
sobre princípios básicos a serem observados nas promoções e remoções de magistrados,
exige alternância entre critérios de antiguidade e de merecimento, os quais devem ser
aferidos em concurso de promoção e remoção.
Com efeito, ao permitir que magistrados promovam e, na
sequência, com os cargos de origens vagos, optem por retornar as funções deles
inerentes, seria simplesmente admitir remoções inexistentes, sem que haja edital e
concurso público.
Aliás, esse raciocínio, no sentido de visualizar uma
verdadeira remoção sem concurso (“remoção por opção”; “remoção anômala”), pode
ser extraído implicitamente da própria norma iníqua quando estabelece que os cargos
existentes nas comarcas elevadas apenas serão reclassificados como de entrância
intermediária à medida que vagarem. Nesse sentido, transcrevo o artigo 17, §1º, da Lei
Estadual nº 20.254-2018: “Os cargos de Juiz de Direito que se
encontram providos nas comarcas relacionadas no caput deste
artigo, somente serão reclassificados como de Comarca de
entrância intermediária à medida que ficarem vagos”.).
Ora, do referido dispositivo, pode-se extrair os magistrados
que atualmente nelas judicam, ao promoverem para comarcas de entrância
intermediária, deixarão seus cargos de origem - os quais serão reclassificados como de
entrância intermediária - e, assim, ao optarem por permanecerem, na verdade estarão
removendo sem concurso público. Se isso não bastasse para se reconhecer sua nulidade
(remoção sem concurso), também há se falar que estaria ocorrendo remoção sem a
observância do necessário interstício de dois anos de atuação na entrância (art. 93,
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inciso VIII-A cc inciso II, alínea “b”, da CRFB), requisito que somente poderia ser
dispensado com a constatação de ausência de interessados, circunstância apenas
aferível mediante publicação de editais de concurso.
Assim, há evidente prejuízo à carreira como um todo, pois
eventuais magistrados de entrância inicial - os quais poderiam promover para a
localidade -, bem como para magistrados de entrância intermediária – os quais
poderiam concorrem por remoção -, sofrerão desigualdade de tratamento, ofendendo a
isonomia e a impessoalidade inerente à Administração Pública.
Lado outro, também vale destacar que esse raciocínio não
ofende a Súmula nº 40 do Supremo Tribunal Federal (“A

elevação

da

entrância da Comarca não promove automaticamente o Juiz,
mas não interrompe o exercício de suas funções na mesma
Comarca.”), pois referido verbete apenas resguarda a garantia da inamovibilidade,
estando longe de ratificar a chamada “promoção bate e volta”.
Isso porque, impedir esse estratagema não faz concluir que
os magistrados estão obrigados a promover, podendo, se assim desejarem,
permanecerem nas comarcas de origem elevada, mas necessariamente figurando na
lista de antiguidade da entrância inicial.
Repita-se, os magistrados nessas condições só serão
promovidos ou removidos se efetivamente se inscreverem nos respectivos concursos.
Logo, não há qualquer afronta ao princípio da inamovibilidade com a não adoção da
promoção seguida de “remoção anômala”.
Esse raciocínio, inclusive, é sufragado pelo Supremo
Tribunal Federal. Vejamos:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATUAÇÃO DO CONSELHO
NACIONAL

DE

JUSTIÇA

–

LIMITES

OBJETIVOS.

O

Conselho Nacional de Justiça não está sujeito
aos limites objetivos do processo civil, podendo,
em

prol

dos

Administração
MAGISTRATURA

princípios
Pública,
–

básicos
atuar

CONCURSO

DE

referentes
de

à

ofício.

REMOÇÃO

–

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 28/04/2021 15:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ddc9da93.1bf26722.65a8cd12.d6f2a874

Procedimento 1.00.000.008145/2020-55, Documento 1.1, Página 10

OPORTUNIDADE. O concurso de remoção pressupõe
encontrar-se

vago

o

cargo

envolvido.

MAGISTRATURA – MODIFICAÇÃO DA ENTRÂNCIA – JUÍZO
– TITULAR – PRESERVAÇÃO DO EXERCÍCIO. Ocorrendo
a modificação da natureza do Juízo, passando
este a ser de entrância de maior envergadura,
cumpre preservar a situação do magistrado que o
exerce.” (MANDADO DE SEGURANÇA 26.366 - PIAUÍ RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO)

Aliás, a própria norma iníqua estabelece a possibilidade dos
magistrados que atuam nas comarcas elevadas não se inscreverem para promoção,
hipótese em que permanecerão nos cargos, os quais figurarão com de entrância inicial,
preservando a garantia da inamovibilidade. Repito, novamente o art. 17, §1º, da Lei
Estadual nº 20.254-2018 (“Os cargos de Juiz de Direito que se
encontram providos nas comarcas relacionadas no caput deste
artigo, somente serão reclassificados como de Comarca de
entrância intermediária à medida que ficarem vagos”.).
Arrematando, pela consistência dos fundamentos lançados,
segue trecho de parecer desta Procuradoria Geral da República na ADI 5.652/SC, em
curso no Supremo Tribunal Federal, a qual versa sobre a mesma matéria, mas tendo
como objeto norma do Estado de Santa Catarina que disciplina a carreira do Ministério
Público:
“Se é certo que “a elevação da entrância da
comarca

não

promove

automaticamente

o

juiz”

(Súmula 40/STF), não é menos correto afirmar que,
após ser promovido, o membro não mais possui
direito à permanência na vara (ou na promotoria)
que antes ocupava e cuja entrância tenha sido
elevada.

