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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Avenida Afonso Pena , Nº 4001 - Bairro Serra - CEP 30130-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br
Andar: 12 (31)3306-3178

Ofício nº 42450 / 2020 - PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/ASPRE
Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2021.

Exmo. Sr.
Dr. RICARDO LEWANDOWSKI
Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.609/MG
CAPITAL
Ref.: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.609/MG
Autor: Procurador-Geral da República

Senhor Ministro,

Em atendimento ao contido no Ofício nº 3.723/2020, pelo qual se solicitam informes
quanto às alegações ultimadas pelo Procurador-Geral da República na exordial da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6.609/MG, por ele aviada em desfavor do art. 178, parágrafo único, da Lei
Complementar Estadual nº 59/2001, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos que se seguem.
I. SÍNTESE DA ESPÉCIE
Alega o requerente que o dispositivo de lei objurgado viola o art. 93, caput, da
Constituição da República, o qual reserva a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal o
estabelecimento das normas gerais concernentes ao regime jurídico aplicável à magistratura nacional.
Pontua que, “até o advento de tal lei, tem o Tribunal considerado que a matéria própria
ao estatuto permanece disciplinada pela Lei Complementar 35, de 14.3.1979 (Lei Orgânica da
Magistratura Nacional – LOMAN), sem embargo da competência do Conselho Nacional de Justiça
para uniformizar aspectos do regime jurídico dos magistrados”, sendo o art. 178, parágrafo único, da
LCE nº 59/2001, a seu ver, contraria o disposto no art. 814 da LOMAN.
Eis o teor dos dispositivos em questão:
LCF nº 35/1979:
Art. 81 - Na Magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção por merecimento
precederá a remoção.
§ 1º - A remoção far-se-á mediante escolha pelo Poder Executivo, sempre que possível, de nome
constante de lista tríplice, organizada pelo Tribunal de Justiça e contendo os nomes dos candidatos com
mais de dois anos de efetivo exercício na entrância.
§ 2º - A juízo do Tribunal de Justiça, ou de seu órgão especial, poderá, ainda, ser provida, pelo mesmo
critério fixado no parágrafo anterior vaga decorrente de remoção, destinando-se a seguinte,
obrigatoriamente, ao provimento por promoção.
LCE nº 59/2001:
Art. 178 - A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser
provida por merecimento.
Parágrafo único - A remoção de uma para outra vara da mesma comarca poderá efetivar-se, mesmo em se
tratando de vaga a ser provida por antiguidade.
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Sustenta também que “o art. 178, parágrafo único, da Lei Complementar mineira
59/2001 (Lei de Organização e Divisão Judiciárias de Minas Gerais) veiculou disposição relativa à
remoção de magistrados, dispondo que ela pode ocorrer de uma para outra vara da mesma comarca,
‘mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade’”, enquanto “o art. 81 da LOMAN contém
preceito relativo à precedência da remoção apenas sobre o provimento inicial e a promoção por
merecimento, [mas] não sobre a promoção por antiguidade”, “o que leva à conclusão de que, no que diz
respeito à promoção por antiguidade, esta tem prioridade” sobre a remoção.
Com base em tais premissas, pugna pela declaração de inconstitucionalidade formal do
art. 178, parágrafo único, da LCE nº 59/2001, invocando. em abono de sua tese, decisões proferidas pelo
Pretório Excelso em ADIs aviadas contra leis de organização judiciária de outros estados, bem como a
tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.037.926/RS, segundo a
qual "a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção".
II. FUNDAMENTAÇÃO
Saliente-se, de antemão, que o objetivo, aqui, é demonstrar, da forma mais cristalina
possível, que existe um distinguishing entre o contexto referido pela lex mineira e aquele apreciado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.037.926/RS e nos demais julgados que lhe serviram
de base - os quais também foram invocados pelo requerente em sua peça de ingresso -, de sorte a afastar,
de forma peremptória, a ideia de que a legislação e a práxis adotadas no âmbito do Estado de Minas
Gerais vão de encontro à tese de repercussão geral estatuída pelo STF, à orientação normativa do art. 93
CR/88 ou mesmo à regra imposta pelo art. 81 da LOMAN.
II.1. DO BREVE HISTÓRICO SOBRE O CARGO DE JUIZ DE DIREITO
AUXILIAR NO ESTADO
Os cargos de Juiz de Direito Auxiliar de Belo Horizonte (JDA) e de Juiz de Direito
Auxiliar Especial do interior (JDAE), todos em Comarcas de entrância especial, ou seja, último nível da
carreira da magistratura mineira de primeira instância, antes da ascensão ao cargo de Desembargador, da
segunda instância, foram criados, ab initio, para manter a regularidade da prestação jurisdicional.
Vejamos.
Extrai-se do art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 59, de 18/01/2001, que dispõe
sobre a Organização e Divisão Judiciária de Minas Gerais (LODJ/MG), que Juiz de Direito Auxiliar é a
nomenclatura do cargo exercido por Juiz de Entrância Especial lotado na comarca de Belo Horizonte, não
titular de vara, cuja função precípua é de "substituir ou cooperar" com os Juízes titulares de vara:
Art. 63. Compete a Juiz de Direito Auxiliar substituir ou cooperar com os titulares da Comarca de Belo
Horizonte.

O Juiz de Direito Auxiliar Especial tem igual função, porém, nas demais comarcas de
entrância especial, conforme Resolução nº 613, de 10/09/2009, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais:
Art. 2º. Compete ao Juiz de Direito Auxiliar Especial, mediante designação do Presidente do Tribunal de
Justiça, exercer a substituição plena de Juiz de Direito, titular de vara da respectiva comarca, que se
encontre em férias individuais, licenças de qualquer natureza e férias-prêmio, bem como nos casos de
unidades judiciárias desprovidas. § 1º O Presidente do Tribunal de Justiça designará o Juiz de Direito
Auxiliar Especial para cooperação sempre que não houver titular afastado ou unidade judiciária
desprovida.

Trata-se, pois, de Juiz não titular de Vara. Isso porque é da essência da função inerente
a tal cargo a permanente “mobilidade”, sem critérios pré-definidos, com vistas a atender demandas
provisórias e, no mais das vezes, repentinas, de substituição ou cooperação com algum Juiz titular de
Vara, em virtude do respectivo afastamento temporário (licença-saúde; gozo de férias ou compensação de
dias de plantão de HCMU ou atuação em Turma Recursal; convocação para auxiliar a Presidência ou a
Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG, do TRE, do CNJ, do STJ ou do STF e seus Ministros
individualmente) ou permanente (promoção, remoção, aposentadoria, morte), ou de acervo
excessivamente acumulado.
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O cargo de Juiz de Direito com funções precípuas de substituir e cooperar não é novo
na magistratura mineira. Remonta ao ano de 1946, quando o Decreto-lei nº 1.630, de 15/01/1946, previu
o cargo de Juiz Substituto de 1ª classe (art. 29, a), de provimento inicial da carreira, e o cargo de Juiz
Substituto de 2ª classe (art. 29, b), provido por promoção ou remoção (art. 41), vinculado às comarcas de
4ª entrância (assemelhando-se aos atuais JDAs).
Os "JDAs da época" (Substitutos de 2ª classe) atuavam em varas cíveis e criminais, ao
lado do Juiz titular. Todavia, diferentemente dos atuais JDAs, encontravam-se no segundo nível da
carreira, inferior ainda à primeira entrância, tinham funções previamente estabelecidas em lei (art. 271),
conforme sua “alçada”, e. ainda, gozavam de prerrogativa da inamovibilidade (art. 42).
Portanto, o cargo trazia uma vantagem, aos recém-ingressos na Magistratura, que é a de
poderem atuar nos grandes centros urbanos (à época, Comarcas de Belo Horizonte e de Juiz de Fora),
como etapa da carreira.
No ano de 1954, por intermédio da Lei nº 1.098, a função de substituição e cooperação
foi distribuída pelos cargos de Juiz Municipal, com competência para causas de determinada ‘alçada’,
além de com concurso e carreira próprios (art. 10, IV; art. 88), e de Juiz Seccional, de provimento inicial
na carreira (classificado em primeira entrância), com competência apenas para substituir e cooperar com o
Juiz titular (art. 10, parágrafo único; art. 39; art. 83).
Em certa medida ambos os cargos trazem funções que hoje caracterizam o cargo de
JDA. Todavia, o cargo de Juiz Municipal era de carreira própria, o que o tornava essencialmente
facultativo àquele que o pretendesse, ao passo em que o de Juiz Seccional era a etapa inicial e obrigatória
da carreira da magistratura estadual.
Em 1959, a Lei nº 1.906 extinguiu o cargo de Juiz Seccional (art. 2º das Disposições
Finais e Transitórias) e limitou a competência do Juiz Municipal para a de mera substituição do Juiz titular
(art. 86), mantendo-o em carreira própria, com provimento por concurso específico.
Posteriormente, a Lei nº 3.344, de 14/01/1965, recriou o cargo de Juiz Seccional, sem a
prerrogativa da vitaliciedade, com função de substituir e cooperar com o Juiz titular (arts. 80, 82, 83, 84 e
85), provido por concurso próprio, que poderia ser adotado pelo interessado como etapa do concurso para
o cargo de Juiz de Direito (arts. 50 e 51). Paralelamente, limitou ainda mais a competência do Juiz
Municipal para a cooperação nas Varas “de Menores” (art. 93), sendo que tal cargo ainda era provido por
concurso específico e sustentava carreira própria.
Ambos os cargos e suas funções de mera substituição e cooperação, portanto, eram
essencialmente facultativos ao interessado.
Frise-se, por oportuno, que, até então, a legislação estadual, quando versava sobre a
movimentação horizontal na carreira, tratava apenas da remoção entre comarcas, fossem elas da
mesma entrância, fossem de entrância superior para entrância inferior, não trazendo dispositivo
específico de movimentação interna (entre varas de uma mesma Comarca).
No ano de 1970, a Resolução nº 46 do Tribunal de Justiça (que dispunha sobre a
Organização Judiciária), trouxe os cargos de: 1) Juiz de Direito Auxiliar, com sede em Belo Horizonte
(art. 8º, parágrafo único), de provimento inicial na carreira, mas sem titularidade de vara (arts. 52 e 53) que poderia ser adquirida por remoção (art. 57, § 4º) -, cuja função precípua era de substituir e cooperar
com Juiz titular em qualquer comarca do Estado (arts. 68 e 70), assemelhando-se, pois, ao cargo atual de
Juiz de Direito Substituto; 2) Juiz Substituto de Primeira Instância, classificados como de terceira entrância
(art. 9º, parágrafo único), cuja função era de substituir e cooperar com “Juiz da Capital”, por designação
do Presidente do Tribunal (art. 33, XXXIV e XLVII; art. 67, § 7º, ‘a’), ou de auxiliar o Corregedor-Geral
de Justiça (art. 67, § 7º, ‘b’; art. 187), possuindo, assim, funções similares às dos cargos de Juiz Municipal
e de Juiz Seccional, que foram extintos.
O Juiz Substituto de Primeira Instância seria o equivalente ao atual JDA. Todavia,
apresentava a característica de ser cargo essencialmente facultativo, provido preferencialmente por
remoção na terceira entrância (art. 57, § 3º) e, subsidiariamente, por promoção, como etapa ‘intermediária’
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entre a terceira entrância, na qual o Juiz estava lotado, e a entrância especial de Belo Horizonte, na qual
exercia as funções e onde poderia se titularizar por promoção.
A falta de titularidade (e, por conseguinte, inamovibilidade), portanto, era opção dos
Juízes que, embora ainda lotados na terceira entrância, no plano vertical da carreira, já pretendiam exercer
suas funções na entrância especial de Belo Horizonte (de forma semelhante ao cargo de Juiz Substituto de
Segunda Instância então criado, que, em momentos históricos subsequentes foi extinto, recriado e
novamente extinto).
Paralelamente, tratou-se pela primeira vez da remoção “para Vara da mesma
comarca”, a ser efetivada por ato do Presidente (parágrafo único, art. 59), distinguindo-a da
remoção entre Comarcas, que, até então, era a única modalidade disposta normativamente, cuja
efetivação se dava por ato do Governador do Estado (caput, art. 59).
A Resolução nº 61, do ano de 1975, que sucedeu a Resolução nº 46/1970, manteve a
distribuição de cargos e funções da Resolução nº 46/1970 e vigorou, por força da Resolução nº 84, de
1979 e com alterações legislativas pontuais adiante expostas, até o ano de 1995, quando a Lei
Complementar nº 38, de 13/02/1995, dispôs sobre a "nova" Organização e Divisão Judiciária do Estado.
Em 1979, com vistas a adaptar a Resolução nº 61/1975 à LOMAN (Lei Complementar
Federal nº 35/1979) recém-vigente, a Lei nº 7.655 alterou a redação de alguns de seus artigos, mantendo,
todavia, a citada distribuição de cargos e funções de Juízes Auxiliares lotados na primeira entrância (arts.
8º, § 2º; 23, § 3º, XIX; 71; 75) e de Juízes Substitutos de Primeira Instância lotados na terceira entrância
(arts. 9º, § 2º, II; 23, § 3º, XXIV; 73, § 7º, I, II e III).
No que diz respeito à movimentação horizontal na carreira, a Lei nº 7.655/1979
incrementou a distinção inaugurada pela Resolução nº 46/1970 dispondo sobre a remoção entre
comarcas de igual entrância (art. 198, I), a remoção para titularização do Juiz de Direito Auxiliar (art.
198, II), a remoção de Comarca de terceira entrância para cargo de Juiz Substituto de Primeira instância
(art. 198, III), a remoção de uma Vara para outra da mesma comarca (art. 198, IV) e a remoção por
permuta de comarca a comarca ou entre Varas da mesma comarca (art. 198, V).
Quanto à remoção entre comarcas da mesma entrância (remoção externa) e a remoção
entre Varas da mesma comarca (remoção interna), que são as que interessam para o caso, adaptou-se a
Resolução nº 61/1975 aos arts. 81 e 82 da LOMAN: 1) restringindo-se a remoção entre comarcas
(remoção externa) às hipóteses de provimento inicial e promoção por merecimento (art. 191, caput e § 6º;
art. 197), a ser efetivada por ato do Governador do Estado (art. 198, § 2º); e 2) prevendo que a remoção
entre varas da mesma comarca (remoção interna) poderia preceder qualquer modalidade de provimento inicial, promoção por antiguidade ou merecimento ou remoção externa -, a ser efetivada por ato do
Presidente do Tribunal (§ 1º do art. 191; §§ 2º e 3º, art. 198).
Com relação à comarca de Belo Horizonte, portanto, ascendia-se sempre como Juiz
titular de Vara, por promoção da terceira entrância (seja do cargo de Juiz titular, seja do cargo de Juiz
Substituto de Primeira Instância), não obstante a possível movimentação (remoção) interna (§ 1º, art. 191).
O mesmo acesso via promoção ao cargo de titular de Vara de cada entrância,
igualmente, dava-se por meio de promoção da entrância inferior, não obstante a possível prévia remoção
interna, ressalvada a faculdade, por interesse do candidato, de se remover na terceira entrância para o
cargo não titular de Vara de Juiz Substituto de Primeira Instância.
A Lei nº 8.112, de 03/12/1981, modificando novamente a redação de alguns artigos da
Resolução nº 61/1975 do TJMG, elevou o cargo de Juiz Substituto de Primeira Instância da terceira
entrância para a entrância especial, lotando-o em Belo Horizonte, e alterou a nomenclatura do cargo para
a de Juiz Substituto da Comarca de Belo Horizonte (nova redação do art. 9º, § 2º, I, Resolução 61/1975).
Portanto, embora ainda sob outra nomenclatura, criou o cargo que atualmente se chama de JDA.
Referida legislação trouxe normas sobre a titularização em Belo Horizonte dos que
exerciam tal cargo, assim como normas transitórias sobre a posterior promoção para a entrância especial
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de Belo Horizonte para os então Juízes Substitutos de Primeira Instância, lotados na terceira entrância, que
já exerciam a função (nova redação do art. 198, III, Resolução 61/1975; art. 3º Lei 8.112/1981).
Tal titularização, vale dizer, foi expressamente limitada às vagas a serem providas por
merecimento, pela remissão aos §§ 5º e 6º do art. 191 da Resolução 61/1975 TJMG, restrição que,
também impende pontuar, não existia para as demais hipóteses de remoção interna de Juízes titulares de
varas na Comarca de Belo Horizonte (§ 1º do art. 191; §§ 2º e 3º, art. 198, Resolução 61/1975).
Havia coerência em se restringir a titularização do Juiz Substituto de Primeira Instância
às vagas de provimento por merecimento, porquanto se tratava de Juiz lotado na entrância inferior
(terceira entrância), o qual apenas exercia função de substituição e cooperação na entrância superior
(entrância especial de Belo Horizonte). Em outros termos, era possível sua titularização em Belo
Horizonte, tanto pela remoção interna em vaga a ser provida por merecimento (mantendo-se, por
enquanto, lotado na entrância inferior), quanto pela promoção direta em vaga a ser provida por
antiguidade ou por merecimento. Portanto, tratou-se de forma diferenciada os desiguais, na medida de
suas desigualdades.
Nestas circunstâncias, sempre houve a possibilidade de que o Juiz fosse promovido por
antiguidade a Belo Horizonte como titular de Vara, ainda que em Vara remanescente da remoção interna
de outro Juiz titular, eis que em tal modalidade de provimento não havia concorrência de Juízes
Substitutos, tornando-se opcional a promoção ao cargo não titularizado de Juiz Substituto (cuja
titularização futura estaria limitada à remoção em vaga a ser provida por merecimento).
Conclui-se, pois, que a assunção do cargo não titularizado de mera substituição e
cooperação em Belo Horizonte continuava a ser essencialmente opcional.
A Lei nº 9.548, de 04/01/1988, transformou o cargo de Juiz de Direito Substituto da
Comarca de Belo Horizonte em Juiz de Direito (nova redação ao art. 9º, I, Resolução 61/1975 TJMG),
que seriam progressivamente titularizados - preferencialmente a qualquer tipo de provimento - nas Varas
que se vagassem ou que fossem criadas, na medida destas vacâncias e instalações (nova redação aos §§ 1º
e 2º do art. 9º, Resolução 61/1975 TJMG).
Em suma, eliminou, progressivamente, o cargo de Juiz meramente substituto e
cooperador de Belo Horizonte, assegurando-lhe preferência na remoção interna com vistas à sua
titularização e, consequentemente, a obtenção de sua inamovibilidade.
A Lei nº 10.293, de 02/10/1990, adaptando-se à novel Constituição, alterou o nome do
cargo de Juiz de Direito Auxiliar para o de Juiz de Direito Substituto (art. 2º) e o de Juiz Substituto de
Belo Horizonte para o de Juiz de Direito Auxiliar, de entrância especial, JDA (art. 3º).
O cargo de JDA de Belo Horizonte (nova denominação do Juiz Substituto de Belo
Horizonte, atribuída pela Lei nº 10.293/1990), que se encontrava em progressiva extinção pela
titularização, conforme a retro mencionada Lei nº 9.548/1988, foi tornado permanente pela Lei
Complementar Estadual nº 38, de 13/02/1995, que dispôs sobre a Organização e Divisão Judiciárias do
Estado (art. 9º, I), mantendo-se sua histórica função de substituição e cooperação com o Juiz titular (art.
69), tendo sido criado, ainda, o cargo de Juiz-Corregedor, com função de auxiliar o Corregedor-Geral de
Justiça (art. 25), e também desprovido de titularidade.
O Juiz-Corregedor era escolhido entre Juízes de Direito de entrância especial (art. 25, §
1º), hipótese em que perdiam a titularidade da Vara, mas recuperavam a titularidade ao deixar sua função,
assumindo a vaga deixada por novo Juiz-Corregedor (art. 25, § 3º).
Quanto aos Juízes de Direito Auxiliares de Belo Horizonte, a restrição à sua
titularização, instituída (justificadamente, como exposto) pela Lei nº 8.112, de 03/12/1981, que havia sido
eliminada para viabilizar a progressiva extinção do cargo conforme Lei nº 9.548, de 04/01/1988, foi
restabelecida pela Lei Complementar nº 38/1995.
Isso porque o art. 195, § 5º e o art. 202 repetiram as disposições normativas anteriores
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(art. 191, § 6º e art. 197, Resolução 61/1975), de que “à promoção por merecimento precederá a
remoção” e de que “a remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só poderá efetivar-se para comarca ou
vara a ser provida por merecimento”, respectivamente, porém, não se repetiu a exceção para a remoção
interna (de Vara a Vara da mesma Comarca) como precedente a qualquer provimento, que vigorava até
então por força do § 1º, art. 191, da Resolução 61/1975 TJMG.
Vê-se, todavia, que a restrição da remoção interna ao provimento por merecimento, que
antes pesou (justificadamente) apenas contra o (antigo) Juiz de Direito Substituto, passou a atingir também
o Juiz titular.
Não obstante, infere-se a coerência desta alteração normativa na medida em continuou a
manter a possibilidade de haver a promoção por antiguidade como titular de vara em Belo Horizonte, com
a diferença, tão somente, de que o provimento se daria na própria vara em que ocorreu a vacância e não
mais em vara remanescente, continuando a manter a promoção a cargo de mera substituição e cooperação
(JDA) como opção do candidato.
Finalmente, a Lei Complementar nº 59, de 18/01/2001, trouxe a alteração normativa
mais significativa para a carreira, no que se refere ao acesso a comarcas de entrância especial,
principalmente à de Belo Horizonte, exatamente pelo dispositivo legal que ora se encontra em
questionamentos perante o STF: o parágrafo único do art. 178.
Mantiveram-se os cargos sem titularidade de vara de Juiz de Direito Auxiliar (JDA) e de
Juiz-Corregedor, com suas idênticas funções - quanto ao primeiro, a de mera substituição e cooperação
(art. 63) -.
A titularização do Juiz-Corregedor, quando da cessação de suas funções específicas,
que, na vigência da Lei nº 10.293, de 02/10/1990 (art. 25, § 3º), se dava no cargo deixado pelo novo JuizCorregedor, passou a dar-se por designação do Presidente do Tribunal, para vara que estivesse vaga ou
que viesse a vagar (art. 26, § 3º).
A remoção interna como precedente a qualquer tipo de provimento, que vigorou até a
edição da Lei nº 10.293, de 02/10/1990, mas, conforme já exposto, sempre mantendo-se a possibilidade
de haver a promoção por antiguidade como titular de vara em Belo Horizonte e o caráter opcional da
promoção para cargo de mera substituição e cooperação (JDA), foi restabelecida pelo parágrafo único do
art. 178, assim disposto:
Art. 178 - A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser
provida por merecimento. Parágrafo único - A remoção de uma para outra vara da mesma comarca poderá
efetivar-se, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade.

