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Conselho Nacional de Justiça

 

Autos: REVISÃO DISCIPLINAR - 0008116-58.2019.2.00.0000
Requerente: EDUARDO MATTOS GALLO JÚNIOR
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

 

 

REVISÃO DISCIPLINAR. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
MAGISTRADO POSTO EM DISPONIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DO DECURSO DO BIÊNIO PREVISTO
NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.
PREENCHIMENTO DE VAGA. NECESSIDADE DE
DELIBERAÇÃO ANTERIOR SOBRE O
REAPROVEITAMENTO. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS
DE PROMOÇÃO PARA O CARGO DE DESEMBARGADOR
ATÉ DELIBERAÇÃO SOBRE O RETORNO DO PROCESSADO
AO CARGO. LIMINAR DEFERIDA.

 

 ACÓRDÃO

O Conselho, por maioria, ratificou a liminar, nos termos do voto do Relator. Acompanharam o Relator, com
ressalva de fundamentação, os Conselheiros Luiz Fernando Tomasi Keppen, Rubens Canuto, Mário
Guerreiro e Candice L. Galvão Jobim. Vencidos os Conselheiros Ivana Farina Navarrete Pena, Emmanoel
Pereira, Tânia Reckziegel e Maria Cristiana Ziouva, que não ratificavam a liminar. Presidiu o julgamento o
Ministro Dias Toffoli. Plenário Virtual, 17 de julho de 2020. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Dias
Toffoli, Humberto Martins, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi Keppen, Rubens Canuto, Tânia
Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro, Candice L. Galvão Jobim, Flávia Pessoa, Maria Cristiana Ziouva,
Ivana Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes
e Henrique Ávila.
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: REVISÃO DISCIPLINAR - 0008116-58.2019.2.00.0000
Requerente: EDUARDO MATTOS GALLO JÚNIOR
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - TJSC

RELATÓRIO

O requerente informa (id 4033042) que o Pleno do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina realizará, na sessão de 1º de julho
de 2020, o provimento do 94º cargo de Desembargador, aberto em
decorrência da aposentadoria de Jorge Luis Costa Beber.

 Sustenta que, em virtude do decidido na 313ª Sessão
Ordinária do Conselho Nacional de Justiça, realizada em
30.06.2020, o Tribunal deve apreciar, imediatamente, sua
reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

Argumenta, ainda, que o eventual provimento da única vaga
atualmente em aberto acarreta potencial prejuízo a seu retorno à
jurisdição.

Em respeito à determinação da Presidência do CNJ (id
4033162), que restituiu os autos a este gabinete “para a
apreciação do Pedido de Concessão de Medida Urgente e
Acauteladora de id 4033042, nos termos do art. 25, inc. XI, do
Regimento Interno do CNJ”, proferi a decisão liminar que ora
submeto ao Plenário.

É o relatório.

 

Conselho Nacional de Justiça

 

Autos: REVISÃO DISCIPLINAR - 0008116-58.2.00.0000
Requerente: EDUARDO MATTOS GALLO JÚNIOR
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - TJSC

 

VOTO



24/07/2020 https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=c2b109808bf8f3f823ec428bf3b6367…

https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=c2b109808bf8f3f823ec428bf3b6367fbebed48a76… 3/10

 

 

Como se vê do acórdão publicado em 7 de junho de 2020 (id
4039847), a deliberação do Plenário do CNJ na 313ª Sessão
Ordinária, ocorrida em 30 de junho, modificou a pena imposta
pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao Desembargador
requerente, comutada em disponibilidade com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.

Determinou-se, ainda, que o período em que o processado
não exerceu suas atribuições — somando-se o período de
afastamento cautelar com o cumprimento definitivo da pena —
deve ser detraído do período mínimo para seu reaproveitamento,
previsto no art. 57, § 1º, da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional. Portanto, o retorno do juiz a suas funções deve ser
analisado pelo Tribunal imediatamente.

