EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

PETIÇÃO INICIAL AJCONST/PGR Nº 142212/2021

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, com fundamento
nos arts. 102, I, “a” e “p”, 103, VI, e 129, IV, da Constituição Federal; no art.
46, parágrafo único, I, da Lei Complementar 75, de 20.5.1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público da União); e na Lei 9.868, de 10.11.1999, vem propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de medida cautelar
contra disposições do art. 17, § 2º, da Lei 20.254, de 3.8.2018, alterado pela Lei
20.510, de 11.7.2019, do Estado de Goiás, que altera a organização judiciária
estadual.1
1

Acompanham a petição inicial cópia da norma impugnada, conforme o art. 3º da Lei
9.868/1999, e peças do Procedimento Administrativo 1.00.000.008145/2020-55.
1
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1. OBJETO DA AÇÃO
Eis o teor do dispositivo sob invectiva:
Art. 17. As Comarcas de Senador Canedo, Pires do Rio, Itapuranga,
São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia e Goianira são
elevadas a Comarcas de entrância intermediária. (Redação dada pela
Lei nº 20.510, de 11-07-2019)
§ 1° Os cargos de Juiz de Direito que se encontram providos nas
comarcas relacionadas no caput deste artigo, somente serão
reclassificados como de Comarca de entrância intermediária à medida
que ficarem vagos. (Redação dada pela Lei nº 20.510, de 11-07-2019)
§ 2° Os magistrados atualmente titularizados nas Comarcas
Senador Canedo, Pires do Rio, Itapuranga, São Luís de
Montes Belos, São Miguel do Araguaia e Goianira, quando
promovidos à entrância intermediária, poderão exercer opção
para que a promoção se efetive na respectiva unidade, no
prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de publicação do ato
respectivo. (Redação dada pela Lei nº 20.510, de 11-07-2019)

Como se demonstrará, a norma questionada viola os arts. 5º, caput
(princípio da isonomia), 37, caput (princípio da impessoalidade), e 93, caput
(competência privativa da União para dispor, em lei complementar de
iniciativa do Supremo Tribunal Federal, sobre normas gerais do regime da
magistratura nacional), e incisos II e VIII-A (critério de alternância entre
antiguidade e merecimento na promoção de entrância para entrância de
magistrados), da Constituição Federal.
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2. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA
A Constituição Federal, no art. 93, caput, reserva à lei complementar
de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a matéria concernente ao Estatuto
da Magistratura.
Até o seu advento, tem o Supremo Tribunal Federal considerado
que a matéria própria ao estatuto segue 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.
Em âmbito doutrinário, pondera Gilmar Mendes que, embora a
LOMAN não configure parâmetro de controle abstrato de normas, institui,
em relação à legislação estadual, “verdadeiro bloqueio de competência”, pois
representa “índice para aferição da ilegitimidade ou de não observância da ordem
de competência estabelecida na Constituição”.2
Inovação ou intromissão de leis estaduais em matéria própria do
Estatuto da Magistratura, já disciplinada pela LOMAN, significa, portanto,

2

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no
Brasil e na Alemanha. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 239-240.
3
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violação direta da reserva de lei complementar nacional do art. 93, caput, da
Constituição Federal.
Consoante observam Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck:
As disposições da LOMAN constituem um regime jurídico único
para todos os magistrados brasileiros. Esse sistema normativo
nacional está amparado em duas razões. Em primeiro lugar, o Poder
Judiciário é um Poder nacional e, assim, seus membros devem estar
submetidos a regras uniformes. Em segundo lugar, é possível
vislumbrar que a alternativa de caracterização das normas da
LOMAN como meramente programáticas ou não vinculantes para o
legislador e para o judiciário estaduais abriria uma via perigosa para
a concessão ilimitada de privilégios e, ao fim e ao cabo, poderia dar
ensejo a um quadro instável de “troca institucional de boas
vontades” entre os poderes locais, incompatível com a independência
assegurada constitucionalmente ao Poder Judiciário.3

Ao dispor sobre a organização judiciária estadual, o art. 17, § 2º, da
Lei 20.254/2018 do Estado de Goiás previu a possibilidade de promoção de
magistrados seguida de opção de permanência na unidade, para as comarcas
elevadas para entrância intermediária previstas no dispositivo, cujos titulares
exerçam a opção em até cinco dias da publicação do ato respectivo.

3

MENDES, Gilmar; STRECK, Lenio Luiz. Comentário ao art. 93. In: CANOTILHO, J. J.
Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz
(coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva; Almedina, 2013. p.
1320-1321.
4
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Ao fazê-lo, a norma goiana criou verdadeira promoção parcial (ficta
ou virtual) para as comarcas, permitindo que magistrados sejam promovidos
e, ato contínuo, removidos para a vaga aberta por sua própria promoção.
Por envolver matéria de cunho institucional e interesse nacional, a
movimentação funcional na carreira de magistrados tem regramento básico
delineado pela LOMAN. Esta, ao dispor sobre promoção e remoção, impõe
observância dos seguintes critérios mínimos:
Art. 80. A lei regulará o processo de promoção, prescrevendo a
observância dos critérios ele antigüidade 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 antigüidade 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
antigüidade, 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 antigüidade, 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, com tal requisito, quem aceite o
5
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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.
§ 2º - Aplica-se, no que couber, aos Juízes togados da Justiça do
Trabalho, o disposto no parágrafo anterior.
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.
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.
Art. 83 - A notícia da ocorrência de vaga a ser preenchida, mediante
promoção ou remoção, deve ser imediatamente veiculada pelo órgão
oficial próprio, com indicação, no caso de provimento através de
promoção, das que devam ser preenchidas segundo o critério de
antigüidade ou de merecimento.