Observe-se que referido dispositivo legal não era nenhuma novidade para o Juiz
titular, embora a regra tivesse sido obstada entre os anos de 1990 e 2001 pela Lei nº 10.293, e
nunca tivesse existido em prol do Juiz Substituto de Belo Horizonte/JDA (que somente se
titularizava por promoção por antiguidade ou por remoção em vaga de merecimento). Mas, a
partir de 18/01/2001, estendeu-se tal possibilidade também aos JDAs, que, antes de cada
provimento, independentemente do critério, poderiam concorrer à titularização: nos provimentos
por merecimento, concorrendo com quaisquer Juízes da mesma entrância; nos provimentos por
antiguidade, concorrendo apenas com Juízes da mesma comarca, de sorte que, ao menos nos
provimentos por antiguidade, lhes era assegurada a titularização, levando o candidato à promoção
da entrância inferior a ser promovido ao cargo remanescente de substituição e cooperação de JDA.
Nessa linha de raciocínio, e pelas circunstâncias expostas, tem-se o seguinte histórico,
no que tange às possibilidades de titularização de Juiz de Direito na Comarca de Belo Horizonte:
- Até 18/01/2001:
a) sempre certa a promoção e titularização em vara no provimento por antiguidade (até
1990, na vara remanescente da remoção interna; entre 1990 e 2001, na vara em que
ocorreu a vacância);
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b) possível, mas improvável, a titularização em vara no provimento por merecimento;
c) provável a assunção do cargo não titularizado de JDA na promoção por merecimento;
d) possível a titularização do JDA na remoção de provimento por merecimento, em
concurso com juízes de outras comarcas da mesma entrância.
- Após 18/01/2001:
a) possível, mas improvável, a promoção e titularização em vara no provimento por
antiguidade e por merecimento;
b) provável a assunção do cargo não titularizado de JDA (remanescente da remoção
interna) na promoção por antiguidade;
c) possível a titularização do JDA na remoção de provimento por merecimento, em
concurso com juízes de outras comarcas da mesma entrância.
Na prática, como se sabe, sob o ponto de vista do Juiz de segunda entrância
candidato a promoção, via de regra, a “porta de entrada natural" para a comarca Belo Horizonte,
do Juiz egresso da segunda entrância, tornou-se o cargo de JDA, de substituição e cooperação, sem
inamovibilidade.
Em outros termos, ser um Juiz não titularizado, com mera função de substituição
e cooperação, embora no fim da carreira, deixou de ser opcional e tornou-se, na prática, caminho
natural para quem pretendesse se promover a Belo Horizonte.
Não obstante, tratava-se de planejamento da carreira, assegurado pela
perspectiva de que, uma vez JDA em Belo Horizonte, teria a possibilidade de concorrer apenas
internamente (com os Juízes da própria comarca de Belo Horizonte) para titularização, no
provimento de vaga por antiguidade. Isso porque no provimento por merecimento não lhe seria
assegurada a titularização, eis que concorreria com todos os Juízes de quaisquer comarcas da
entrância especial do Estado. Deve-se levar em conta, ainda, que, nas vacâncias originárias no
próprio cargo de JDA, evidentemente, não há se falar em remoção/titularização de outro JDA.
Vale dizer que, em 10/09/2009, por meio da Resolução nº 613 do TJMG, foi criado
para a entrância especial do interior cargo idêntico ao de JDA de Belo Horizonte, denominado Juiz de
Direito Auxiliar Especial, aplicando-se a eles o mesmo raciocínio sobre a titularização que diz respeito aos
JDAs.
Observe-se que se trata de situação que já vigora há duas décadas completadas
em 18/01/2021, em Belo Horizonte, e há mais de uma década no interior, tendo a ela se submetido
gerações de Magistrados - embora há 3 (três) ou 4 (quatro) meses, desde que publicados os editais
dos mais recentes concursos de promoção e remoção, certa parcela de Magistrados (de segunda
entrância), sob alegação de urgência, risco de prejuízo irreparável e de nulidade de eventuais
provimentos – e impulsionados pelo julgamento do RE Nº 1.037.926 RS pelo Supremo Tribunal
Federal, decidiu questioná-la mediante provocações ao CNJ (PCA 0009489-90.2020.2.00.000, não
conhecido), à PGR (ADI 6609 MG, de que ora se cuida) e ao STF (Medida Cautelar na
Reclamação nº 45.375 MG).
A pretensão desta parcela de Magistrados, deduzida direta ou indiretamente por
meio do PCA, ADI e RCL indicados, de se expurgar a remoção interna como precedente a
qualquer modalidade de promoção, prevista no parágrafo único do art. 178, limitará a
possibilidade de titularização dos JDA e JDAE aos provimentos por merecimento e, ainda assim,
em concurso com juízes de quaisquer outras comarcas de entrância especial do Estado.
Especificamente no caso de Belo Horizonte, comarca que sedia o Tribunal de
Justiça, é de conhecimento geral ser ela o destino, em remoções (externas) nos provimentos por
merecimento, de Juízes de comarcas de entrância especial do interior, com antiguidade suficiente a
lhes inserir no primeiro quinto da carreira, já aptos a se candidatarem a promoção à segunda
instância.
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De tal sorte, os atuais JDAs (de Belo Horizonte), que, pela consulta aos resultados
dos editais de concurso encerrados ao longo dos anos, na prática, somente alcançam sua
titularização nos provimentos por antiguidade (em que é autorizada a remoção interna),
praticamente encerrarão suas carreiras sem se titularizar em Varas ou unidades jurisdicionais,
meramente substituindo e cooperando, se lhes for retirada a faculdade do parágrafo único do art.
178 da LODJ, restringindo-se a possibilidade de sua titularização ao provimento por merecimento,
em concurso com o Estado inteiro e em flagrante situação anti-isonômica, por atuarem
estritamente em cooperação e substituição.
II.2. DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 178,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MINEIRA
Sustentou-se na inicial da ADI em comento que a “Constituição de 1988, no art. 93,
caput, reserva à lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a matéria concernente ao
Estatuto da Magistratura” e que, “Até o advento de tal lei”, a LOMAN (Lei Complementar nº 35 de
1979) é tida pelo STF como a esfera competente para disciplinar a “matéria própria ao estatuto”, tratandose de “verdadeiro bloqueio de competência”.
Nesses termos, “matéria própria do Estatuto da Magistratura, já disciplinada pela
LOMAN”, qualquer “inovação ou intromissão” de legislação estadual seria violação direta do art. 93,
caput, da Constituição”, e, assim, a LODJ/MG incorreria em inconstitucionalidade formal por prever que
a remoção interna pode preceder a promoção por antiguidade sendo que a LOMAN prevê que somente a
promoção por merecimento pode ser precedida de remoção (externa).
O que o Procurador-Geral da República aponta, todavia, não é uma violação direta à
Constituição Federal, mas, sim, suposta ofensa à própria LOMAN, ou seja, um possível conflito de leis
infraconstitucionais, que deveria ser resolvido no plano da hierarquia de leis, e isso se, e somente se,
fosse, de fato, constatada a existência do conflito (que, pelo “distinguishing” a ser demonstrado, não
existe). Vejamos.
Ab initio, não se pode olvidar que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias mineira
foi elaborada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mediante projeto de iniciativa deste
Tribunal de Justiça, editado com fulcro no art. 96, II, “d”, da Constituição Federal, o qual confere
autonomia aos Tribunais de Justiça para disciplinar sua organização judiciária.
Nesse sentido, a LOMAN estabelece apenas normas gerais sobre o regime jurídico
aplicável aos magistrados, entre as quais diretrizes mínimas sobre a movimentação na carreira da
magistratura e, em seu art. 81, tão somente exige que, diante de uma vacância, a remoção (externa, com
possibilidade de provimentos sucessivos por tal via, em detrimento da promoção do próximo Magistrado
na fila) anteceda o provimento inicial e a promoção sob o critério do merecimento. Mas, conforme se
demonstrará em seguida, não é a mesma situação da remoção interna, na lei mineira permitida
anteriormente à promoção por antiguidade, a qual em nada prejudica, obsta ou mesmo atrasa o processo
de promoção, apenas possibilita a prévia reorganização dos Magistrados da entrância entre as varas, em
medida de organização judiciária.
É cediço que nenhuma lei que não seja federal, de natureza complementar e de
iniciativa do STF, pode dispor sobre critérios de promoção - que é a ascensão vertical na carreira, de
entrância para entrância, conforme o inciso II do art. 93 da Constituição da República - de modo
a obstar que ocorra na modalidade "por antiguidade" - a qual, nos termos da alínea “d” deste inciso II do
art. 93, somente pode ocorrer na forma por ela prevista -. E, aliás, conforme será pormenorizado ao se
tratar do distinguishing, a impossibilidade de se embargar a promoção por antiguidade foi a razão de
decidir de todos os precedentes citados na exordial da presente ação, em que alguns Tribunais admitiam a
remoção externa (de Comarca para Comarca) de forma precedente ao provimento por antiguidade,
impedindo que ele ocorresse.
Por sua vez, quanto à remoção, o inciso VIII-A do art. 93 estabeleceu parâmetros que
devem ser observados e que o são no âmbito do Estado de Minas Gerais.
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Há que se atentar para que não há, no “bloqueio de competência” da Constituição da
República com a LOMAN, absolutamente nada que disponha sobre movimentação interna de
magistrados na comarca. A única questão é que não se pode, jamais, causar prejuízo à “promoção de
entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento” (inciso II, art. 93, CF),
tampouco à promoção (de entrância para entrância) por antiguidade -. E tal é regularmente observado pela
LODJ/MG.
Frise-se: a movimentação interna (dentro de uma mesma comarca ou circunscrição) não
está prevista na LOMAN, não está prevista no art. 93 da Constituição Federal, e, nem por isso, o
Supremo Tribunal Federal reputou a inconstitucional, por “bloqueio de competência”, nas legislações
estaduais que versam a seu respeito - em especial as de Minas Gerais e de São Paulo, expressamente
citadas nos debates do Colegiado no Mandado de Segurança nº 27.958, de relatoria de Vossa
Excelência, julgado em 17/05/2012 -.
Assim, mantendo-se a coerência dos próprios precedentes do Supremo Tribunal
Federal, não se pode tratar com dois pesos e duas medidas, no plano da constitucionalidade formal, a
mesma suplementação da legislação estadual ante o “silêncio” da LOMAN.
Ora, uma mera menção genérica ao caput do art. 93, da Constituição Federal, com a
sugestão de que tudo que diga a respeito à magistratura deva ser tratado por lei complementar de iniciativa
do STF - e que tal lei, hoje, seria a LCF nº 35/1979 (LOMAN) -, não pode levar à conclusão de que, se a
LOMAN foi silente a respeito de algo, haveria inconstitucionalidade formal de norma estadual que
“suprisse” sua omissão. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.142/BA,
de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, já decidiu que o silêncio da LOMAN não é, por si só,
impeditivo a que os Tribunais, consoante o princípio do autogoverno do Poder Judiciário, possa suprir tal
silêncio, sem incorrer em inconstitucionalidade, colhendo-se do voto condutor do acórdão o seguinte
trecho, muito elucidativo:
(...) não se afastou das diretrizes projetadas pelo Estatuto da Magistratura (LC 35/1979). Isso porque tal
diploma normativo não se encarregou de tratar da matéria, que ficou a cargo da lei de organização
judiciária dos Estados. (...) não há qualquer contradição entre o que está posto nesse dispositivo com a
LOMAN, e tampouco com o art. 93, caput , da Carta Magna. Como já abordado nesta decisão, o Estatuto
da Magistratura não tratou de disciplinar [a matéria], ficando a cargo do Tribunal de Justiça da Bahia
cuidar da questão.

