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Oficio-16a Subseção OAB/ ES no 009/2019 

Ao Excelenóssirno Stnhor, 

José Carlos Rizk Filhu, 

Presidente Estadual da O~\ B - eção Espírito Santo. 

lúna-ES, 28 dt novembro de 2019. 

; 

Assunto: Estudo so·l,rc integração de Comarcas. Posicionamento da 169 Subseção. 

Exmo. Jr.. Presidente, 

Sirvo -rne do presente expediente para formalizar o posicionamento da 16a Subseção 

quanto aos estudos de euvolvidos sobre eYenruais integrações de Comarcas no Estado do Espírito 

Santo, especialmente no r~ne conceme a integração das Comarcas de Ibiti.rarna e Muniz Freire à 

Comarca de I úna. 

O Tribunal, em respeito à sua tradição, quer atacar um grave problema (dificuldade 

orçamentária) com ut:1a <;nlução simplista e ?.s custas, mais uma ,·ez, do po,o. ão há dúYidas que 

essa medida terá contorno.; muiro mais gra,Tes do que outras que deveriam ser, antes, adotadas. Mas 

isso não é novidade. O corporativismo arraigado no Poder Judiciário impede que fÁam uma gestão 

eficaz dos semdorcs e, principalmente, dos seus vencimentos (tantos penduricalhos, tantos 

beneficios, consrant.: ' xtrapolação do teto constitucional e outras manobras para engordar os já 

polpudos salários - pr.u cipal•nente para a realidade do nosso pais.) 

Na r.t . . ::.:' ' 'i áo, seria um absoluto disparate retrocedermos e exigir que cidadãos das 

outras Comarcas teobatT• que se deslocar em alguns casos 100km para comparecer à sede do 

Judiciário (à exemplo de~ ch!.tritos de Santa "t\farta - em Ibiti.rama e, talvez, Piaçu - }..funiz Freire). 

Isso, a nosso :il!!1 lÍr, apa.na sim o cidadão do seu inafastánl direito de acessar a Justiça. Outro 

exemplo que be1n J.lu tra a .... uestão é o do município de Impi- que hoje faz parte da Comarca de 

Iúna e dista aprox"Ttadamcnte 20 km do Fórwn locaL É in~gável que, em uma detida análise, 

vislumbra-se no i.nco!1sc. 10: 0 1e coleti,·o uma percepção mais úmida de Justiça, se comparados aos 

cidadãos iunenses. ( .- i' '.::.r. · :nxerga menos a possibilidade de se acessar o judiciário se comparado ao 

povo de Iúna. Não ~~ :.;t:i t:m seu campo de visão, muitas vezes, essa possibilidade, restringindo-se a 

casos de maior gravidade o u a casos em que não há qualquer outra alternativa (a exemplo dos 

divórcios com fiihos H:nores). Para nós, isso é muito claro. 
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Não achamos ainda que a prestação jurisdicional, no caso da integração, seria mais 

eficiente. A contumaz negligência do TJES com as Comarcas do Interior não seria resolvida com 

essa questão. Adern:üs, os servidores seriam os mesmos para o mesmo número de processos, 

limitando-se somente. a centralização dos problemas. Ora, não se faz necessária uma augusta nsão 

para constatar que, em verdade, o problema orçamentário do Tribunal de Justiça é decorrente da 

odiosa estrurura rem·.•.1eratória e dos inúmeros privilégios historicamente concedidos aos seus 

membros e servidores. 

ão é dcrna1s cogitar, ainda, que tal medida, se adotada, acabe& por centralizar 

também as Promotorias de Justiça. Isso teria grande impacto no importante pap~l exercido pelo 

Parque/ estadual no controle c fiscalização dos poderes públicos municipais. 

E nfi.-n, afastar instituições tão caras ao Estado Democrático de Direito do seu povo 

seria um retrocesso civ~atório inadmissível. Reiteramos que uma questão tão melindrosa e com 

tantos desdobramenros severos aos jurisdicionados reclama por urna discussão aprofundada, pela 

ampliação do debate L!, principalmente, pela inserção daqueles que serão mais afetados na tomada de 

decisão: o povo, de s' 1 .m efetivamente emana todo poder. 

Firme em ,-osso conónuo empenho na defesa dos interesses da classe, contamos 

com Vossa Excelên._:..: para que impeça qualquer deliberação açodada do Tribunal de Justiça do 

Estado do Espú.ito Santo, sem que antes se esgote todas as vias de discussão e estudo do tema. 

endo o que .:umpre por ora, recoloco a 16a subseção à disposição da Seccional para 

quaisquer conu:tbuições qu~.- entendam pertinentes c, oportunamente, reafirmo os ,·otos de elevada 

estima e distinta consideraç;i\). 

Respet ~os'l·.ncn te, 

N RIQUES N EVES 

UBSEç..\o D.\ OAB/ E 
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