Reconheço, nesse sentido, que o provimento de vaga
atualmente aberta tem o condão potencial de obstar o pronto
reaproveitamento do magistrado posto em disponibilidade, tendo
em vista que a manutenção de seu afastamento pressupõe
motivação idônea consignada em decisão fundamentada (CNJ, QO
no CUMPRDEC 0005837-41.2015.2.00.0000, Cons.ª FLÁVIA PESSOA,
j. 14 mar. 2020.)

Ante o exposto, concedo a medida acautelatória requerida
para determinar a suspensão do item n. 2 da pauta da sessão de
hoje, 1º de julho de 2020, do Plenário do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina.

Determino, ainda, que o TJ-SC se abstenha de prover
quaisquer vagas, abertas ou porventura surgidas, do cargo de
Desembargador daquela Corte antes da apreciação do
reaproveitamento de Eduardo Mattos Gallo Júnior.

Por fim, e considerando o que afirmou o eminente
Conselheiro Luis Fernando Keppen, no seu voto parcialmente
divergente, destaco que o Tribunal deverá avaliar o
reaproveitamento do requerente nos termos do Enunciado
Administrativo n. 20 e da reiterada jurisprudência deste
Conselho e em conformidade com o que ficou decidido no
julgamento da Revisão Disciplinar.

 

 

 É o voto.

                           

HENRIQUE ÁVILA
Conselheiro Relator
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VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
 

Nos termos da decisão Id4033328, o Eminente Conselheiro H�������
Á���� concedeu a medida liminar pleiteada pelo requerente ao argumento de que, no
julgamento do mérito desta Revisão Disciplinar, a pena de aposentadoria compulsória foi
comutada em disponibilidade e determinado o cômputo do período de afastamento cautelar
para apuração do prazo mínimo de 2 (dois) anos para o magistrado E������ M����� G����
J����� requerer o reaproveitamento.

Ratifico a liminar deferida pelo Ilustre Relator, no entanto, peço vênia para
adotar fundamento diverso.

A meu sentir, a readequação do voto proferido pelo Relator para aderir aos
fundamentos do voto por mim proferido no julgamento de mérito ocorreu sem ressalvas.
Portanto, entendo que foram acolhidos os argumentos para refutar a tese de que o tempo de
afastamento cautelar pode ser detraído do período mínimo de 2 (dois) anos para
reaproveitamento do magistrado em disponibilidade.

De qualquer sorte, reafirmo meu posicionamento externado na 313ª Sessão
Ordinária no sentido de não haver espaço para período de afastamento cautelar ser
computado para o prazo mínimo de 2 (dois) anos previsto no § 1º do art. 57 da LOMAN para
o magistrado em disponibilidade requerer o reaproveitamento.

Em minha compreensão, o afastamento cautelar é uma medida de caráter
processual e não constitui sanção administrativa. Neste caso, o magistrado mantém os
vencimentos integrais e as vantagens inerentes ao cargo, circunstâncias incompatíveis com a
pena de disponibilidade.

Desta feita, o prazo de dois anos para o Desembargador E������ M�����
G���� J����� requerer o reaproveitamento deve ter como termo inicial a data em que o
requerente deixou de exercer suas funções e passou a receber proventos proporcionais ao
tempo de serviço, tal como ocorre com a pena de disponibilidade.

Todavia, no caso em comento, julgo estarem presentes os requisitos
autorizadores da concessão da medida liminar.

Conforme consta dos autos, a aposentadoria do Desembargador E������
M����� G���� J����� foi implementada em 9 de julho de 2018. Este fato é comprovado por
consulta ao Portal da Transparência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
(TJSC) (http://app.tjsc.jus.br/tjsc-consultarendimentos/#/consultarendimentos) que, no mês
de julho de 2018, informa a situação funcional do requerente como “aposentado”, vejamos:

Tela de celular com texto preto sobre fundo branco
Descrição gerada automaticamente

Portanto, a partir de 8 de julho de 2020, o Desembargador E������ M�����
G���� J����� pode requerer o reaproveitamento.

