
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULAR!PRESI 600-3 -rfí{ Brasília (DF), j g de agosto de 2009. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Encaminho a Vossas Excelências, para ciência, cópia do Acórdão, bem 

como da respectiva Certidão de Julgamento referente à decisão proferida no Pedido 

de Providências nº 200810000015987, do Conselho Nacional de Justiça, que 

determina a observância do quinto constitucional sucessivo. 

Atenciosamente, 
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Conselho de Justiça. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.0 2007100000015987 
RELATOR 
REQUERENTE 

REQUERIDO 
ASSUNTO 

CONSELHÉIRO PAULO LÔBO 
ARMANDO DUARTE MESQUITA JÚNIOR- JUIZ DE DIREITO 
EDUARDO AUGUSTO LEOPOLDINO SANTANA- JUIZ DE 
DIREITO 
JONNY MAIKEL .DOS SANTOS- JUIZ DE DIREITO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
CRITÉRIOS PROMOÇÃO POR MERECIMENTO - ART 93 -
INCISO 11 B ALEGAÇÕES INEXISTÊNCIA 
DETALHAMENTO LEGAL - CRITÉRIOS VERIFICAÇÃO 
MAGISTRADOS APTOS- REQUER DELIBERAÇÃO CNJ. 

, -
ACORDAO 

EMENTA: 

CONSULTA. REQUISITOS. EFEITOS DA DECISÃO. QUINTO 
SUCESSIVO. 
1. A consulta deve observar os seguintes requisitos: a) pertinência 
da matéria com as finalidades do C~J; b) ser formulada em tese; c) 
ser de interesse geral. · 
2. A resposta dada pelo Plenário do CNJ. à consulta firma orientação 
do Conselho sobre a matéria e é de observância geral pelos órgãos 
do Poder Judiciário nacional, exceto o STF, com efeitos llX nunc. 

VIST01';, 

Trata-se de consulta formulada por Armando Duarte Mesquita Júnior, 

Eduardo Augusto Leopoldino Santana e J onny Maikel dos Santos, todos magistrados do Estado 

da Bahia, nos seguintes termos: 

"Todos os Tribunais de Justiça do Brasil devem seguir as orientações do quinto 
constitucional sucessivo acolhido nos conexos Pedidos de Providências 
200710000008000 e 2007100000010730?" 
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A presente consulta faz alusão à decisão proferida 

200710000008000 e 2007100000010730, procedimentos caracterizados como consultas, 

apresentados, respectivamente, pela Associação dos Magistrados d? Estado de Pernambuco e por 

magistrada do &tado do Espírito Santo, acolhidos por unanimidade pelo Plenário deste 

Conselho, julgados em conjunto e cujo dispositivo contém o seguinte teor: 

"Diante do exposto, conhecem dos Pedidos dé Providências e respondem a 
consulta no sentido de que no caso de existirem candidatos que possuam dois 
anos de exercício na respectiva entrância, mas não figurem na primeira quinta 
parte da lista de antiguidade, deve-se apurar novamente a primeira quinta parte 
dos mais antigos, incluídos todos os magistrados." 

· É o relatório. 

Voto: 

A consulta ao CNJ não está prevista expressamente na redação originária 

do Regimento Interno do CNJ. Todavia, desde sua instalação, entendeu o Plenário que matérias 

relevantes submetidas ao CNJ poderiam ser decididas em consultas a ele dirigidas, pois desse 

modo daria cumprimento a suas finalidades constitucionais, com economia processual. 

Progressivamente foram consolidados os seguintes requisitos cumulativos, ditados pela 

experiência de sua aplicação: 

a) pertinência da matéria com as finalidades do CNJ: 

b) ser formulada em tese: não devem ser admitidas consultas emergentes 

de questões administrativas concretas submetidas ou que possam ser submetidas à apreciação por 

ógãos do Poder Judiciário, para que a resposta do CNJ não os iniba ou os vincule ou se 

transforme em recurso de efeito per saltum; 

c) ser de inieresse geral: deve ser demonstrada que a matéria não se 

contém no interesse exclusivamente individual do consulente. 

A resposta dada pelo Plenário do CNJ à consulta firma orientação do 

Conselho sobre o tema e é de observância geral pelos órgãos do Poder Judiciário nacional, com 

efeitos ex nunc. Eventualmente, pode evoluir para a edição de enunciado administrativo 

interpretativo, este já previsto em alteração regimental e que tem efeito normativo. 

exposto. 