Nesse passo, por qual motivo o parágrafo único do art. 178 da LODJ mineira, que trata
apenas da remoção interna (entre varas da mesma comarca), sem prejudicar a promoção por antiguidade,
no “silêncio” da LOMAN, haveria de ser interpretado de forma diversa do precedente da própria Suprema
Corte, vale dizer, como inconstitucional, porque a LOMAN se silenciou e, por isso, supostamente, não
teria “querido” que ocorresse tal movimentação? Não há nenhuma lógica jurídica, ou mesmo coerência
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em tal interpretação.
Para se justificar o questionamento quanto à constitucionalidade de norma estadual que
disponha sobre a magistratura, a suposta violação há de ser direta a algum dispositivo do art. 93
da Constituição Federal, no sentido de contrariar (eliminado, restringindo ou ampliando) o que estiver
previsto em tal dispositivo.
Nessa linha, se, ao ficar silente sobre a remoção interna nos provimentos por
antiguidade, na visão exposta nesta ADI, a LOMAN teria querido indicar que “esse critério [promoção
por antiguidade] prepondera sobre a remoção”, e que interpretação diversa alteraria “o seu sentido”, tornase evidente que não há, nisso, nenhuma ofensa direta ao art. 93 da Constituição Federal, mas,
supostamente, ao “sentido” e à “indicação” do art. 81 da LOMAN.
Ocorre que o “bloqueio de competência” a que alude o próprio Supremo Tribunal
Federal não diz respeito ao confronto entre o que a LOMAN “indica” ou o “sentido” que dela se extrai e
a legislação estadual sobre a matéria, mas, sim, entre o que a legislação estadual diz e o que o art. 93 da
Constituição Federal reserva à Lei Complementar de iniciativa do STF.
Assim, o que se alega, in casu, pode tratar-se, quando muito, de um conflito de
legislação infraconstitucional -, sendo certo que tal não se submete a equacionamento na via da ADI, pois
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"a ação direita de inconstitucionalidade não é meio processual idôneo para afirmar a validade
constitucional de determinado ato normativo quando, para chegar a esse veredicto, é necessário avaliar,
preliminarmente, se ele é compatível com o ordenamento legal aplicável" (ADI nº 3.812 AgR, Relator
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2017) -.
Nesses termos, é possível concluir que a presente ação é, até mesmo, descabível.
Seja como for, passemos à demonstração do citado distinguishing, o qual justifica o
desprovimento da demanda, em todos os seus termos.
II.3. DISTINGUISHING ENTRE A SITUAÇÃO TRATADA NA LCE Nº 59/2001 E
AQUELA DEFINIDA PELO STF NO RE Nº 1.037.926/RS E DEMAIS PRECEDENTES
O dispositivo da LCE nº 59/2001 vergastado na ADI, conforme já visto, dispõe que "a
remoção de uma para outra vara da mesma comarca poderá efetivar-se, mesmo em se tratando de
vaga a ser provida por antiguidade", o que, ao sentir do Procurador-Geral da República, iria de encontro
a norma preconizada pela LOMAN, de observância obrigatória, segundo a qual somente "ao provimento
inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção", bem como a tese de repercussão geral
fixada nos autos do RE nº 1.037.926/RS de que "a promoção na magistratura por antiguidade precede a
mediante remoção".
Para melhor elucidação dos fatos, é preciso, antes de mais nada, tecer algumas
considerações preliminares sobre a terminologia e a legislação aplicáveis à espécie.
Em primeiro lugar, os termos "entrâncias" e "instâncias" referem-se à ascensão na
carreira da Magistratura, em movimentação vertical, das entrâncias inferiores às entrâncias superiores
(em Minas Gerais, da primeira à segunda, da segunda à especial) e da instância inferior (primeira
instância) à superior (segunda instância), conforme disposto no art. 93 da Constituição Federal e no Título
V, em especial o Capítulo II, da LOMAN (LC nº 35/1979), que trata “Da Magistratura de Carreira”,
sendo chamada de promoção a movimentação entre entrâncias da primeira instância (arts. 80 a 83) e
de acesso quando da primeira instância à segunda instância (arts. 84 a 88).
Vejamos o teor do art. 93 da CRFB:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas
e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do
bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à
ordem de classificação;
II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas
as seguintes normas (...). (Destaquei)

O art. 80 da LOMAN, por sua vez, explicita o conceito de promoção, in verbis:
Art. 80. A lei regulará o processo de promoção, prescrevendo a observância dos critérios ele antiguidade
e de merecimento, alternadamente, e o da indicação dos candidatos à promoção por merecimento, em
lista tríplice, sempre que possível.
§ 1º - Na Justiça dos Estados:
I - apurar-se-ão na entrância a antiguidade e o merecimento, este em lista tríplice, sendo obrigatória a
promoção do Juiz que figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento; havendo empate na
antiguidade, terá precedência o Juiz mais antigo na carreira;
II - para efeito da composição da lista tríplice, o merecimento será apurado na entrância e aferido com
prevalência de critérios de ordem objetiva, na forma do Regulamento baixado pelo Tribunal de Justiça,
tendo-se em conta a conduta do Juiz, sua operosidade no exercício do cargo, número de vezes que tenha
figurado na lista, tanto para entrância a prover, como para as anteriores, bem como o aproveitamento em
cursos de aperfeiçoamento;
III - no caso de antiguidade, o Tribunal de Justiça, ou seu órgão especial, somente poderá recusar o Juiz
mais antigo pelo voto da maioria absoluta do seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a
indicação;
IV - somente após dois anos de exercício na entrância, poderá o Juiz ser promovido, salvo se não houver,
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com tal requisito, quem aceite o lugar vago, ou se forem recusados, pela maioria absoluta dos membros
do Tribunal de Justiça, ou de seu órgão especial, candidatos que hajam completado o período.
(Destaquei)

Consoante disposto no art. 80, § 1º, I, da LOMAN, como visto, a antiguidade se apura
na entrância, e não na vara ou na comarca, ao passo em que o inciso IV explicita que a promoção se dá
para a entrância ou instância superior, não para uma vara ou câmara julgadora específica.
O art. 93, II, da Constituição Federal e o art. 80, § 1º, II, da LOMAN também deixam
claro que a promoção é a ascensão de entrância para entrância (ou instância) superior, sendo que, no
caso de merecimento, ela pode ser prejudicada pela remoção externa (entre comarcas da mesma
entrância), conforme art. 81, § 1º, salvo se o candidato à promoção por merecimento já tiver figurado em
5 listas, conforme art. 80, § 1º, I. E, no caso de antiguidade, não pode.
Por outro lado, conforme disposto no Título VIII, Capítulo I, da LOMAN, que trata
“Da Organização Judiciária”, comarcas e, por conseguinte, varas (ou unidades judiciárias) não são
forma de ascensão na carreira, mas mera questão de organização judiciária.
Nesse sentido, veja-se:
Art. 95. Os Estados organizarão a sua Justiça com observância o disposto na Constituição Federal e na
presente Lei.
Art. 96. Para a administração da Justiça, a lei dividirá o território do Estado em Comarcas, podendo
agrupá-las em Circunscrição e dividi-las em Distrito. (Destaquei)

Assim, é muito importante ter cuidado para não confundir conceitos relacionados
à progressão na carreira da Magistratura (entrâncias, instâncias) com outros atinentes à
organização e divisão judiciária do Estado (comarcas, varas).
Ocorre que, na legislação de regência da matéria editada no âmbito do Estado de Minas
Gerais, por imprecisão terminológica, utiliza-se do mesmo termo “entrância” para designar, tanto a
progressão na carreira do Magistrado, quanto o tipo de comarca - no que diz respeito ao número de
habitantes, acervo processual e ao número de varas instaladas - (art. 8º da Lei Complementar do Estado de
Minas Gerais nº 59, de 18/01/2001 MG (LODJ/MG).
Eis um exemplo do termo "entrância" utilizado como designativo de tipo de comarca,
no contexto de divisão e organização judiciária, consoante critério populacional e número de varas
instaladas:
Art. 1º - O território do Estado, para a administração da justiça, em primeira instância, dividese em comarcas, conforme as relações constantes nos Anexos desta Lei Complementar.
§ 1º - A prestação jurisdicional no Estado, em segunda instância, compete aos Desembargadores e
Juízes convocados do Tribunal de Justiça e aos Juízes do Tribunal de Justiça Militar.
(...)
Art. 8º - As comarcas classificam-se como:
I - de entrância especial as que têm cinco ou mais varas instaladas, nelas compreendidas as dos
Juizados Especiais, e população igual ou superior a cento e trinta mil habitantes;
II - de primeira entrância as que têm apenas uma vara instalada; e
III - de segunda entrância as que não se enquadram nos incisos I e II deste artigo.
Parágrafo único - Para fins de classificação da comarca, nos termos do inciso I do caput, a comprovação
do número de habitantes se dará por estimativa anual, publicada pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, nos termos do art. 102 da Lei Federal nº 8.443, de 16 de julho de
1992. (Destaquei)