Nesse contexto, revela-se temerária qualquer deliberação do TJSC para
provimento de vagas de desembargadores que porventura venham a surgir antes de examinar
o pedido de reaproveitamento do requerente. 

http://app.tjsc.jus.br/tjsc-consultarendimentos/#/consultarendimentos
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Via de regra, a pena de disponibilidade tem prazo certo e determinado, qual seja,
2 (dois) anos. A manutenção da disponibilidade por prazo superior deve ser encarada como
questão excepcional, porquanto priva o magistrado de exercer qualquer atividade no serviço
público ou a advocacia, restando-lhe apenas o magistério ou a informalidade. 

Ciente de que a decisão do pedido de reaproveitamento reflete na vida pessoal e
profissional do magistrado, este Conselho tem se posicionado de modo a garantir que a
disponibilidade não se convole em uma punição ad eternum. 

Dessa forma, é exigido dos Tribunais que o indeferimento do pedido de
reaproveitamento indique a presença de condutas desabonadoras, de ordem moral ou
profissional, diversas daquelas que motivaram a aplicação da pena de disponibilidade,
vejamos:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DISPONIBILIDADE COMPULSÓRIA.
PEDIDO DE APROVEITAMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 2
ANOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTAS OU CIRCUNSTÂNCIAS
DESABONADORAS DE ORDEM MORAL OU PROFISSIONAL
DIVERSAS DAQUELAS QUE MOTIVARAM A APLICAÇÃO DA PENA.
RETORNO ÀS ATIVIDADES. MATÉRIA PACIFICADA. 1. Transcorrido o
prazo de 2 (dois) anos do afastamento do magistrado e, não havendo condutas
ou circunstâncias desabonadoras de ordem moral ou profissional diversas
daquelas que motivaram a aplicação da pena ou qualquer óbice a justificar a
permanência do Magistrado em disponibilidade, impõe-se, como consectário,
o seu retorno à função judicante. 2. Pedido de Providências julgado
procedente. (CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0002818-
90.2016.2.00.0000 - Rel. ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES GODINHO - 270ª
Sessão Ordinária - j. 24/04/2018)
DISPONIBILIDADE COMPULSÓRIA. REVISÃO DA PENA PELO CNJ.
PRAZO PARA APROVEITAMENTO. 2 ANOS. DECURSO. PEDIDO DE
RETORNO ÀS ATIVIDADES. PARECER FAVORÁVEL DO TRIBUNAL. 1.
A pena aplicada resultou da prática de conduta isolada na carreira do
magistrado (apesar de gravemente lesiva à jurisdição). 2. Manifestação
favorável do Tribunal ao aproveitamento. 3. Manifestação desfavorável do
Ministério Público.  4. Conquanto sejam gravíssimos os fatos que levaram à
punição do magistrado (privilegiou pessoa de seu trato pessoal - o advogado
do favorecido pela decisão, que é ex-marido da filha do magistrado), já foram
analisados e receberam a pena que foi considerada adequada, a qual teve seu
trânsito em julgado no CNJ. Não se pode, após o trânsito em julgado, aumentar
a pena aplicada, utilizando-se da indefinição temporal da pena em abstrato. 5.
Ausência de fatos novos e posteriores ao julgamento do magistrado que
justifiquem a manutenção da pena. 6. Pedido julgado procedente. (CNJ - PP -
Pedido de Providências - Conselheiro - 0002723-65.2013.2.00.0000 - Rel.
PAULO TEIXEIRA - 206ª Sessão - j. 07/04/2015)

O entendimento deste Conselho acerca da questão encontra ressonância no
Supremo Tribunal Federal. Ao apreciar o MS 32.271/DF, a Segunda Turma do STF assentou
que o afastamento do magistrado não pode perdurar por prazo indeterminado e a motivação
para manutenção da disponibilidade está sujeita ao exame da subsistência, ou não, das razões
que determinaram a disponibilidade ou a superveniência de fatos novos. Eis a ementa do
julgado:



24/07/2020 https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=c2b109808bf8f3f823ec428bf3b6367…

https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=c2b109808bf8f3f823ec428bf3b6367fbebed48a76… 6/10

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. PENA DE
DISPONIBILIDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DECURSO
DO PRAZO DE DOIS ANOS (ART. 57, § 1º, DA LOMAN). PEDIDO DE
APROVEITAMENTO. INDEFERIMENTO MOTIVADO PELO
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MAGISTRADO.
NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO POR PRAZO
INDETERMINADO: DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM DE
SEGURANÇA CONCEDIDA. (MS 32271, Relator(a):  Min. CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)

Como se vê, a regra geral é o aproveitamento do magistrado após o transcurso
do prazo de 2 (dois) anos de afastamento das funções com o recebimento de
proventos/vencimentos proporcionais. 