Assim, conheço da consulta é respondo afirmativamente no sentido 

Conselheiro PAULO LÔBO 
Relator 

Pedido de Providências n. • 2007100000015987 



CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
698 SESSÃO ORDINÁRIA 

PEDIDO DE PROVIDENCIAS N° 200S.10.00.001598-7 
Relator: Conselheiro PAUlO LOBO 
Requerentes: Armando Duarte Mesquita Junior - Juiz de Direi~o/BA; Eduardo 
Augusto Leopoldino Santana- Juiz de Direito/BA e Jonny Maikel dos Santos - Juiz 
de Direito/ BA 
Interessado: Associação dos Magistrados Brasileiros 
Advogados: Rodrigo Formiga Sabino de Freitas - OAB/MG 89198 e Annibal 
Sabino de Freitas- OAB/MG 10524 ' 
Requerido: Conselho Nacional de Justiça 

CERTIFICO que o PLENÁRIO DO CÓNSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão: 

"O Conselho, por unanimidade, respondeu afirmativamente a 
consulta, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os 
Conselheiros Mairan Maia e Joaquim Falctio. Ante a ausência, justificada, do 
Conselheiro Ministro Gilmar Mendes, presidiu o julgamento o Conselheiro Ministro 
Gilson Dipp. Plenário, 1 O de setembro de 2008." 

Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 
Ministro Gilson Dipp, Ministro João Oreste Dalazen, Rui Stoco, Altino Pedrozo dos 
Santos, Andréa Pachá, Jorge Maurique, Antonio Umberto de Souza Júnior, José 
Adonis Callou de Araújo Sá, Felipe Locke Cavalcanti, Paulo Lobo, Técio Lins e 
Silva e Marc,elo Nobre. 

Ausentes, justificadamente, o Procurador-Geral da República e o 
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Bras lia-DF, 1 O de selem rode 2008. 



,, ... 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DO CNJ. 

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA: PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 
200710000008000 E 2007100000010730. 
RELATOR: PAULO LÔBO. 

Armando Duarte Mesq,.ita Júnior, brasileiro,· casado, 
inscrito. no CPFIMF no 591.406.402-30 (Juiz de Direito Titular da Vara Crime 
da Comarca de Chonochó), Eduardo Augusto Leopoldino Santana, 
brasileiro, casado, inscnto no CPFIMF n° 562.526.845-20 (Juiz de Direito 
Tihiiar da Vara, Crime da Comarca de Macáúbas) e Jonny Maikel. dos 
Sanros, brasileiro, casado, inscrito no CPFIMF sob o n°876.0l7.704·78 (Juiz . . . 
de Direito Titular da Vant Crime da Comarta de lbotirama), residentes em 
suas respectivas comarcas. magistrados do Estado da Bahia, vêm,. mui· 
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 103-B, § 
4°, li da Constituição Federal ele o art. 19, caput do Regimento Interno do CNJ, 
formular a presente CONSULTA, o que fitz pelos motivos a seguir expostos: . . 

O quinto sucessivo é justo, democrático, republicano, fundado 
em critério objetivo e no principio constitucional da proporcionalidade ou 
razoabilidade e foi acolhido pelo Pleno do .CNJ nos conexos Pedidos de 
Providências 200710000008000 e 2007100000010730 (decisão anexa). 

Todavia, apenas 02 (do~) Tribunais Estaduais (TJPE e 
TJMA) aplicam o que flli decidido pelo CNJ nos conexos Pedidos de 
Providências 200710000008000 e 2007100000010730 (decislo anexa). 

A proporcionalidade adotada pelo CNJ não é orientação nova 
e, há muito tempo, também, o Supremo Tribunal Federal no Recurso 
Extraordinário 197917 acolheu a fórmula de proporcionalidade até mesmo 
quanto ao número de integrantes das Câmaras de Vereadores. 

0 totld cumprimento das regras do qiJiÍlto SuCeSSiVO e mui 
importante para tranqüilidade das sessões administrativas de odos 
Tribuna~ de Justiça do BrasiL 
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As promoções por merecimento de todos os TribWJais de 
Justiça do Brasi_l devem obedecer ao quinto constitucional sucessivo, confonne 
posicionamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da AMEPE 
(Associação dos Magistrados de Pernambuco), da AMMA (Associaçao ·dos 
Mágistrados .do Maranhão), do TJPE e do TJMAà luz da lógica do razoável. 