Assim, a divisão da administração judiciária em comarcas (unidades judiciárias), e sua
classificação em entrâncias baseada em número de varas e critério populacional, assim como a distribuição
da função judicante nas entrâncias entre os cargos de Juiz titular de vara (também unidades judiciárias),
Juiz de Direito Auxiliar (hipótese da entrância especial, na comarca de Belo Horizonte) e de Juiz de
Direito Auxiliar Especial (hipótese das demais comarcas de entrância especial), estes dois últimos não
titulares de vara específica, são, como já dito, mera organização e divisão judiciária, para fins de gestão
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dos serviços judiciais.
Concomitante e paralelamente, o termo “entrância” também é adotado como
designativo do nível de progressão na carreira da Magistratura. Além dos já citados art. 93, II da
Constituição Federal e art. 80, §1º, II da LOMAN, tem-se as seguintes disposições da LODJ/MG:
Art. 12. O acesso ao cargo de Desembargador dar-se-á mediante promoção por antiguidade e por
merecimento, alternadamente, apurados entre os Juízes de Direito integrantes da entrância especial.
Art. 46-A. Nos casos de afastamento de Desembargador, a qualquer título, da sua atividade jurisdicional
por período superior a trinta dias, o Presidente do Tribunal de Justiça convocará Juiz de Direito de
entrância especial, que receberá os processos do substituído e os distribuídos durante o tempo de
substituição.
§ 1º - A convocação será feita dentre os integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade na
entrância especial, após escolha por maioria absoluta do órgão competente do Tribunal de Justiça, em
votação aberta e fundamentada, observados os critérios e as vedações previstos na Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça e no Regimento Interno do
Tribunal de Justiça.
Art. 46-B. O Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau, dentre outras funções específicas, atuará na
substituição de Desembargador e no auxílio à Justiça Comum Estadual de Segundo Grau, nos termos de
regulamento do órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG.
§ 1º - Os cargos de Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau são classificados como de entrância
especial e são lotados na Comarca de Belo Horizonte.
Art. 163. A magistratura da justiça comum compreende os cargos de:
I - Juiz de Direito Substituto;
II - Juiz de Direito de Primeira Entrância;
III - Juiz de Direito de Segunda Entrância;
IV - Juiz de Direito de Entrância Especial;
V - (Revogado)
VI - Desembargador.
Art. 172. A promoção far-se-á alternadamente, por antiguidade e por merecimento, de entrância a
entrância, observado o disposto no inciso II do art. 98 da Constituição do Estado.
Art. 173. Para a promoção por merecimento, será organizada, quando possível, lista tríplice, em sessão
pública e por voto fundamentado.
§ 1º - Somente poderão ser votados os candidatos que contarem pelo menos dois anos de exercício na
entrância e integrarem a primeira quinta parte da lista de antiguidade na entrância.
(...)
§ 8º - Inexistindo Juízes titulares inscritos que cumpram os requisitos previstos nos parágrafos anteriores
e havendo previsão no edital de promoção, poderão ser promovidos para comarca de segunda entrância
os demais inscritos, inclusive os Juízes substitutos, independentemente do cumprimento de dois anos de
exercício na entrância e de integrarem a primeira quinta parte da lista de antiguidade ou de terem
atingido a vitaliciedade.
Art. 175. Na promoção por antiguidade, apurada entre os magistrados da entrância imediatamente
inferior e, em se tratando de promoção para o cargo de Desembargador, entre os Juízes da Entrância
Especial, o Tribunal de Justiça só poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto motivado de dois terços
de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. (destaquei)

Cumpre observar que, no Pedido de Providência CNJ nº 0002313-80.2008.2.00.0000,
Relatoria do Conselheiro João Oreste Dalazen, julgado em 17/12/2008, fica claro que os critérios de
antiguidade e merecimento são aferidos, não no histórico da vara, mas, sim, das vagas da
entrância, o que conduz à irrefutável conclusão de que a promoção se dá para a entrância, não para a
vara, sob pena de se recair em paradoxo que fulmina a própria conclusão do referido Pedido de
Providência: “Para cada vaga aberta, na respectiva entrância, o TJPA deverá seguir a referida ordem, não
sendo permitido fazer os provimentos com base no histórico da vara, mas sim das vagas da entrância. (PP
nº 0002313- 80.2008.2.00.0000, Relatoria do Conselheiro João Oreste Dalazen, julgado em
17/12/2008)”.
É o mesmo princípio que se vê na LODJ/MG, ex vi dos seguintes dispositivos:
Art. 101. Entende-se por antiguidade na entrância o tempo líquido de efetivo exercício nela, não se
descontando as interrupções por motivo de luto ou casamento, férias, licença-paternidade, licença para
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repouso à gestante, licença para tratamentos de saúde, afastamento nas hipóteses do art. 134,
disponibilidade nos casos dos incisos I e II do art. 140 e os períodos a que se referem os arts. 91, § 1º, e
177 desta Lei.
(...)
Art. 106. A antiguidade do magistrado, para efeito de promoção ou outro que lhe seja atribuído nesta Lei
Complementar, será estabelecida em cada entrância e apurada, sucessivamente:
(…)
Art. 172. A promoção far-se-á alternadamente, por antiguidade e por merecimento, de entrância a
entrância, observado o disposto no inciso II do art. 98 da Constituição do Estado. (destaquei)

À guisa de exemplo da aplicação da terminologia comum para finalidades diversas, citase o art. 10 da LODJ/MG, que dispõe sobre quantos Juízes atuarão em cada comarca, conforme a
entrância da comarca e entrância da carreira do Magistrado. Veja-se a situação de Belo Horizonte,
retratada no inciso I:
Art. 10. Servirão nas comarcas do Estado:
I - em Belo Horizonte, duzentos Juízes de Direito titulares de varas, sendo quarenta dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais; cinquenta e oito Juízes de Direito Auxiliares, com função de substituição e
cooperação; e dez Juízes de Direito Substitutos de Segundo Grau;

Belo Horizonte é classificada como comarca de entrância especial em razão do critério
populacional (mais de 150 mil habitantes) e do número de varas (algumas dezenas). Questão
administrativa de divisão e organização judiciária.
Embora seja possível o exercício de função judicante na comarca de Belo Horizonte,
entrância especial, por Juízes de Direito Substitutos (art. 163, I, LODJ/MG), recém-aprovados em
concurso público e durante o período de Escola Judicial, a LODJ/MG prevê uma quantidade de cargos
específicos de Juízes a ser lotada por Magistrados que, na progressão vertical da carreira, alçaram seu
último estágio, de Juiz de Entrância Especial (art. 163, IV, LODJ/MG). No caso de Belo Horizonte, há
268 (duzentos e sessenta e oito) cargos disponíveis.
Observe-se que os 268 (duzentos e sessenta e oito) Juízes lotados em Belo Horizonte,
estejam na titularidade de varas judiciais, estejam na titularidade de unidades dos Juizados Especiais,
estejam no exercício do cargo de Juízes de Direito Auxiliares (sem titularização), estejam auxiliando a
Corregedoria-Geral de Justiça ou a Presidência do TJMG, estejam, ainda, substituindo em segunda
instância, são todos Juízes de Direito que, em algum momento da carreira, foram igualmente
promovidos à entrância especial, seja por antiguidade, seja por merecimento, sendo certo
que nenhum deles foi "menos" promovido ou deixou de sê-lo (mesmo e sobretudo no critério da
antiguidade) pelo fato de terem sido lotados na titularidade de alguma vara unidade judicial ou lotados na
função de Juiz de Direito Auxiliar não titular de vara ou unidade judicial.
Conclui-se que a progressão na carreira, de forma vertical, faz-se por meio
de promoção de entrância (primeira, segunda) para entrância (segunda, especial) e de instância (primeira)
para instância (segunda). Já o exercício da função judicante, no âmbito da administração e divisão
judiciária, faz-se por lotação em cargo de Juiz titular de vara e, no caso de entrância especial, também no
cargo de Juiz de Direito Auxiliar (em Belo Horizonte) e Juiz de Direito Auxiliar Especial (nas demais
comarcas de entrância especial).
Finalmente, mister esclarecer que o termo remoção diz respeito à movimentação
horizontal, de cargo a cargo, sem interferência e sem efeito na movimentação vertical na
carreira (promoção). A Constituição Federal a prevê expressamente no inciso VIII-A do art. 93:
Art. 93. (...)
VIII-A - a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no
que couber, ao disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso II; (destaquei).

O art. 178 da LODJ/MG, reincidindo na mesma imprecisão terminológica citada
anteriormente, também se refere a este termo, "remoção", adotando-o para duas situações que, embora a
primeira vista se assemelhem, possuem consequências totalmente distintas, sendo certo que tal
demonstrará o distinguishing existente entre a situação retratada no ato editalício vergastado na
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reclamação e aquelas abordadas pelo STF nas decisões invocadas pelo reclamante. Vejamos.
Art. 178. A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só poderá efetivar-se para comarca ou vara a
ser provida por merecimento.
Parágrafo único – A remoção de uma para outra vara da mesma comarca poderá efetivar-se, mesmo
em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade. (…)
Art. 179. A remoção voluntária será feita a pedido do Juiz, nos seguintes casos:
I - de uma comarca para outra de igual entrância;
II - na mesma comarca:
a) de uma vara para outra;
b) de uma vara para cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais para uma vara;
d) de cargo de Juiz de Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de Juiz de Direito do Sistema dos
Juizados Especiais;
III -mediante permuta entre dois Juízes da mesma entrância.

Observe-se que são chamadas de remoção, tanto a movimentação horizontal de uma
comarca para outra comarca da mesma entrância, não importando o cargo exercido em cada comarca
(art. 178, caput; art. 179, I), quanto a de uma vara ou cargo para outra vara ou cargo da mesma
comarca (art. 178, parágrafo único; art. 179, II).
Com vistas a evitar as confusões interpretativas, adotemos a denominação remoção
externa para a primeira hipótese (de uma comarca a outra comarca) e remoção interna para a segunda
hipótese (de um cargo a outro dentro de uma mesma comarca) - situação que, eventualmente, atos
normativos e a própria LODJ/MG chamam apenas de movimentação (cf. art. 84-D, § 2º; art. 91, § 2º,
LODJ/MG) -. E, a propósito, há, ainda, a remoção por permuta, ou simplesmente permuta, que é a troca
de cargos entre juízes, cabível tanto para remoção externa quanto para interna (art. 179, III).
Nesse ponto, importa esclarecer que somente a remoção interna (movimentação entre
unidades judiciárias dentro de uma mesma comarca) é autorizada para a hipótese de edital de certame para
provimento por antiguidade, e o motivo, como se demonstrará adiante, é exatamente o de obedecer ao
disposto no art. 93 da Constituição Federal, no art. 81 da LOMAN e no art. 175 da própria LODJ/MG
(Lei de Organização Judiciária de Minas Gerais, nº 59, de 18/01/2001.
Em suma, dessa explanação, tiram-se, pois, os seguintes conceitos básicos:
1) REMOÇÃO: gênero que designa a movimentação horizontal na carreira. Subdividese em:
a) remoção interna: é a movimentação interna:
- na segunda instância, no mesmo Tribunal, de Câmara julgadora a outra Câmara
julgadora do Tribunal;
- na primeira instância, sempre dentro da mesma comarca, de um cargo de Juiz titular de
vara (unidade judicial) a outro cargo de Juiz titular de vara judicial ou a um cargo de
Juiz de Direito Auxiliar; assim como de um cargo de Juiz de Direito Auxiliar para um
cargo de Juiz titular de vara judicial.
b) remoção externa: é a movimentação externa, na mesma entrância, de qualquer cargo
de Juiz de uma comarca para qualquer cargo de Juiz de outra comarca da mesma
entrância.
c) permuta: movimentação interna ou externa, decorrente da troca de cargos entre
Desembargador de uma Câmara e Desembargador de outra Câmara do Tribunal, ou
entre Juízes da mesma comarca (permuta interna) ou de comarcas diversas na mesma
entrância (permuta externa).
2) PROMOÇÃO: movimentação vertical na carreira, de uma entrância inferior
(primeira, segunda) para uma entrância superior (segunda, especial, respectivamente) na
carreira, ou da primeira instância para a segunda instância.
Com isso em mente, permita-nos explicitar como é patente a diferença entre o que
propõe a legislação mineira e o que dispunha a lei do Rio Grande do Sul, a qual ensejou o RE nº
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1.037.926/RS - interposto contra o RMS 30.660/RS, julgado pelo STJ, e em cujos autos de fixou a tese
de repercussão geral no sentido de que "a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante
remoção" -.
O ato normativo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que foi objeto de
específica impugnação, análise e refutação no julgamento proferido pelo STJ, é o intitulado Assento
Regimental nº 01/1988. Antes de sua análise, traz-se à baila o contexto da legislação local sobre o tema
controvertido. Nenhum dos destaques feitos nos atos normativos constam dos originais.
Lei Estadual nº 6.929/1975 – RS, que dispõe sobre o “Estatuto da Magistratura” gaúcha
Art. 2º - São Magistrados:
a) os Desembargadores;
b) (revogado)
c) os Juízes de Direito e os Juízes de Direito substitutos.
d) os Pretores.
Art. 29 - A promoção dos Juízes de Direito operar-se-á de entrância para entrância, por antigüidade e
por merecimento, alternadamente.
Art. 37 - A remoção voluntária do Juiz de Direito, de uma comarca para outra da mesma entrância, ou
de uma vara para outra da mesma sede, dependerá de pedido do interessado dirigido ao Presidente do
Tribunal de Justiça e de decisão do Conselho Superior da Magistratura, que indeferirá a pretensão
quando inconveniente para o serviço forense.
Lei Estadual nº 7.356/1980, Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio Grande do
Sul
Art. 2º - O território do Estado, para os efeitos da administração da Justiça comum, divide-se em
Distritos, Municípios, Comarcas e Comarcas integradas.
Art. 4º - As Comarcas são classificadas em três entrâncias de acordo com o movimento forense,
densidade demográfica, rendas públicas, meios de transporte, situação geográfica e outros fatores sócioeconômicos de relevância.
ASSENTO REGIMENTAL nº 01/1988 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que
“Dispõe sobre o provimento de cargos da Magistratura de carreira, em primeira instância, por motivo de
vaga.”
Art. 2° - A notícia da ocorrência de vaga dar-se-á no prazo de dez (10) dias, mediante publicação de
edital no "Diário da Justiça", através da Diretoria de Magistrados e por impulso da Corregedoria-Geral da
Justiça, com a abertura do prazo (art. 7°) para o provimento pelos critérios da reclassificação, da
remoção e da classificação.
Art. 3° - Nas comarcas providas de mais de uma Vara, vagando qualquer delas, facultar-se-á
a reclassificação dos Juízes da mesma sede, titulares da Vara.
§ 1° - Concorrerão à reclassificação, inclusive por permuta, os Juízes que contarem no mínimo, 12 (doze)
meses de efetivo exercício na titularidade de Vara.