Diante disso, considerando que a aposentadoria do magistrado foi implementada
em 9 de julho de 2018, o provimento de vagas de desembargador pelo TJSC antes de a
situação do Desembargador E������ M����� G���� J����� ser examinada pelo Tribunal é
contraproducente e pode dar azo a prejuízos para o requerente.

Desse modo, ratifico a liminar deferida pelo Ilustre Conselheiro H�������
Á����, no entanto, peço-lhe vênia para o fazer pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.
 
Brasília, data registrada no sistema.

 
C������ L������ G����� J����

Conselheira

VOTO DIVERGENTE

 

Adoto o bem elaborado relatório lançado nos autos pelo e. Conselheiro
Henrique Ávila, de quem, no entanto, divirjo, para não ratificar a liminar.

Na 313ª Sessão Ordinária, realizada em 30/06/2020, o Plenário deste
Conselho, por maioria de votos, modificou a pena de aposentadoria compulsória até então
vigente, aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em face do
Desembargador Eduardo Ma�os Gallo Júnior, para convertê-la em disponibilidade com
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

Consta do voto do relator ora em apreciação nos presentes, que a medida
acauteladora se justificaria, para “que o TJ-SC se abstenha de prover quaisquer vagas, abertas ou
porventura surgidas, do cargo de Desembargador daquela Corte antes da apreciação do
reaproveitamento de Eduardo Ma�os Gallo Júnior”.

O citado instituto do aproveitamento possui fundamento jurídico no art. 57,
§ 1º da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), que transcrevo:
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Art. 57 - O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a
disponibilidade de magistrado, com vencimentos proporcionais ao tempo de
serviço, no caso em que a gravidade das faltas a que se reporta o artigo anterior
não justifique a decretação da aposentadoria.
§ 1º - O magistrado, posto em disponibilidade por determinação do Conselho,
somente poderá pleitear o seu aproveitamento, decorridos dois anos do
afastamento.

 

Como se vê, o direito subjetivo de requerer aproveitamento, “decorridos dois
anos do afastamento”, surge em uma única hipótese, qual seja, a de o apenado ter sofrido a
sanção de disponibilidade, nos expressos termos do dispositivo transcrito.

No caso dos autos, a posição jurídica do requerente, até a realização da
aludida 313ª Sessão deste Plenário, era a de magistrado aposentado, condição
incompatível, como dito, com a aquisição do referido direito subjetivo.

Assim, o termo a quo para contagem do prazo legal de dois anos teve início
na data em que efetivamente foi aplicada a pena de disponibilidade por este Conselho –
30/06/2020.

Não faz sentido, em consequência, que o Tribunal catarinense mantenha
uma de suas cadeiras vagas até 30/06/2022, data a partir do qual o magistrado poderá
exercer seu direito de pedir o aproveitamento para retorno às atividades.

Ante o exposto, voto pela não ratificação da liminar.

 

Conselheira Ivana Farina Navarrete Pena

VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

 

Trata-se de Revisão Disciplinar instaurada pelo Desembargado
Eduardo Mattos Gallo Jr., cuja pena de aposentadoria compulsória foi convertida
em disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço por este
Conselho.

O Requerente vem agora aos autos para requerer a reserva de vaga
destinada a provimento do cargo de Desembargador, que seria preenchida no dia
1 de julho último.

O Relator, conselheiro Henrique Ávila, deferiu a liminar para
suspender o provimento do 94º cargo de Desembargador, aberto em decorrência
da aposentadoria de Jorge Luis Costa Beber consignando, ainda, que este Plenário
teria fixado a tese de que o período de afastamento cautelar pode ser utilizado
para se detrair a pena aplicada ao magistrado.