O art. 93, D, "b" da. Constituiçllo Federal estabelece um 
principio que, em última instãncia, valoriza objetivamente a ordem de 
antigUidade dos magistrados como requisito pam a promoção por merecimento. 
Entretanto, fiisamos que apenas Ol (dois) Tribunais de Justiça do País 

· seguem as órientações do qu" foi acolhido nos conexos Pedidos de· 
Providências 200710000008000 e 2007100000010730. 

DIANTE DO 'EXPOSTO, vêm, respeitosamente, perante 
esse E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA indagar o seguinte: "Todos•os 
Tribunais de Justiça do Brasil devem seguir as orientaçlies do quinto 
.constitucio_nal sucessivo acolbido nós conexos Pedidos. de Providências 
200710000008000 e 2007100000010730?" 

Requer, outrossim, que a decisao desse Conselho seja 
comunicada imediatamente a todos os TribWlais de Justiça do Brasil para todos 
os fins de direito. 

Espera deferimento. 

~"·-~--
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. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.0 200710000018000 e 200710000001073ll 
REI,ATOR • : CONSELRI:JROPAULOT.ÔBO 
REQUERENTES l. ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS 00 

REQUERIDO 
ASSUNTO 

\ 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
2.1NÁCTA NOGUEIRA DE PAULA. 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
INEXISTÊNCIA DE CANDIDATOS HABILITADOS 
PARA PROMOÇÃO POR MERCJMENTO . NA 
PRIMEIRA QUINTA PARTE DA .LIST.~ DE 
ANTIGUIDMlE. CONSULTA 

ACÓRDlO 

EMENTA: Pedido de Provídàlcias. Cl.lnsulta. Promoçilo ljOf 
merecimento. lnexist~cia de candidatos que preencham os 
requisitos do art • .93, 11, "b .. , da CFI88. Resposta à consulta 
no sentido de que, no caso de existirem candidatos que 
possuam dois anos de exercicio na respectiva entnincia, mas 
nilo figurem na primeir.a quinta parte da lista de antiguidade, 
deve-se aputlll' novamente a primeira quinta parte dos mais 
amigos, incluidos todos os magistrados remanescentes. 
Pr<:cedente do STF: MS 24.575·1. DF. 

VISTOS, 

No Pedido de Providências 200710000008000 • Associação dos 

Magistrados do Estado de Pernambuco fonnula ,çonsulta acerta da nccessidod.: de 

obediência à ordem de .1111tiguidadc,. na hípót- de n3o haver candidatos que integrem a 

primclra pluta ~a lista de antiguidade da enÍr.mcio habilitadl's para promoção por 

merecimento. A consulta faz·sc nestes termos: wconoorreriam os demais magistmdos . . . . 
habilitados, Que não preenchem esse requisito, em iguaidade de condições para fonnação 

da Ji"a 1riplioe,· ou se fonnaria o quínÍO com os integrantes em ordem decrescente de 
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antiguidade, vale dizer, 'do mais antigo habilitado para o mais m00emo habilitado até a 

recompoaiçilo da quinta parte observando-se os' candidatos inscritos1" 

• A requerente aleg3 que no Tribunal de Juruça . do Estado de 

l'emambu(:(l nio há qualquer nonna ou regulamento sobre a matéria, embora o assunto s~a 

de extrema n:levância, Aduz que o Tribunal, nas promoções PQr merecimento. na ausêncis 

de candidatos habilill«los na primeira quinta parte da lista. considera todos os -eanditialm• 

nabiliradós para promoção. 

Dessa fonnà, segundn argúi, o Tn'bunal terminu por "pínçnr" 

magistrados em remota colocação na liata de antiguidad~ dc::s~nsiderando inúmeros 

outros juizes que ocupam PQSições melb~ na referida lista, em afronta n<:1s princípios da 

razoabili~e e proporcionalidade. A Associação cita a decisão do Sllpremo Tribunal 

Fédend no Mandado de Segurança n" 24.S7.5-l, Rei. Min. Eros Grau, para fimdamcntar 

seus argumentos. 

Após a solicitação de informações, o Tribunal esclare«", que, na 

hipótese avenlllda. consideram. em igualdadC de condições, todos os concorrentes para a 

formação da lista triplice sobre a qual recalrt a escolha do promovido. Em ourras palavras, 

o Tnounal não recompõe no\'(1 quinto dentre os integrantes que prc.:ncham O:.SS.:< req~tis•tos 

constirucionais. 