Como se vê, reclassificação, para o Judiciário gaúcho, corresponde à remoção
interna de Minas Gerais, que ocorre dentro da mesma Comarca. Classificação é a do juiz substituto
recém-ingresso na Magistratura local, quando se titulariza na entrância inicial.
Art. 4º - Os pedidos de remoção correspondem a movimentação horizontal de magistrados integrantes da
mesma entrância, abrangidas a remoção simples, a remoção por classificação na entrância final e a
permuta.
(…)
Art. 7° - Os pedidos de reclassificação, remoção ou classificação serão formulados no prazo de sete (7)
dias, quando se tratar de vaga em comarca do interior, e no de três (3) dias quando na comarca da
Capital, contados da data da publicação do edital de vacância, e decididos, ouvida a Corregedoria-Geral
da Justiça, pelo Conselho da Magistratura, expedindo o Presidente do Tribunal de Justiça o respectivo
ato. (REDAÇÃO ORIGINAL)
Art. 7° - Os pedidos de remoção (simples, por classificação na entrância final e por permuta) serão
formulados no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do edital de vacância, e
decididos, ouvida a Corregedoria-Geral da Justiça, pelo conselho da magistratura, expedindo o
presidente do tribunal de justiça o respectivo ato. (art. 7º com redação dada pela Assento Regimental nº
02/2011)

Remoção simples ou reclassificação é aquela na mesma entrância, seja ou não dentro
da mesma comarca, que, na correspondência em Minas Gerais, abrangeria a remoção externa, interna e
a (remoção por) permuta; Remoção por classificação na entrância final corresponde à titularização do
“Juiz Substituto de Entrância Final” na comarca de Porto Alegre, correspondente à “remoção interna” de
Juiz de Direito Auxiliar de Belo Horizonte, conforme se depreende da redação original e da redação atual
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do art. 7º deste Assento Regimental, acima transcritas.
Continuando:
Art. 4º. (...)
§ 1º - Só poderão concorrer à remoção, inclusive por permuta, os juízes que contarem com mais 02 (dois)
anos de efetivo exercício na entrância e 01 (um) ano de titularidade na nova vara onde se encontram no
momento do pedido.
§ 2º - Os pedidos de remoção têm preferência sobre os de classificação por provimento inicial.

Classificação por provimento inicial é a titularização do Juiz de Direito Substituto
(recém-ingresso na carreira), em comarca da entrância inicial (equivalente à "primeira entrância" mineira).
Art. 4º. (...)
§ 3º - A classificação dos juízes de direito substitutos da capital se constitui em modalidade de
remoção (remoção p o r classificação na entrância final) e se insere, para os fins do artigo 8º deste
assento regimental, no mesmo critério de provimento que a remoção simples, exceto em relação à
exigência dos prazos previstos no parágrafo 1º.

Direito Auxiliar.

Situação similar à retratada, em Minas Gerais, é a da remoção interna de Juiz de

Art. 4º. (...)
§ 4º - Os magistrados que se encontravam na situação de juízes substitutos da comarca de Porto
Alegre na data de 31 de dezembro de 2010 têm preferência na remoção por classificação em relação
às remoções dos juízes de entrância final das comarcas do interior do estado.

Trata-se, aí, da modulação de preferência para remoção interna dos Juízes Substitutos de
Porto Alegre à remoção externa de Juízes de outras comarcas da entrância final. Equivalente à modulação
já aplicada em Minas Gerais em tempos pretéritos de preferência para remoção interna de Juízes de
Direito Auxiliares de Belo Horizonte à remoção externa de Juízes de entrância especial, ainda que mais
antigos na entrância.
Art. 4º. (...)
§ 5º - Os juízes de entrância final podem postular remoção, atendidos os prazos do § 1º do artigo 4º,
inclusive para o cargo de juiz substituto da comarca de Porto Alegre.

Aqui, dispõe-se sobre a remoção interna e externa na mesma entrância.
Art. 5° - Os Juízes de Direito Substitutos da Capital serão classificados, de ofício, observada a ordem de
antiguidade na entrância sempre que restar vaga não provida através de reclassificação.
Art. 6° - Os Juízes de Direito substitutos de primeira entrância serão classificados, de ofício, observada a
ordem de antiguidade, sempre que restar vaga não provida por remoção.

O art. 5º estabelece que os Juízes de Direito Substitutos da Capital (equivalentes ao
JDA/BH de Minas Gerais) serão compulsoriamente titularizados em qualquer comarca da entrância
especial na qual houver vaga remanescente de remoção, e o art. 6º dispõe que os Juízes de Direito
substitutos de primeira instância (recém-ingressos na carreira) serão, de sua vez, compulsoriamente
titularizados em qualquer comarca da primeira entrância na qual houver vaga decorrente de remoção.
Art. 7° - Os pedidos de remoção (simples, por classificação na entrância final e por permuta) serão
formulados no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do edital de vacância, e
decididos, ouvida a Corregedoria-Geral da Justiça, pelo conselho da magistratura, expedindo o
presidente do tribunal de justiça o respectivo ato. (art. 7º com redação dada pela Assento Regimental nº
02/2011) (...)
DA PROMOÇÃO
Art. 10 - Esgotado o prazo de que trata o art. 7° sem que haja pedidos, ou indeferidos os que
houverem sido formulados, a Diretoria de Magistrados, no prazo de dez (10) dias e por impulso da
Corregedoria-Geral da Justiça, fará publicar edital, declarando a vaga apta a ser provida.

Esse foi o dispositivo normativo invocado pelos Magistrados impetrantes do
Mandado de Segurança que, por ter sido denegado pelo TJRS, levou ao RMS 30.660/RS, provido pelo
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STJ que, por seu turno, levou ao RE nº 1.037.926/RS, com repercussão geral, desprovido, mas com
tese proposta de que “A promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”.
Como se constata sem maiores dificuldades, o art. 10 do referido Assento Regimental
nº 01/1988 realmente criava obstáculo, não só à promoção por merecimento, mas, sobretudo, à
promoção por antiguidade.
Isso porque, sempre que ocorria a abertura de vaga em determinada entrância,
não importando se fosse ela por merecimento ou por antiguidade, era autorizado o certame visando ao
provimento por remoção interna ou externa que, se ocorresse, encerrava o provimento daquela
entrância. Havendo outra vaga, decorrente de remoção, novamente se oportunizavam
remoções internas ou externas, e assim sucessivamente, seguindo o ciclo estabelecido nos arts. 2º, 4º, 5º
e 7º do Assento Regimental. Finalmente, somente quando não mais houvesse interessados em
se remover na entrância, interna ou externamente, é que se publicava o edital para o provimento da
vaga na entrância, pela promoção por antiguidade ou por merecimento, conforme disposto no
controvertido art. 10 do Assento Regimental nº 01/1988.
É o que narram os próprios Magistrados impetrantes, no Mandado de Segurança que
impetraram em 13/10/2008 perante o 2º Grupo Cível do TJRS:
“Os impetrantes são magistrados de carreira classificados na entrância inicial, conforme ilustra a lista de
antiguidade anexa (doc. nº 01), já alterada por movimentações ulteriores à sua publicação, de sorte que a
classificação atualizada dos impetrantes é a explicitada na tabela ilustrativa apensa que serviu de base
para o edital 072/08 (doc. nº 02).
Em 29 de maio do ano em curso, a primeira impetrante protocolou requerimento administrativo pedindo
a suspensão do certame objeto do edital nº 42/2008, publicado no Diário da Justiça em 27/05/2008,
para que as movimentações dos magistrados atendessem aos ditames do artigo 81 da LOMAN, com a
sucessiva abertura do edital de promoção por antiguidade das vagas constantes no referido édito cujo
provimento se desse por este critério (doc. nº 03). [destaques constam no original] (…)
E, prosseguimento, o objeto do edital nº 42/2008 (doc. nº 08) foi julgado pelo Conselho da Magistratura
na sessão realizada em 01/07/2008, sendo providas as vagas pelo critério da remoção, como esclarece o
acórdão apenso (doc. nº 09), à exceção da Vara de Santa Maria (2º Juizado da 3ª Vara Cível), para
qual não houve pedidos para a movimentação horizontal, razão pela qual subsequentemente foi
aberto o edital de promoção, tombado sob o nº 62/08.
Em 04/07/2008, foi publicado o edital de reclassificação/remoção nº 55/2008 (doc. nº 10),
contemplando as vacâncias originadas do edital 42/08, julgado o seu objeto pelo Conselho da
Magistratura, como elucida o acórdão em anexo (doc. nº 11), operando-se novamente o provimento de
vagas por reclassificação e/ou remoção.
Em 07 de agosto de 2008, foi publicado o edital nº 63/08 (doc. nº 12), congregando novas vagas para
reclassificação/remoção, nos termos do regramento do Assento Regimental nº 01/88, iniciando-se a
contagem do prazo a contar de 08-08-2008, inclusive, consubstanciando-se o provimento da 2ª Vara
Cível de Viamão e do 2º Juizado da 2ª Vara Cível de Canoas, por movimentação
horizontal, respectivamente, remoção e reclassificação, em 02/09/2008, como informa o acórdão em
anexo (doc. nº 13), tendo sido determinada abertura do certame de promoção em relação à 1ª Vara
Criminal de Lajeado e para a 1ª Vara de Dom Pedrito, porquanto indeferidos os pedidos de
remoção para tais vagas formulados, sendo ambas objeto do Edital de Promoção nº 0072/2008-DMOJ
(doc. nº 14), disponibilizado no Diário da Justiça de 19-09-2008.
Na mesma data (19/09/08), foi disponibilizado Edital nº 73/08 (doc. nº 15), com prazo final para o dia
29 do mesmo mês, estando atualmente na Corregedoria-Geral da Justiça, oferecendo, para fins de
movimentação horizontal, as seguintes vagas: Canoas (2ª Vara de Família), Bento Gonçalves (2ª Vara
Cível), Passo Fundo (1ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública), Caxias do Sul (2º Juizado da 6ª
Vara Cível), Lajeado (1ª Vara Cível), Santa Rosa (2ª Vara Criminal), São Leopoldo (1º Juizado da 1ª
Vara Cível), Rio Grande (Juizado Especial Criminal), Canoas (1ª Vara de Família) e Santa Maria (1º
Juizado da 3ª Vara cível).” [destaques não constam do original]

Realmente, não há como não se concluir que a forma como se dispunha e se
efetivavam as movimentações horizontais (remoção) e as movimentações verticais (promoção) na
Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul prejudicava (obstava, recusava ou qualquer outro
sinônimo que signifique impedimento) a promoção por antiguidade, assim como aquela por
merecimento, embora esta última não tenha sido objeto de insurgência de interessados. Em verdade,
a promoção, que é a progressão vertical na carreira, seja por antiguidade, seja por merecimento, era
praticamente uma exceção na carreira, que se movia apenas horizontalmente.
Com base na flagrante violação do art. 93, II, "d" da Constituição Federal (“na apuração
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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 fixar-se a indicação”) e no inciso III, § 1º, art. 80 da LOMAN (“no caso de antiguidade, o
Tribunal de Justiça, ou seu órgão especial, somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto da maioria
absoluta dos seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação”), o STJ, no RMS nº
30.660/RS, e, sobretudo, o STF, no RE nº 1.037.926/RS com repercussão geral, fundaram-se no seguinte
motivo determinante (ratio decidendi): embora o art. 81 da LOMAN (“Na Magistratura de carreira dos
Estados, ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção”) seja omissa quanto à
promoção por antiguidade, a promoção por antiguidade não pode ser prejudicada (obstada,
recusada, impedida) por remoção ou qualquer outra via estabelecida por lei inferior, que não seja
aquela prevista no já citado art. 93, II, "d" da Constituição Federal (a promoção por antiguidade
somente poderá ser obstada/recusada/prejudicada “pelo voto fundamentado de dois terços de seus
membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa”).
No entanto, com base em tudo até aqui foi exposto, impõe-se, como já dito, reconhecer
um distinguishing da situação do TJRS com aquela observada quanto à Magistratura do Estado de
Minas Gerais.
Em Minas Gerais, a Lei Complementar estadual nº 59/2001 (LODJ/MG) praticamente
reproduz as disposições da LOMAN acerca da remoção, senão vejamos (Destaquei):
LOMAN

LODJ/MG
Art. 171, § 5º - A remoção precederá à promoção por
merecimento.

Art. 81 - Na Magistratura de carreira dos Estados, ao
provimento inicial e à promoção por merecimento
precederá a remoção. (...).
§ 2º - A juízo do Tribunal de Justiça, ou de seu órgão
especial, poderá, ainda, ser provida, pelo mesmo critério
fixado no parágrafo anterior vaga decorrente de remoção,
destinando-se a seguinte, obrigatoriamente, ao provimento
por promoção.

§ 6º - A vaga decorrente de remoção de uma para outra
comarca poderá ser provida por remoção desde que não
esteja concorrendo a ela candidato a promoção que, na data
do surgimento da vaga, conte com mais de cinco anos de
exercício na entrância imediatamente inferior àquela da
comarca pretendida, devendo esse exercício ser considerado
tanto na condição de Juiz de Direito Substituto quanto na de
Juiz de Direito Titular, ou o somatório das duas condições,
na mesma entrância.

Art. 80, § 1º, III, § 1º - No caso de antiguidade, o Tribunal
de Justiça, ou seu órgão especial, somente poderá
recusar o Juiz mais antigo pelo voto da maioria
absoluta dos seus membros, repetindo-se a votação até
fixar-se a indicação.

Art. 175 - Na promoção por antiguidade, apurada entre os
magistrados da entrância imediatamente inferior e, em se
tratando de promoção para o cargo de Desembargador, entre
os Juízes da Entrância Especial, o Tribunal de Justiça só
[Constituição Federal, art. 93, II, "d" - Na apuração de
poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto motivado de
antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais
dois terços de seus membros, repetindo-se a votação até
antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus
fixar-se a indicação.
membros conforme procedimento próprio, e assegurada
ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a
indicação.