Acompanho o Relator pela ratificação liminar, considerando a situação
excepcional dos autos, em que já houve o transcurso de 2 anos desde que o
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Tribunal apenou o Desembargador.

Deve-se ressaltar ainda que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
deve, antes de prover a vaga de Desembargador, analisar o pedido de
reaproveitamento do Requerente, por meio do procedimento já fixado por este
Conselho nos PCAs n. 000619-61.2017.2.00.0000 e 0005442-
15.2016.2.00.0000. Contudo, o Tribunal não está compelido a deferir de pronto o
seu reaproveitamento, se eventualmente entender de modo diverso.

Apesar de ratificar a liminar, filio-me à ressalva de fundamentação
consignada pela Conselheira Candice Galvão, no sentido de que o Plenário deste
Conselho, por maioria, concluiu pela impossibilidade de utilização do tempo de
afastamento cautelar para a detração da pena de disponibilidade
compulsória.  

Entendo que o instituto da detração - proveniente do processo penal –
deve ser aplicado com ressalvas no direito disciplinar.

Ao privar o indivíduo de um bem fundamental, como a liberdade, a
prisão cautelar o retira do convívio social e familiar, e do ambiente de trabalho -
podendo ensejar, inclusive, a rescisão do contrato de emprego, com justa causa
(artigo 482, d, da CLT) ou a perda do cargo público (artigo 92 do Código Penal).
Ademais, a segregação do preso serve aos objetivos definidos em lei, como a
garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal, e
assegurar a aplicação da lei, dentre outros.

Noutro giro, o afastamento cautelar no âmbito disciplinar da
Magistratura encontra regramento genérico no artigo 15 da Resolução CNJ nº
135, transcrito a seguir: 

 
Art. 15. O Tribunal, observada a maioria absoluta de seus membros
ou do Órgão Especial, na oportunidade em que determinar a
instauração do processo administrativo disciplinar, decidirá
fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Magistrado até
a decisão final, ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno,
por prazo determinado, assegurado o subsídio integral.
§1º - O afastamento do Magistrado previsto no caput poderá ser
cautelarmente decretado pelo Tribunal antes da instauração do
processo administrativo disciplinar, quando necessário ou
conveniente a regular apuração da infração disciplinar.
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A concretização das hipóteses autorizadoras do afastamento cautelar foi
construída paulatinamente pela jurisprudência do CNJ, pautando-se na
possibilidade de o investigado interferir e prejudicar as investigações - por meio

da coação de testemunhas e adulteração de provas
[1]

 -, assim como no
comprometimento da isenção e imparcialidade no exercício da função

judicante
[2]

.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, foram legitimadas hipóteses de
afastamento lastreadas em elementos que evidenciariam práticas incompatíveis

com o exercício da judicatura
[3]

, além da extrema gravidade dos fatos
[4]

.

As consequências do afastamento cautelar do magistrado são bastante
distintas da prisão cautelar, e muito mais amenas. Nos exatos termos do §2º do
art. 15 da Resolução CNJ n. 135, fica o Magistrado impedido de utilizar o local
de trabalho e usufruir de veículo oficial e de outras prerrogativas inerentes ao
exercício da função: 

§2º - Decretado o afastamento, o magistrado ficará impedido de
utilizar o seu local de trabalho e usufruir de veículo oficial e outras
prerrogativas inerentes ao exercício da função.

Um segundo argumento é o fato de que no afastamento cautelar do
magistrado, são-lhe assegurados os vencimentos integrais (art. 27 da LOMAN),
ao passo que, na disponibilidade, percebe-se vencimentos proporcionais (art. 57
da LOMAN).

Eventual compensação geraria inconvenientes, como a necessidade de o
Magistrado devolver a diferença recebida no período em que esteve afastado
cautelarmente.

Pelos argumentos acima expendidos, acompanho parcialmente o Relator
para ratificar a liminar, com fundamentaçao diversa.

 

LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN

Conselheiro
GABLFTK/IFP
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