No Pedido de Providências 2007J(J()()()()()J0730, a autora formula 

consulta !!Obre. o mesmo tema, na qoal demonstra sua preoc~pação com eventuais 

!1es<:011sideraç.1cs da antiguidade dos mugistrlldos nos. casos de promoções que, embora 

sejam por merecimento. devem satiswcr o req~sito da obediência à ordem de 

antiguidade. 

E i1 relatório. 

' n.- J)jspõe o art. 93, 11, "h" da Constituiçilo da República de JQ&g: 

.. Art. 93. Lei CÍ>mplcmcnllr. de ioiciotiva do Supremo Tnt.Jnal Federal. 
dUpori ~re o EstltUlO da 'Magistratura. ~ o• !<>'Cg_uintn: 
pnn.:ipi .. , 
( ... ) 
J ) .. promoção de emt.incifl para a\trincia, ekemadamente. por ~tnllgviJ&d.e ç, 
mcn:cimcnto,- _.enclidu u :ile&Ui'Qfe$ DOf'fi1ASt 
( ... ) ' 
b} a p10moçiio por l']}t:l'CGime:ntt."t pct'SltU)lÔC: doiJõ anos dt exercício na 
rcsp«riva tnUinci• c in1e'rar o juiz 1 primeira quinta parte da listo de 
au.tipmdc deW.. salvo te ni.Q OOU\tr ""Om tai:~;'""'l''is.iulS quem aceite o 
lugar Vlgo... . 
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A Constltuiçllo es!abdcoeu. m<uisitbs para promoção 

merecimonto que tem COJll() ref«àlcia tanto a antiguidade do lllllgis~ quanto o tempo 
. ' . . 

de ellerdcio do mesmo 01a n:spectiva entriincia. Observa-se assim que o tempo foi eleito 

como llm fator importante:, inclusive nas promoções por merecimento. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu no Mandado de Segurança n" 

24.575·1. DF. Rei. Min. Eros Grau, julgado em 15.1·2.2004, OJ 04.03.200$, rom a seguinte 

ementa: 