Na análise dos dispositivos legais acima, é importante ter em mente aqueles conceitos
dantes estabelecidos acerca da remoção interna, remoção externa, remoção por permuta e promoção,
haja vista que o art. 81 da LOMAN, assim como o § 5º do art. 171 da LODJ/MG, dirige-se à
remoção externa, que é a única capaz de prejudicar a promoção e, por isso, só é admitida na hipótese de
o critério da promoção ser o de merecimento. Tanto que o art. 82 da LOMAN sequer exige que seja
aberto edital de certame para promoção por merecimento, autorizando que se publique edital tão somente
para a remoção e, só em vagas remanescentes de remoção, se abra certame, em edital específico, para o
provimento por promoção, caso não opte por promoção sucessiva prevista no § 2º, art. 81, já citado, de
seguinte teor:
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Art. 82 - Para cada vaga destinada ao preenchimento por promoção ou por remoção, abrir-se-á inscrição
distinta, sucessivamente, com a indicação da Comarca ou Vara a ser provida.
Parágrafo único - Ultimado o preenchimento das vagas, se mais de uma deva ser provida por
merecimento, a lista conterá número de Juízes igual ao das vagas mais dois.

A remoção externa na entrância (de Comarca para Comarca), em Minas Gerais, assim
como na LOMAN, somente é permitida para a hipótese de vaga a ser provida por merecimento, haja
vista que, havendo a remoção externa, de uma comarca a outra, não haverá mais provimento para a
entrância, eis que os editais de certames, em Minas Gerais, embora estivessem autorizados a fazê-lo
(faculdade) conforme disposto no § 6º do art. 171 da LODJ/MG, não preveem provimentos sucessivos.
Em vez disso, são previstos editais específicos para comarca, varas ou cargos (Juiz de Direito Auxiliar,
Juiz de Direito Auxiliar Especial) a serem providos, conforme previsto no art. 82 da LOMAN.
Observe-se que este § 6º do art. 171, LODJ/MG trata especificamente da promoção
por merecimento, para a qual seria possível abertura de edital exclusivamente para remoção externa (“de
uma para outra comarca”), conforme arts. 82 e 83 da LOMAN, e permite que a vaga resultante na outra
comarca, em virtude da remoção, seja, também, provida por remoção, prejudicando, desse modo, a
promoção por merecimento, segundo manda a lei. Não obstante, ainda assim, cuida de garantir ao
candidato mais antigo da entrância inferior, que conte com mais de 5 anos de exercício na respectiva
entrância, a promoção por antiguidade. Ou seja, mesmo na hipótese de vaga para promoção por
merecimento, esta pode ser prejudicada pela remoção (“de uma para outra comarca”), como, também, por
provimento por antiguidade na vaga remanescente da remoção.
Como exemplo do que dispõe o § 6º do art. 171 da LODJ/MG, uma vaga para
promoção por merecimento para entrância especial, oportunizada provisoriamente na 1ª Vara Cível de
Belo Horizonte, pode ser provida por remoção do Juiz advindo da 3ª Vara Criminal de Contagem,
prejudicando-se, assim, a promoção por merecimento.
A vaga na 3ª Vara Criminal de Contagem, decorrente da remoção, que, em tese, deveria
ser provida por promoção por merecimento, também poderá ser provida por remoção, prejudicando-se a
promoção, salvo se houver algum Magistrado da 2ª entrância, que conte com mais de 5 anos de exercício
na 2ª entrância, que, sendo o mais antigo dentre os interessados de sua entrância, se
candidate à promoção por antiguidade, que haverá de ser acolhida para o provimento da 3ª Vara
Criminal de Contagem.
Em suma, a promoção por antiguidade, não somente é assegurada quando há
abertura de vaga na entrância para provimento por antiguidade, como é privilegiada, até mesmo,
em vaga para provimento por merecimento, em detrimento desta e da remoção, na hipótese desta
vaga ter sido decorrente de remoção anterior.
Insta ressaltar, ademais, que a prática em Minas Gerais é de se abrir provimentos para
Comarcas ou cargos específicos (Juiz titular de Vara, Juiz Auxiliar, Juiz Auxiliar Especial), para
provimento por promoção, seja ela por merecimento ou por antiguidade, facultando-se, quando possível e
no mesmo certame, sem solução de continuidade, a prévia remoção, interna (dentro da mesma comarca)
ou externa (de uma comarca a outra comarca), conforme o caso autorize.
A hipótese de remoção genérica (interna ou externa), como dito, é cabível, no
Estado de Minas Gerais, apenas e tão somente no caso de vaga na entrância a ser provida por
promoção por merecimento, conforme previsto no § 5º, art. 171 da LODJ/MG e no caput do art.
81 da LOMAN, em plena observância ao julgamento proferido no RE nº 1.037.926/RS e à tese nele
sugerida.
É de suma importância que se esclareça que é EXCLUSIVAMENTE
a movimentação horizontal interna (remoção interna) - seja entre cargos de Juiz dentro de uma mesma
comarca, seja entre lotações de Desembargadores em Câmaras julgadoras - que a LODJ/MG autoriza
que ocorra quanto às vagas a serem providas pelo critério da antiguidade. Verbis:
Art. 178. A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser
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provida por merecimento.
Parágrafo único - A remoção de uma para outra vara da mesma comarca poderá efetivar-se, mesmo
em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade. (Destaquei)

Isso porque, retomando-se os conceitos básicos dantes estabelecidos, a promoção é
a progressão vertical na carreira da Magistratura, que ocorre de entrância para entrância,
ou de instância para instância (art. 93, II da Constituição Federal; art. 80, §1º, II da LOMAN; arts. 163 e
72 da LODJ/MG), e não de vara para vara - que, por serem conceitos de administração, divisão e
organização judiciária, dizem respeito exclusivamente à movimentação horizontal (remoção interna,
externa ou por permuta), conforme artigos 1º e 8º e anexos da LODJ/MG, assim como de Resoluções
diversas do Órgão Especial do TJMG que criam, modificam competência ou extinguem varas ou
unidades judiciárias -.
E, saliente-se: na hipótese de provimento por antiguidade, ainda que haja a
remoção interna de Juiz na comarca, de uma vara para outra, naquele mesmo certamente estará
assegurada a promoção àquela entrância - e, inclusive, embora não fosse exigido por lei - na
MESMA COMARCA para a qual fora aberto o edital de provimento.
A bem da verdade, quem acompanha as sessões do Órgão Especial do TJMG que
julgam certames abertos por editais de provimento de vagas pelo critério da antiguidade tem ciência de
que a autorização da remoção interna (parágrafo único do art. 178, LODJ/MG) e o provimento da
vaga na entrância (e na comarca), pelo candidato mais antigo, da entrância inferior ocorre no mesmo
certame e no mesmo julgamento do edital aberto, sendo os atos, inclusive, publicados na mesma data. De
tal sorte, não há prejuízo à promoção à entrância, conforme asseguram a Constituição e a
LOMAN.
Observe-se que não cabe o argumento de que a remoção externa (de comarca para
comarca), ao deixar vaga aberta remanescente na comarca de origem, também permitiria o provimento da
aludida vaga via promoção por antiguidade (provimento sucessivo), tal qual permite a promoção por
merecimento, com vistas a sustentar suposta analogia à vaga remanescente na própria comarca em razão
de remoção interna, de modo a buscar refutar a possibilidade desta última.
Isso porque o dito “provimento sucessivo” (promoção para vaga em outra comarca
decorrente de remoção para a comarca da vaga original) somente é autorizado, nos termos do § 2º do art.
81 da LOMAN, para a vaga a ser preenchida originalmente por promoção por merecimento (cujo edital
pode ser exclusivo para remoção, conforme art. 82 da mesma lei), segundo disposto no § 6º do art. 171 da
LODJ/MG, não podendo a lei estadual, por óbvio, dispor de forma diversa da LOMAN.
Conclui-se, portanto, que a remoção interna nas hipóteses de promoção por
antiguidade, autorizada pelo parágrafo único do art. 178, LODJ/MG, não prejudica, não impede,
não recusa e não obsta a promoção à entrância, por antiguidade, do candidato mais antigo da
entrância inferior, razão pela qual a situação fática de Minas Gerais se mostra totalmente diversa
daquela retratada no motivo determinante do julgamento do STF no RE nº 1.037.926/RS, sendo
evidente, por conseguinte, o cabimento do distinguishing.
Posto isso, no mesmo sentido, importa sobrelevar que, além da aludida tese de
repercussão geral, como visto, o requerente invocou, ainda, precedentes oriundos de ações diretas de
inconstitucionalidade aviadas contra legislações de outros estados do país sobre a matéria, levando a crer
que acredita que o teor das aludidas leis seria equiparável ao da mineira, razão pela qual se imporia a
aplicação do mesmo entendimento in casu.
Porém, vejam-se as ementas dos julgados mencionados:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 212, DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART. 192 DA LEI N.
5.624/79. PRECEITO QUE DETERMINA A PRECEDÊNCIA DA REMOÇÃO DE JUÍZES ÀS
PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE OU MERECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Até o advento da lei complementar prevista no art.
93, caput, da Constituição do Brasil, a matéria própria ao Estatuto da Magistratura será disciplinado
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pelo texto da Lei Complementar n. 35/79, recebida pela Constituição. Precedentes. 2. A lei atacada
dispôs sobre matéria constitucionalmente reservada a lei complementar de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, violando o disposto no art. 93 da Constituição. 3. Ressalvada a validade dos atos de
ofício praticados por magistrados promovidos ou removidos na conformidade da lei impugnada. Pedido
julgado procedente, para declarar inconstitucional a Lei Complementar n. 212, que conferiu nova
redação ao art. 192 da Lei n. 5.624/79, do Estado de Santa Catarina”. (ADI 2494/SC, Rel. Min. EROS
GRAU, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2006)
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.621/2012 DO ESTADO DO PARÁ. ANAMAGES.
LEGITIMIDADE ATIVA. NORMA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA ESTADUAL.
PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE
DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. NORMA ESTADUAL QUE
DISPÕE SOBRE A CARREIRA DA MAGISTRATURA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
PRECEDENTES. 1. Embora a ANAMAGES represente apenas fração da classe dos magistrados, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer sua legitimidade ativa quando a norma
objeto do controle abstrato referir-se exclusivamente à magistratura de determinado ente da federação.
Precedentes. 2. Estando devidamente aparelhada para o julgamento em definitivo, é possível ao
Colegiado converter o julgamento da medida cautelar no mérito da ação direta. Precedentes. 3. Padece
de inconstitucionalidade formal norma estadual que discipline matéria relativa à Lei Orgânica da
Magistratura Nacional. Precedentes. 4. Agravo regimental provido para julgar procedente o mérito da
ação direta. (ADI 4788/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 08/08/2017)
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DA LEI 3.658/2009, DO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, QUE ALTEROU O ARTIGO 202-A DA LEI 1.511/94,
ACRESCENTANDO-LHE O §2º. LEGITIMIDADE DA ANAMAGES. OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEITO QUE DETERMINA A PRECEDÊNCIA DE REMOÇÃO DE
JUÍZES ÀS PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE OU MERECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Em que pese a ANAMAGES
representar apenas uma parte da classe dos magistrados, o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de reconhecer sua legitimidade ativa quando a norma objeto de controle
abstrato de constitucionalidade alcançar apenas magistrados de determinado estado da federação. O que
se verifica, no caso em análise, é a impugnação de norma válida para magistratura do Estado do Mato
Grosso do Sul, o que afasta, para este feito, o entendimento uníssono da Corte acerca da inviabilidade
das ações diretas propostas pela ANAMAGES quando a norma alcançar toda a magistratura nacional. A
propósito: ADI-AgR 4.788, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, 8.8.2017. 2. O desrespeito às normas
contidas na LOMAN pode ser examinado em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Entende
o Supremo Tribunal Federal que, nessa hipótese, ocorre violação à própria Constituição Federal, a qual
reserva à lei complementar de iniciativa desta Corte o tratamento dos temas atinentes ao Estatuto da
Magistratura. Precedentes. 3. A requente postula a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo
que determina a precedência de remoção de juízes às promoções por antiguidade ou merecimento, no
Estado de Mato Grosso do Sul. Verifica-se, no caso, conflito entre o art. 2º da Lei 3.658, de 30 de abril de
2009, que alterou o art. 202-A da Lei 1.511/94, e o artigo 93, caput, da Constituição Federal,
notadamente porque a norma atacada disciplina matéria constitucionalmente reservada a lei
complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. 4. Ação julgada procedente. (ADI 4816/MS,
Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 15/08/2019) (g.n)
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 82 DA LEI COMPLEMENTAR N.
96/2010 DA PARAÍBA. NORMA SOBRE REMOÇÃO E PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS. AFRONTA
AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E
MATERIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. A
jurisprudência deste Supremo Tribunal reconhece a legitimidade ad causam de associações que
representem apenas fração da classe de magistrados “quando a norma objeto de controle abstrato de
constitucionalidade referir-se exclusivamente à magistratura de determinado ente da Federação”. 2. Até
a edição da lei complementar prevista no caput do art. 93 da Constituição da República, compete
exclusivamente à Lei Orgânica da Magistratura dispor sobre a promoção, a remoção e o acesso de
magistrados aos cargos. 3. Ao acrescentar a promoção por antiguidade às hipóteses em que a remoção
terá prevalência, a lei complementar paraibana contrariou o disposto no art. 81 da LOMAN, segundo o
qual, na magistratura de carreira dos Estados membros, ao provimento inicial e à promoção apenas por
merecimento precederá a remoção. 4. Necessidade de convalidação dos atos de ofício praticados por
magistrados promovidos ou removidos nos termos da lei impugnada, em observância aos princípios da
segurança jurídica e da presunção de constitucionalidade das leis. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente com efeitos ex nunc. (ADI 4758/PB, Relator(a): CÁRMEN
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-032020 PUBLIC 06-03-2020) (g.n)