Admitir

direito

de

opção

pela

permanência na promotoria elevada significaria
obstar injustificadamente as movimentações na
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carreira

e,

ao

mesmo

tempo,

ofender

os

princípios da igualdade e da impessoalidade.
Isso

porque

a

norma

acaba

por

instituir

privilégio infundado para os membros que ocupam
promotoria cuja entrância tenha sido elevada.
Assim, quando há promoção, a vaga ocupada por
aquele

que

ascendeu

na

carreira

deve

ser

preenchida mediante promoção ou remoção, não por
mera opção de permanência daquele que já a ocupe,
sob pena de afronta a direito subjetivo dos
membros de igual entrância a serem removidos e
dos de entrância inferior a serem promovidos.
Não se diga que a opção pela permanência na
promotoria elevada também deve prevalecer por
força do interesse público na continuidade dos
serviços

e

do

princípio

da

eficiência.

A

movimentação decorre da promoção para a qual o
membro optou, voluntariamente, por concorrer.
Afinal,
elevada,

caso

a

a

necessariamente

entrância

promoção
à

sua

do

não

houvesse

membro

remoção

para

sido

levaria
outra

entrância, mais elevada”.

Lado outro, também não há de se invocar a eficiência
administrativa para sustentar essa norma inconstitucional, pois, se de um lado atende
aos interesses dos juízes que serão beneficiados com a permanência na comarca
elevada, de outro atravanca o preenchimento dos cargos de outras unidades
jurisdicionais e conflita com os direitos dos juízes que têm direito à remoção ou
promoção.

DA NECESSIDADE DE PEDIDO CAUTELAR

A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição
constitucional concentrada necessita de comprovação de perigo de lesão irreparável
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(IVES GANDRA MARTINS, Repertório IOB de jurisprudência, n 8/95, p. 150/154,
abr. 1995), uma vez tratar-se de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos
são presumidamente constitucionais (ADI 1.155, Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, DJ de 18/5/2001).
Diante disso, há que se demonstrar para concessão da tutela
efêmera a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou ainda do comprometimento da
utilidade do resultado final que a mora do processo representa (tradicionalmente
conhecido como periculum in mora).
A probabilidade do direito se verifica em razão da cristalina
ofensa à Constituição Federal, tal como exaustivamente demonstrado nesta
representação.
Também há se falar no perigo de dano, pois o Excelentíssimo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mais cedo ou mais tarde,
submeterá à votação no Órgão Especial, 66 (sessenta e seis) cargos de Juízes de Direito
em Entrâncias Intermediárias, conforme se constata pelos seguintes editais de concurso
(todos anexos):

- Edital nº 2648, publicado em 14 de dezembro de 2018;
- Edital nº 2816, publicado em 27 de agosto de 2019;
- Edital nº 2924, publicado em 05 de fevereiro de 2020;

Com efeito, em razão da promoção cumulada com a
inconstitucional opção de permanência nas comarcas de origens recentemente elevadas
pela norma vergastada, alguns Juízes titulares destas, visualizando a possibilidade de
promoverem para a entrância intermediária sem deixarem as unidades em que
atualmente exercem a jurisdição, se inscreveram para promoção em comarcas de
entrância intermediária menos atrativas e com baixa concorrência, para, caso obtenham
êxito – o que é quase certo -, muito provavelmente escolherem as comarcas de origens
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em detrimento dos demais integrantes da carreira que judicam em outras comarcas
iniciais ou intermediárias.
Apenas a título de exemplo - pois a mesma situação ocorre
com outros juízes beneficiados pela elevação das comarcas com a possibilidade de
“promoção bate-volta” -, basta observar a situação específica da Comarca de Senador
Canedo, a qual foi elevada para entrância intermediária e é localizada na região
metropolitana da Capital Goiânia. Assim, trata-se de Comarca que presumidamente
contaria com maior número de interessados nos cargos ali existentes caso fossem
declarados vagos e submetidos à concorrência mediante promoção ou remoção.
Veja que os três magistrados, que atualmente lá judicam, se
inscreveram para promoção em comarcas distantes da Capital (conforme se verifica
nas pautas provisórias de inscritos anexas) e que há anos não possuem cargos providos
em razão do desinteresse dos magistrados de Goiás. Essas inscrições, muito
provavelmente ocorreram ante a possibilidade inconstitucional de promoção seguida
de opção de permanência na comarca em que atualmente exercem a jurisdição, sendo,
no exemplo, Senador Canedo.
Por isso, torna-se imperiosa a concessão liminar da medida
cautelar, pois, do contrário, essa injustiça se concretizará, sendo que a demora na
extirpação da norma inconstitucional, a consolidará, notadamente em razão da possível
modulação de efeitos no caso de eventual procedência da ADI que aqui se sugere a
propositura.

DO PEDIDO

Em face dos fundamentos jurídicos e fáticos expostos,
SOLICITA-SE, com espeque no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a” c/c art. 103, inciso
VI, ambos da Constituição Federal, valendo-se ainda das disposições elencadas no art.
6º, inciso I, c/c art. 45, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei Complementar Federal
nº 75/93 na forma do art. 2º, inciso VI, da Lei Federal nº 9.868, de 10 de novembro de
1999, que VOSSA EXCELÊNCIA analise - dentro da autonomia funcional que é
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peculiar

-

a

viabilidade

da

propositura

de

AÇÃO

DIRETA

DE

INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO LIMINAR, a fim de que o Excelso
Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade do parágrafo segundo, do
artigo 17, da Lei Estadual nº 20.254-2018, proveniente do Estado de Goiás.
Sendo só para o momento, externo meus protestos de elevada
estima e consideração.
Quirinópolis-GO, dia 19 de abril de 2020.

Renato César Dorta Pinheiro
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