EMENTA: MA.IIIDAOO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO POR 
MERECIMENTO. NOMEAÇÃO PARA TRIDUJIIAL REGIONAL DO 
TRABALHO. LEGI11,.,1DADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
LITISCONSÓRCIO ~F.CESSÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. 
LISTA TRWLICE. ART. 93, I~ "B". DA CONSTITUIÇÃO DO . BRASIL . 
(REDAÇÃO AN~RIOR Á EC N. 4~104). QUINTA PARTE D1\ LISTA DE 
ANTIGÜIDADE. RECOMPOSIÇÃO PARA INCLUSÃO DE JUIZ QUE 
PREENCHE APÉNAS O . PRIMEIRO REQUISITO DA ALll-IEA .. 
ADMISSIBILIDADE SOMENTE APÓS ESGOTADAS . AS POSSIBILIDADES 
DE ESCOLHA ENTRE OS INTEGRA.'ITES DA QUINTA PARTE ORIGINAL 
OU RECUSA DOS NOMES f'OR ()UORUM QUALIFICADO. l. O I're$idente da 
Rcpúblíe« é parte legítima pora figurar C<)1IIO autoridade coatora em mandado de 
s~ça preventivo c.ontm alÔ de nomeaçj<> de juiz para o Tn'bunal RçgiMal do 
Tro.bo.lho, na qu.alidado dolitÍocooliorte ~o rom o l'residenle do Tribunal. 2. 
A norncaçlo de juiz pu>~ "" ç~s de Deseml>orsador dos Tribuna ls Poderais, pelo 
c:ritirio de merecimento, é ato administralivo com(>ICX<', pom o qual concorrem aios 
de VOiltade dos·membrus oo Tribunal de origem ••• que compõçm a lista tríplice a 
portir da quinla parte dos ju!us cooí dois """" de judtcatur.~. na mesma entrância --- e 
do Presidente da República, que procede à c!iCOlha • partir do rol previamente 
oktmninildo. 3. A lida trlpUce elabonda pé!<> Tr11Honal deve obetieca' • .,. dois 
ftqaiãtos pmiltos no 1rt. 93, 11, "b", da Collstit~iç~ do Bralll (redaçio 
anterior ;. Emaoda Conotitudolllll a. 45104), 1a11n<lcHe em conta as seguintes 
,._;. • ., ·-•das ~1<1 Jarlspruclhda desta c.,rt., a). Para "" lugares 
re.--tes IÍI Jilt1l triplice, 111 .awôda de jllizeo que sll:ndalll 
~uiHlatlvame"'tc b colldlçl!es sHcst;&belocidas, li"'~- IIOV&mellte • primei~:~~ 
quinta pttrtt doo mm.antigG~, üteialdos follos os maeJstradoo. Preoede,.. .. [AD! 
n, 281, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, RE n. 239,595, Relator o Minislw 
SEPULVIIDA J>ERTEiNCEJ: b) A qubtta parte da lim de antigiiidode. i um rol 
de tltalarcs providos - caii'JI'S ele detorllli1111da d&SH, oujo apllro(lo do lev.a 
em CGII.I> <JS .. ..,. v...,._ Precl!ldcttt<! [MS n. 21.631, Relator <> Mini•Iro 
SEPULVEDA PERTENCE]. c) Na exislén~ia de apcoa• dois nomes que pert':tzem 
os requisitos conitituttonais, nic há necessidade de recomposição do quiotü ck 
antigüidade; posrihílitada a escolha entre os dois nomes o_u\a recu.çl pt(o quorum 
qualifiCado (art. 93, 11, "cf']. Precedente [MS n. 24.414, Relator ll Ministro CÉJ.AR 
PELUSOJ. d) Do mowtO modc>, exi<tindo apeno• llll1 ma~strado que preenche os 
requisitos eooslitucionais. niC> bã lugar pa111 a recomposi.;ào da quinta pene da lista 
de antigüidade, posslblll!ada • rerusa do uome do ntagi5lrado pelo corpo eletivo do 
Tribunal. Precedat!e [MS n. 24.414, Relator o Ministro CFZAR PELUSO]. 4. 
Procmimento nlO adotado pelo TRT - 16' Região. que =mp& o quinto de 
antigüidade jl. oo primeiro cscrulmio peno pr<enclUmento das vagas na lista tríplice, 
com reflexos na.• vat&Ç6c:s seguinlcs. ocarreu.ndn a total nulidade do rot 5, 
lru:xist&cia de direito liquido c e<rto d.t impdrante. visto que seu nome não deveria 
eoostar. obrisatoriamente, <lJ!'tista triplice encantinmda ao Presidente da.República. 

~.,.ldfm;N.,,.2t)D)I1~0•2DD71-1~~~ . 
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pois havia a opçilo de ~scolba entre seu nome e o do !llllgistmdo seguinte os listo de 
antigUidade, ou ainda. a possi'oílida& de rocuoa pelo co!pO el<tivo do Tribunal 6. 
Segurança pardlilmmte concedida. 

Quanto ã coosulta proposta, seguindo os marcos jurisprudenciais 

traçados, tem-se que. no caso de existirem_ candidatos que possuam d\lis anos de exercício 

na respectiva cntrãncio. mas nilo figurem na primein. quinta part• da lista de antiguidade, 

deve-se Atentar para o princípio que alicerça a díspooíção do art. 93, 11, "b" da Constituição 

da Reyúbli.:a de 1988, apurando-•e nollGmente a pri<Mira quirrta parte dru· mais 11~rigos. 

incluidos todos os magistr11dos. 

OiV«SlllTleote ~do alegado pelo Tn'bunal, mesmo não havendo 

disposição exp:çssa sobre a f<~rmaçào de "quintas parte sucessivas ~m listas de 

antíguidaM'. o art. 93, Jl. ~b" da Constituição da República de 1988 estabelece um 

flrlnclpio que, em última instância, valoriza a ordem de mttiguídade dos magistrados C<lmíl 

um requisito para a promoção por merccímc:nto. De5sa furma, na ausência de regra 

expressa, recupera-se o principio adequado ao caso. 

Diante do exposto, conhcçm, dos Pedidos de Providências e 

respondem a consulta no sentido de que no caso de ellistirem candidatos que p<Jssuam dois 

anos de exercício na respectiva entrancia, mas não figurem na primcir:J. quinta parte da lista 

de antiguidade, devo-se apurar novamente a . primeira quinta pane do~ mais antigos. 

incluídos todos os magistrados r<rnanescenÍes. 