Quanto à primeira ação (ADI nº 2.494/SC, de 26/04/2006), trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade proposta contra Lei Complementar nº 212/2001 do Estado de Santa Catarina que,
dando nova redação ao art. 192 do Código local de Organização e Divisão Judiciária (Lei Estadual
5.624/79), estabeleceu que “ao provimento inicial de comarca ou vara e às promoções por antiguidade ou
merecimento precederá sempre a remoção, ressalvado o direito de opção dos juízes de outras varas
da mesma comarca pela que houver vagado, desde que aceita pelo Tribunal, se o manifestarem no
prazo de cinco dias a contar da publicação do ato noticiando a vaga, e respeitada a ordem de antiguidade
na comarca”.
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De pronto, cumpre destacar que a legislação daquele estado fazia expressa distinção
entre a remoção e a “opção dos juízes de outras varas da mesma comarca”, ambas hipóteses de
movimentação horizontal na carreira, equivalentes em Minas Gerais, respectivamente, à remoção
externa (de comarca a comarca) e à remoção interna (entre unidades judiciais da mesma
comarca). Dispôs que a remoção (externa) sempre precederia todas as promoções, ressalvada a
possibilidade de opção (remoção interna), com a consequência, em uma ou outra hipótese, de se concluir
o certame de movimentação, sem que houvesse promoção.
Embora se assemelhe ao caso alusivo ao RE nº 1.037.926/RS, na medida em que,
também no Judiciário do Rio Grande do Sul, não eram publicados editais para certame de provimento por
promoções em face da vacância de cargos, limitando-se a reiterados editais de remoção, distingue-se do
que ocorre no Estado de Minas Gerais, em que sempre e em qualquer hipótese de vacância são
abertos editais para provimento por promoções, alternadamente por antiguidade e por
merecimento, jamais tão somente para remoções, como na hipótese do precedente do TJSC e do caso
do TJRS (que ensejou a tese de repercussão geral).
Por sua vez, relativamente ao segundo julgado (ADI 4.788/PA, de 08/08/2017), trata-se
de ADI aviada contra art. 1º da Lei Estadual do Pará nº 7.621/2012, que, dando nova redação ao art. 189,
da Lei estadual nº 5.008/1981 (Código de Organização Judiciária do estado), estabeleceu que “ao
provimento inicial de Comarca ou Vara e à promoção precederá a remoção, providenciando-se os
anúncios previstos no § 2º deste artigo”. Dispôs, portanto, que a remoção sempre precederia todas as
promoções, com editais específicos para remoção, concluindo-se, assim, os certames de movimentação
horizontal sem que houvesse promoção.
Também aqui, em que pese se assemelhar à situação abordada no RE nº 1.037.926/RS,
já que, no Judiciário do Rio Grande do Sul, também não se publicavam editais para provimento de vagas
por promoções, apenas editais de remoção, é diverso do que se observa no Judiciário mineiro, no
qual, como já dito, em qualquer hipótese de vacância, são publicados editais para provimento por
promoções, alternadamente por antiguidade e por merecimento, nunca somente para remoções.
De igual modo, no que concerne à terceira demanda (ADI nº 4816/MS, de 15/08/2019),
trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra art. art. 2º da Lei nº 3.658, de 30 de abril
de 2009, que alterou o art. 202-A da Lei nº 1.511, de 5 de julho de 1994, do Estado de Mato Grosso do
Sul, para fazer constar: "§1º. A remoção precederá ao provimento inicial e à promoção por merecimento.
§2º Na comarca de Campo Grande, além das hipóteses previstas no parágrafo anterior, a remoção
também precederá à promoção por antiguidade".
No voto condutor da ADI nº 4.816, ao citar como precedente a citada ADI nº
2.494/SC, o Ministro Relator fez o seguinte registro:
(...) cumpre destacar trecho do voto do Ministro Eros Grau, relator na ADI 2.494/SC, que cuidava de
matéria similar ao objeto desta demanda: "Há ainda outra questão a ser analisada. A Lei Complementar
catarinense, ao acrescentar a promoção por antiguidade às hipóteses em que a remoção terá prevalência,
fê-lo sem o devido respaldo legal. O artigo 81 da LOMAN estabeleceu que, na Magistratura de carreira
dos Estados-membros, ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção. O
Supremo entende que 'os privilégios concedidos à antiguidade estão no texto constitucional, não
podendo o legislador ordinário ampliá-los' [ADI nº 468, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO de
16/04/1993]".

Resta claro, pois, que o precedente em questão também não se aplica in casu, pois, nele,
igualmente, se estabelece a precedência das remoções externas sobre as promoções por antiguidade, ao
arrepio do disposto na LOMAN, enquanto, no Estado de Minas Gerais, somente a remoção interna, ou
seja, a movimentação horizontal, prefere a esse tipo de promoção, em nada prejudicando o processo e a
parte interessada no tocante à ascensão na carreira a que faz jus.
Por fim, quanto ao quarto e último processo (ADI nº 4.758/PB, de 06/03/2020), trata-se
de ação direta de inconstitucionalidade movida contra art. 82 da Lei Complementar estadual da Paraíba nº
96/2010, que estabeleceu que “ao provimento inicial e à promoção precederá a remoção”.
Vale dizer que, no voto condutor da ADI 4.758, também foi citado como precedente
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relevante o julgamento da ADI 2.494/SC, in verbis:
o Plenário deste Supremo Tribunal analisou situação idêntica à dos autos: "A lei complementar
catarinense, ao acrescentar a promoção por antiguidade às hipóteses em que a remoção terá prevalência,
fê-lo sem o devido respaldo legal. O artigo 81 da LOMAN estabeleceu que, na Magistratura de carreira
dos Estados membros, ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção. 5. O
Supremo entende que 'os privilégios concedidos à antiguidade estão no texto constitucional, não
podendo o legislador ordinário ampliá-los'" [ADI n. 468, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO DJ de
16/04/1993]. (destaque não consta do original)

Em seguida, transcreve-se a ementa da ADI nº 2.494/SC como respaldo jurídico para se
concluir que a prevalência absoluta da remoção sobre todas as promoções incorreria em
inconstitucionalidade. Mas a ADI nº 2.494/SC, como já dito, abordou caso diverso do ora em voga.
Assim, vê-se que, conforme já demonstrado, a ratio decidendi dos precedentes das
ADIs, tal qual aquela do recurso extraordinário evocado, de fato, não se aplica à espécie, pois as
situações retratadas nos julgados em muito se distanciam da presente.
Nesse diapasão, destaque-se, por oportuno, decisão monocrática proferida pelo Ministro
Edson Fachin nos autos do ARE nº 1.189.915/RJ, a qual elucida a relevância da interpretação de decisões
proferidas segundo o sistema de precedentes, bem como a prudente análise segundo a ratio decidendi, a
fim de que a Excelsa Corte possa desempenhar, com plenitude, sua competência no sentido de estabilizar,
de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional. Vejamos:
(...) Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o
Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na
repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também
atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. Por isso, é possível afirmar que, na
missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, competelhe, no âmbito de sua competência recursal, promover “a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira
retrospectiva quanto prospectivamente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso
extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). Tal unidade impõe, como o exige
o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque
positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente
decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que
essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que
decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de
motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por
que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar
uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto.
Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs
relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus
órgãos. Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim
de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema
de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode
confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por
isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, “a
perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma
adequada avaliação do direito e dos fatos” (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In:
MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London:
Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).
É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado
juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias
inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução
jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a
viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito,
de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos
precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.
No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes
positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal
perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de
fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de
norma jurídica nitidamente redigida. Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o
exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já
julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir
que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a
participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). (...)
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(STF. ARE 1189915 / RJ - RIO DE JANEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Relator(a): Min. EDSON FACHIN. Julgamento: 29/03/2019. Data de Publicação: 02/04/2019) – Sem
destaques no original.

Em sentido similar, julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal remete à eventual
necessidade de promoção de “diálogo entre o caso concreto e os precedentes obrigatórios da Suprema
Corte”, admitindo-se que situações peculiares possam implicar distinguishing em relação ao julgado
proferido com eficácia vinculante:
Imperioso destacar que a reclamatória constitucional fundada em tese firmada em sede de repercussão
geral somente será cabível quando presentes dois pressupostos necessários e cumulativos. Como
primeiro pressuposto, exige-se plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do STF
firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. Dessa
perspectiva, tem-se que, por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a
competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem
como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). A
reclamatória, neste aspecto, exsurge como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema
Corte, entre o caso concreto e os precedentes obrigatórios, cuja admissibilidade está condicionada à
efetiva demonstração de: a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada
erronia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente obrigatório decidido como
representativo da controvérsia constitucional em debate no caso concreto; b) usurpação da
competência do STF, pois existente, I) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a
aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar
pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso
verificada repercussão geral, ou, II) em hipóteses excepcionais, a necessidade de revisitação dos
fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo
do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma,
com possibilidade de sua superação (overruling). O segundo pressuposto refere-se à necessidade de
esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que
inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado.
Isso porque, com o advento da EC nº 45/2004 e as leis ordinárias que regulamentam o instituto da
repercussão geral, tem-se que a nova sistemática imprime a consequência de esgotar a cognição nesta
Corte de feitos com fundamento em idêntica controvérsia e de recomendar todos os processos, principais
ou acessórios, à respectiva origem, a fim de sobrestarem os recursos para aguardarem pronunciamento do
STF, após o que: a) nos processos que tenham como objeto tema ao qual se negou repercussão geral, a
Corte de origem poderá consignar a inadmissão dos recursos da competência do STF que tenham sido
sobrestados ou que venham a ser interpostos; b) nos processos em que se debata tese cujo mérito tenha
sido decidido pelo STF em repercussão geral, a Corte de origem poderá declarar prejudicados os
recursos, quando a decisão recorrida estiver em consonância com a tese firmada, ou retratar-se. Negada a
admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento firmado sob a sistemática da repercussão
geral, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, I e II e §1º c/c art. 1.021, caput, do CPC, ambos; não o agravo em recurso
extraordinário (CPC, art. 1.042, caput, parte final).
Note-se que, apesar de meio processual adequado para promoção do diálogo entre o caso concreto e os
precedentes obrigatórios nesta Suprema Corte, não se admite o uso da reclamação constitucional como
sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA
ADI 3.026. RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE NO EMPREGO COM BASE EM REGIMENTOS
INTERNOS DA OAB-RJ. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO. 1. À míngua de identidade material
entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à
autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl
18683/RJ-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/11/16). “Agravo regimental
na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no
julgamento das ADI 4.357 e 4.425. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o
conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigmas. 4. Impossibilidade de utilização da
reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 21796/GO-AgR,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/10/16). (...)
A fixação de tese pelo STF em sede de controle de constitucionalidade não exime a parte do ônus
argumentativo, probatório e recursal acerca do direito vindicado, especificamente quanto à a matéria
constitucional, para acesso a esta Suprema Corte, que deverá ser desenvolvida e esgotada pelos meios
processuais colocados a sua disposição a fim de que, existindo matéria constitucional controvertida e
sendo pertinente à solução da demanda, seja apreciada pelas instâncias ordinárias e especial a partir de
fatos e provas do caso concreto e à luz da tese constitucional firmada pelo STF no representativo da
controvérsia com status de precedente obrigatório. (...)
Assim, respeitada a necessidade de racionalização e estabilização da prestação jurisdicional – com
vistas à promoção do princípio da segurança jurídica -, porém com o cuidado de não gerar a
petrificação da jurisprudência desta Corte, é lídimo que se outorgue, em matéria constitucional, a
esta Suprema Corte a última palavra também sobre a aplicação de seus precedentes, oportunizandose sua preservação ou evolução, quando for o caso, ao mesmo tempo em que se respeita a
competência recursal ordinária para fins de subsunção dos fatos e das provas do caso concreto à
tese constitucional firmada pelo STF em repercussão geral. Esse pressuposto de admissibilidade da
reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida visa, mais do que assegurar a análise de temas como
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prequestionamento e tempestividade recursal, incutir nos atores jurídicos do processo a
responsabilidade de concretizar a tese do precedente, com respeito ao princípio da colaboração
(CPC/2015, art. 6º do Novo CPC), bem como à nova sistemática recursal que, conforme já
ressaltado, pretendeu conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional,
deixando essa Suprema Corte de ser provocada para se manifestar caso a caso sobre temática
idêntica. (...)
"Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº
3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver
aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja
admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido (Rcl nº 11.463/DFAgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). (…) (STF, Pleno. Rcl. 25593/RN. Relator:
Min. Dias Toffoli. Data do Julgamento: 13/12/2016. Data da Publicação: 16/12/2016)" – Sem destaques
no original.