Se é certo que “a elevação da entrância da comarca não promove
automaticamente o juiz” (Súmula 40/STF), não menos correto é que, após ser
promovido, o magistrado não tem direito subjetivo à permanência na vara
que antes ocupava e cuja entrância tenha sido elevada.
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O art. 93, II e VIII-A, da Constituição Federal é claro ao estabelecer
o critério de alternância entre antiguidade e merecimento, a ser observado
nas promoções de entrância para entrância de juízes:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os
seguintes princípios:
(…)
II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por
antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes
consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na
respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista
de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem
aceite o lugar vago;
c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios
objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela
freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de
aperfeiçoamento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
d) na apuração de antigüidade, 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; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos
em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao
cartório sem o devido despacho ou decisão; (Incluída pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
(…)
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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; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)

Admitir o direito de opção pela permanência do juiz promovido na
entrância elevada significaria obstar injustificadamente as movimentações na
carreira e, ao mesmo tempo, malferir os princípios da igualdade e da
impessoalidade. Isso porque a prerrogativa consubstanciaria instituição de
privilégio infundado para magistrados que ocupam vara cuja entrância tenha
sido elevada.
Quando há promoção, a vaga ocupada por aquele que ascendeu na
carreira há de ser preenchida mediante promoção ou remoção, não por mera
opção de permanência daquele que já a ocupe, sob pena de afronta a direito
subjetivo de magistrados de igual entrância a serem removidos e dos de
entrância inferior a serem promovidos.
Ao criar espécie de remoção automática anômala – i.e., promoção
seguida de remoção para a mesma comarca na qual atua o magistrado –, não
prevista na LOMAN, o dispositivo impugnado da Lei estadual 20.254/2018
cuidou de matéria reservada ao Estatuto da Magistratura, com usurpação da
iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal e da competência legislativa
do ente central da Federação.
8
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A Corte tem jurisprudência consolidada pela inconstitucionalidade
formal de leis estaduais que, a pretexto de detalhar critérios para a promoção
na carreira judicial, divergem do modelo básico traçado pela Constituição e
pela LOMAN:
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 disciplinada 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 2.494/SC, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 13.10.2006)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 78,
§ 1º, INCS. III, IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N. 10/1996. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE NA
MAGISTRATURA TOCANTINENSE. INOBSERVÂNCIA DOS
9
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CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA
NACIONAL
–
LOMAN.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO
DE SERVIÇO PÚBLICO NO ESTADO OU DE TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO. CONTRARIEDADE AO ART. 93 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VALIDADE DA ADOÇÃO
DO
CRITÉRIO
DE
IDADE
PARA
DESEMPATE:
PRECEDENTE. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA PARCIALMENTE À UNANIMIDADE. AÇÃO
DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 78, §
1º, INCS. III E IV, DA LEI COMPLEMENTAR
TOCANTINENSE N. 10/1996.
(ADI 4.462/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.9.2016)
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
10
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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 4.758/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6.3.2020)
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: ADIAgR 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
11
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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 4.816/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 15.8.2019)
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.
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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-AgR 4.788/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8.8.2017)

Em face do entendimento consolidado em tais precedentes, há de
se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 17, § 2º, da Lei 20.254/2018 de
Goiás, por contrariedade aos arts. 5º, caput, 37, caput, e 93, caput e II e VIII-A,
da Constituição Federal.

3. PEDIDO CAUTELAR
Estão presentes os pressupostos para a concessão de medida cautelar.
A plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) está suficientemente
demonstrada pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial, que
encontram amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Perigo na demora processual (periculum in mora) decorre da real
possibilidade de serem realizadas promoções de magistrados com base na
norma impugnada, em descompasso com os preceitos da CF e da LOMAN,
permitindo-se que juízes sejam investidos em entrância intermediária por
meio de inscrição para a promoção em comarcas menos atrativas e com baixa
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concorrência, sem terem de, ao final, desocupar as unidades em que exerciam
a jurisdição – mediante a realização da chamada opção de permanência – em
detrimento dos demais magistrados que judicam em outras comarcas iniciais
ou intermediárias.
É necessário, portanto, que a disciplina inconstitucional imposta
pela norma impugnada seja o mais rapidamente possível suspensa em sua
eficácia, em juízo liminar, na forma do art. 10 da Lei 9.868/1999.

4. PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Em face do exposto, requer o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
que esse Supremo Tribunal conceda medida cautelar para suspensão da
eficácia da norma impugnada, para os fins expostos acima e nos termos do
art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999.
Em seguida, pleiteia que se colham as informações do Tribunal de
Justiça, da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado de Goiás, e que se
ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição
Federal. Superadas essas fases, pede prazo para a manifestação da ProcuradoriaGeral da República.
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Ao final, postula que se julgue procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade das disposições contidas no art. 17, § 2º, da Lei
20.254/2018, alterado pela Lei 20.510/2019, do Estado de Goiás.
Brasília, data da assinatura digital.
Augusto Aras
Procurador-Geral da República
Assinado digitalmente

AMO
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