Impende aludir que o único julgado invocado na exordial, pelo Procurador-Geral da
República, para além daqueles dantes elencados, foi o da ADI nº 4.042 MC/MT, de 26/06/2008, o qual
concerne a uma medida cautelar aviada contra o art. 92, II, alínea “e”, da Constituição do Estado de
Mato Grosso, com a redação determinada pela Emenda Constitucional nº 46, de 22/11/2006, que
instituiu o tempo de exercício da advocacia privada para fins de classificação pelo critério de antiguidade
na carreira da magistratura, da mesma forma que se considera como tempo de serviço público, tendo-se
entendido, no caso, que havia sido invadida a esfera de competência de lei complementar federal.
O arcabouço fático, a toda evidência, não é o mesmo do caso em análise, porquanto se
refere ao estabelecimento de critérios para classificação por antiguidade na carreira da magistratura, e não
à movimentação horizontal (remoção) ou vertical (promoção) dos magistrados. A menção ao precedente
deveu-se apenas à intenção de ressalva do dever de observância das regras estabelecidas pela LOMAN
a respeito da magistratura nacional. Sem embargo, no caso ora em questão, conforme já demonstrado, não
há qualquer incompatibilidade entre a LODJ/MG e a LOMAN.
Enfim, com o todo em mente, cumpre referir, ainda, que a opção ultimada pelo
legislador da LOMAN de admitir a precedência da remoção externa à promoção por merecimento, mas
não à promoção por antiguidade, é, até mesmo, curiosa, pois premia, não o Magistrado que se
promove por merecimento, mas, sim, aquele que se promove por antiguidade, ou seja, pelo mero
decurso do tempo, sem critérios de produtividade, desempenho, aprimoramento técnico e etc. Mas,
seja como for, tal premissa, conforme já demonstrado, é regularmente obedecida pela LODJ/MG.
A par disso, o critério estatuído pela lei mineira, que permite que a remoção interna ou seja, aquela com relação às varas de uma mesma entrância/comarca - preceda a promoção por
antiguidade prestigia os juízes mais antigos da mesma entrância em que ocorreu a vacância (já que os
Magistrados, por óbvio, só podem remover-se ou permutar na entrância em que se encontram
posicionados na carreira) e dentro da própria comarca, premiando, pois, a própria antiguidade,
conforme a regra da LOMAN objetivou.
Se assim não fosse, Magistrados oriundos de entrância inferior poderiam ascender na
carreira ocupando as varas mais bem estruturadas da entrância subsequente sem que os Magistrados os
quais já exercem a jurisdição na própria entrância/comarca pudessem remover-se para ocupá-las, mesmo
já tendo evoluído na carreira anteriormente e estando posicionados na mesma entrância superior
em que presente a vacância.
Veja-se que esses Magistrados que primeiro ascenderam na carreira - seja por
antiguidade, seja por merecimento - são, necessariamente, mais antigos na entrância superior do que o
serão aqueles que a ela estarão ascendendo em qualquer tipo de promoção. E permitir que a promoção por
antiguidade prefira até mesmo à remoção interna dentro da mesma comarca/entrância significaria
privilegiar o mais antigo no Tribunal naquele momento, ou seja, entre os então candidatos à promoção,
em detrimento dos mais antigos na entrância – e que, não poucas vezes, são, também, mais antigos na
Casa –.
Em suma, não há qualquer sentido em se permitir que alguém que esteja ascendendo na
carreira, justamente por antiguidade, tenha prioridade sobre determinada vaga, em detrimento de quem
já havia ascendido à entrância mais nobre antes.
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É cediço que tal regra geraria, até mesmo, animosidade entre os envolvidos, retirando
do Magistrado em ascensão o apoio do colega contrariado, que, mais experiente, poderia representar um
facilitador do seu trabalho e mesmo de sua vivência na nova comarca. Ademais, não se pode olvidar que
aquele que ascende de uma entrância inferior a uma superior já estará, com isso, experienciando,
necessariamente, um significativo progresso, independentemente de em qual vara se encontre lotado. E a
possibilidade de acessar, de pronto, alguma das varas mais atrativas da comarca, por ser onde surgiu a
vacância, representaria um critério de sorte, e não de justiça, o qual, como já dito, não passará incólume,
gerando, também, um preço a pagar.
E, repita-se: os Tribunais de Justiça, no exercício de uma competência privativa e
constitucionalmente resguardada, possuem a prerrogativa de disciplinar e elaborar suas leis de organização
judiciária, estabelecendo, entre outros, os pormenores sobre os critérios para promoções e remoções dos
Magistrados, observando as necessidades e particularidades próprias do ente federativo, sendo certo que
não há qualquer vedação na LOMAN para que também as promoções por antiguidade sejam precedidas
de remoções, de sorte que seja feita, primeiro, a movimentação horizontal entre os magistrados, tal qual
expresso na LCF nº 35/1979 com relação ao provimento inicial e à promoção por merecimento.
Desse modo, o legislador estadual, em nenhum momento, violou as demais normas do
ordenamento jurídico pátrio ao regulamentar a matéria em questão, que é, afinal, de sua competência.
A finalidade da norma vergastada foi valorizar a remoção interna como o critério mais
objetivo de movimentação na carreira dentro da mesma entrância, haja vista respeitar,
fundamentalmente, a antiguidade do Magistrado na posição da carreira. Sem dúvidas, essa opção é
a única que se afigura plenamente legítima e razoável, bem como conforme o texto constitucional, que
diga-se de passagem, consagra, em seu art. 93, inciso II, o princípio da alternância entre as promoções
por merecimento e antiguidade, ou seja, não estabelece qualquer prevalência entre uma ou outra, de
sorte que não haveria por que uma lei, que lhe é hierarquicamente inferior, fazê-lo sem lesar a própria
Magna Carta.
Como já dito, embora, em princípio, possa parecer que a regra supostamente
estabelecida pela LOMAN privilegia os Magistrados mais antigos, dando-lhes a oportunidade de
promoção direta à vacância surgida na entrância posterior, acaba, em verdade, por favorecer os juízes,
muitas vezes, mais recentes na Casa, que terão a faculdade de se promover, diretamente, para uma
comarca de entrância superior em uma vaga privilegiada, sobrepondo-se aos que, mesmo que, não
necessariamente, sejam mais antigos no cargo, ascenderam mais cedo na carreira, já estão na outra
entrância e também merecem ter sua situação melhorada.
A propósito, não se pode esquecer, também, da competência reservada pela CRFB ao
Conselho Nacional de Justiça para a uniformização dos aspectos do regime jurídico dos magistrados.
No exercício de tal competência e considerando, ainda, seu múnus de “zelar pelo
cumprimento do Estatuto da Magistratura” - conforme ressalvado no próprio ato normativo -, o CNJ
editou a Resolução nº 32/2007, que “dispõe sobre as remoções a pedido e permuta de magistrados de
igual entrância” (justamente como na situação ora em testilha), in verbis:
Art. 1º. As permutas e remoções a pedido de magistrados de igual entrância devem ser apreciadas pelos
Tribunais em sessões públicas, com votações nominais, abertas e fundamentadas.
Art. 2º. Até que seja editado o Estatuto da Magistratura previsto no art. 93, "caput", da Constituição
Federal, os critérios para as remoções a pedido e permutas de magistrados serão os estabelecidos
em leis de organização judiciária, atos normativos e/ou regimentos internos dos tribunais, do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal.
Art. 3º. Os tribunais que não dispuserem de normas que definam critérios para as remoções a pedido e
permutas de magistrados deverão editar atos normativos específicos para esse fim no prazo de 120 (cento
e vinte) dias.
§ 1º. Até que sejam editadas as normas a que se refere o parágrafo anterior, e ressalvado o interesse
público, a antiguidade será adotada como critério único para as remoções a pedido e permuta de
magistrados. (Parágrafo renumerado pela Resolução nº 97, de 27.10.09).
§ 2º. Os atos normativos dos tribunais que disponham sobre as remoções deverão, obrigatoriamente,
vedar a remoção voluntária em caso de acúmulo injustificado de processos na vara ou gabinete que
estejam sob a jurisdição do magistrado. (Incluído pela Resolução nº 97, de 27.10.09)
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Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Como se vê, o Conselho ressalvou que, até a edição da norma de que trata o art. 93 da
Constituição da República (ou seja, o Estatuto da Magistratura de competência do Supremo Tribunal
Federal), devem ser observadas, para as remoções a pedido de permutas de magistrados, as leis de
organização judiciária do respectivo Estado, e mesmo atos normativos e/ou regimentos internos dos
tribunais, sendo que aqueles estados que ainda não houvessem diploma normativo de regência para a
matéria teriam 120 dias para elaborá-lo. Assim, conforme depreendido da transcrição supra, em nenhum
momento se ressalvaram as regras da LOMAN, nem mesmo para aqueles estados e respectivos Tribunais
ainda sem qualquer normatização a respeito.
Portanto, o Conselho Nacional de Justiça, órgão competente para exercer o controle da
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário nacional, editou resolução reconhecendo a plena
validade das leis de organização judiciária dos estados, no que concerne à fixação dos critérios para
remoções de magistrados – ao menos enquanto pendente a edição do novo Estatuto da Magistratura –,
sendo certo que, caso as normas da LOMAN fossem, efetivamente, imperativas e inalteráveis, i) restaria
pouco ou nenhum espaço para a normatização da matéria pelos Tribunais de Justiça; e ii) certamente, elas
deveriam ter sido apontadas pelo CNJ como regendo a matéria, em lugar das normas de organização
judiciária estaduais.
A corroborar tal entendimento, traz-se à colação o pronunciamento exarado pelo
Conselho por ocasião do julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 000524570.2010.2.00.0000, cuja matéria é a mesma ora versada. Naquela oportunidade, o CNJ manifestou-se pela
higidez da Lei Complementar nº 96, de 2010, Lei de Organização Judiciária do Estado da Paraíba – a
qual, diga-se de passagem, aborda a matéria de forma idêntica à LODJ mineira –, asseverando:
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA RELATOR: CONSELHEIRO MARCELO NOBRE
REQUERENTE: ANAMAGES REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSUNTO: TJPB – Processo de Remoção – Magistrados – Critério de Antiguidade – Editais 39/2010 –
40/2010 – Artigo 81 LOMAN. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE
REQUERIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MAGISTRADOS ESTADUAIS – ANAMAGES –
LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA COM DISCIPLINA CONTRÁRIA À
LOMAN.
Havendo lei de Organização Judiciária no Estado da Paraíba a estabelecer critério para remoção e
promoção, deve a lei estadual prevalecer sobre a regra genérica estabelecida na
LOMAN. Precedentes desta Corte. Recurso provido. (...)
Com efeito, a corrente majoritária deste Conselho entende que as leis estaduais que regulam a
Organização Judiciária dos Estados devem ser prestigiadas. Neste caso, havendo Lei de
Organização Judiciária a definir a matéria, ainda que de maneira mais extensiva do que o
regramento da LOMAN, deve permanecer a lei estadual. As razões são pelo menos duas. A primeira é
que a LOMAN enfrenta diversas críticas diante do quadro político que se formava ao tempo em que
concebida e porque se trata de lei muito antiga, com diversos pontos já necessitando de reparo e
modernização, diante do quanto o país caminhou desde sua edição na década de 70. A segunda,
que as Leis de Organização Judiciária dos Estados, desde que não sejam eivadas com vícios de
inconstitucionalidade, devem ser prestigiadas porque observam particularidades dos Estados.

Em suma, de tudo se vê que as disposições da LODJ/MG que versam sobre a
movimentação horizontal (remoção) e a progressão vertical (promoção) na carreira da Magistratura
obedecem fielmente aos ditames da LOMAN e, especialmente, da Constituição Federal, eis que, em
nenhuma situação, se acarreta prejuízo ou (muito menos) impedimento à promoção por antiguidade fora
da hipótese do art. 93, II, "d" da Constituição da República brasileira (“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 fixar-se
a indicação”).
Nos casos de promoção por antiguidade, que se dá para a entrância
imediatamente superior àquela em que se encontra o candidato mais antigo da respectiva entrância,
sempre se efetiva a promoção por antiguidade (progressão vertical na carreira), para a entrância
pretendida, no mesmo edital de certame em que foi disponibilizada a vaga, ainda que ocorra, no mesmo
ato colegiado de votação, mas em momento imediatamente anterior, a remoção interna, de uma para outra
unidade jurisdicional daquela mesma comarca, instituídos no contexto administrativo da divisão
e organização judiciária local (movimentação horizontal).
O mesmo ocorre com a remoção de Desembargador de uma Câmara julgadora a
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outra da segunda instância, antes que se proceda à promoção do candidato mais antigo da
(entrância especial de) primeira instância para a vaga na segunda instância a ser provida pelo critério
da antiguidade, com espeque no parágrafo único do art. 178, LODJ/MG, promoção que ocorrerá na vaga
decorrente da remoção na instância, sem que tal movimentação horizontal prejudique a promoção por
antiguidade da primeira instância para a segunda instância.
Logo, a situação fática do Judiciário do Estado de Minas Gerais é
manifestamente diversa da que ensejou a tese firmada pelo STF no RE nº 1.037.926/RS, residindo, aí, o
distinguishing.
Portanto, repita-se: as situações abordadas pelo Supremo Tribunal Federal em todos os
precedentes invocados pelo requerente são inteiramente distintas daquela trazida na legislação mineira, de
sorte que não cabe considerar que a lex deste Estado se encontra eivada de inconstitucionalidade nos
termos de qualquer das decisões já proferidas pela Excelsa Corte quanto à matéria, quer em sede de
repercussão geral, quer em sede de ADI. E, mais: não há por onde se concluir, igualmente, que a previsão
da LODJ/MG afronta a previsão posta na LOMAN, por todas as razões já explicitadas, ou mesmo invada
a competência legislativa desse Pretório Excelso, conforme argumentado pela parte autora.
Nesta conjuntura, não se pode olvidar que toda a hermenêutica jurídica relativa à
carreira da Magistratura foi construída, não por conceitos ou circunstâncias factuais recentes, mas ao
longo de muitas décadas, em que os conceitos de promoção e remoção sempre foram o de entrância
para entrância, para o primeiro, e de comarca para comarca, para o segundo, conforme se ilustrou
com o exemplo deste Estado de Minas Gerais, em que apenas no ano de 1975 foi tratada pela norma
regente da Organização e Divisão Judiciária sobre remoção de “entre varas da mesma Comarca”, como
uma simples forma de divisão interna de atribuições.
E, a propósito, note-se que o próprio colegiado do Supremo Tribunal Federal reconhece
essa distinção entre Comarcas e Varas de uma mesma comarca colocando aquela num plano superior,
como sendo o de identificação da lotação do Juiz, e não a Vara judicial - como, agora, pretende fazer
prevalecer o requerente -. Com efeito, no Mandado de Segurança nº 27.958, já mencionado, o Pleno do
Supremo Tribunal Federal debateu longamente a situação do Judiciário, em especial o de Minas Gerais e
o de São Paulo, quanto à questão da inamovibilidade de Juiz, apontando que ela estaria definida na
lotação (comarca ou circunscrição) e não propriamente em Vara judicial.
Assim, em suma, como se vê, de fato, inexiste qualquer irregularidade, seja formal ou
material, no dispositivo de lei apontado na inaugural, o qual, a rigor, objetiva a observância, em âmbito
estadual, de diversos preceitos da Constituição da República, entre os quais o da isonomia, bem como a
aplicação de um critério de justiça.
II.4. DA MODULAÇÃO DE POSSÍVEL DECISÃO DESFAVORÁVEL
Por derradeiro, na remota e improvável hipótese de que não se reconheça
o distinguishing demonstrado, cumpre rogar a essa Excelsa Corte que, em observância as princípios da
razoabilidade, da segurança jurídica e, ainda, do relevante interesse social, module os efeitos da decisão a
ser proferida, resguardando, ao menos, a situação consolidada dos magistrados que ocupem os cargos de
Juiz de Direito Auxiliar (JDA) e de Juiz de Direito Auxiliar Especial (JDAE), ambos de entrância
especial, no Estado de Minas Gerais, os quais tenham ingressado no referido cargo até o julgamento
definitivo desta ADI, para que se lhes assegure, até que se titularizem, pela remoção interna, em cargos de
juiz de direito titular de vara ou unidade judiciária da comarca, a aplicação do disposto na redação atual do
parágrafo único do art. 178, LODJ/MG, dando-se, pois, precedência para a remoção interna sobre os
juízes de entrância inferior, nos editais de promoção por antiguidade. Não se pode olvidar que esses
magistrados planejaram todo o seu desenvolvimento na carreira segundo esta regra legal vintenária, a qual
norteou todos os certames de provimentos de cargos por muitos anos, e serão, inegavelmente,
prejudicados no caso de haver abruta mudança no regime legal da carreira.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, não se divisa nenhum vício de constitucionalidade no dito dispositivo
de lei, razão pela qual se espera sejam os pedidos formulados pelo Procurador-Geral da República
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indeferidos em todos os seus termos. E, caso assim não se entenda, roga-se pela modulação dos efeitos do
aresto, nos termos dantes explicitados.

Excelência.

São esses os elementos que me cumpre levar, no momento, ao conhecimento de Vossa

Na oportunidade, apresento-lhe cordiais saudações.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Gilson Soares Lemes,
Presidente, em 04/02/2021, às 18:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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