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 DECISÃO LIMINAR 

 

Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo, com pedido liminar, apresentado pelo magistrado 
, no qual impugna o procedimento instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado deJosé Torres Ferreira

Rondônia para promoção por merecimento ao cargo de Desembargador, deflagrado por meio do Edital n.
32/2017-CM. 

 Sustenta o Requerente que o referido procedimento de promoção no TJ/RO transcorreu sem que        
fossem observados os preceitos da Resolução CNJ n. 106/2010, com atos e avaliações subjetivas, em
violação aos princípios insculpidos no art. 37, da Constituição Federal de 1988, notadamente o da
impessoalidade e o da moralidade.

 Destaca, em síntese, as seguintes ilegalidades praticadas pelo TJ/RO no decorrer do procedimento        
de promoção ora impugnado:

a)     inobservância do prazo previsto no art. 1°, §1°, da Resolução CNJ n° 106/2010, que dispõe sobre a
realização de promoção no prazo de 40 (quarenta) dias após a abertura da vaga. Aponta que a abertura da
vaga para promoção de Desembargador decorreu da aposentadoria publicada em 03/10/2017, contudo, o
julgamento da promoção sob análise teria ocorrido apenas em 26/03/2018;

 

 b)    alteração das regras para aferição de pontos, à revelia dos candidatos, em relação ao que foi
inicialmente apresentado pela Corregedoria-Geral de Justiça como parâmetro a ser observado para
avaliação por merecimento. Cita, a título de exemplo, que a pontuação no quesito produtividade passou a
ser de 0 (zero) a 2,5 (dois e meio) pontos, quando nas últimas promoções ocorridas pontuava-se entre 0
(zero) e 3 (três) em tal quesito. Alega que impugnou a regra adotada, mas não logrou êxito;

 

 c)     falta de publicidade e transparência no processo administrativo que resultou na promoção por
merecimento, de modo que mesmo aos candidatos à vaga de Desembargador não foram fornecidos dados
e documentos estatísticos dos concorrentes para confronto e conhecimento das informações. Esclarece
que protocolou perante o Tribunal pedido para obtenção de informações relativas ao processo de
promoção, todavia foi informado pelo departamento responsável sobre a necessária autorização da
Corregedoria-Geral. Destaca que na última promoção por merecimento ao cargo de Desembargador
ocorrida no ano de 2013, da qual também participou, foram enviados aos concorrentes os arquivos de
todos os magistrados participantes, acompanhados dos dados estatísticos e documentais;
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 d)    da indevida supressão das “decisões interlocutórias” para avaliação da produtividade dos
magistrados candidatos à promoção. Esclarece que no julgamento da promoção foi justificada a exclusão
das “decisões interlocutórias” enquanto critério de avaliação por conta de inconsistências dos dados
estatísticos apresentados pelo Tribunal, decorrentes da implantação gradual do PJe. Contrariamente ao
raciocínio apresentado pelo TJ/RO, aduz que os sistemas de informática do Tribunal encontram-se aptos a
registrar as informações relativas ao pronunciamento de “decisões interlocutórias” por meio de um
sistema apêndice, denominado EOLIS, razão pela qual no quadro de produtividade enviado inicialmente
pela Corregedoria local constam informações pormenorizadas dos candidatos quanto a esse item.
Esclarece que a exclusão das “decisões interlocutórias” na avaliação da produtividade lhe acarretou
prejuízo, pois se assim não houvesse decido o TJ/RO teria figurado na lista tríplice;

 

 e)     avaliação desproporcional e dissonante, notadamente quanto ao critério “presteza-dedicação e
participação em mutirões", para promoção por merecimento ao cargo de Desembargador. Dispõe o
Requerente que, embora mantida a situação dos candidatos partícipes da última promoção por
merecimento ocorrida em 2013, a pontuação atribuída aos candidatos no referido quesito foi dobrada (de
01 para 02) nesta promoção, de forma que não foi observada a proporcionalidade;

 

 f)      equivocada valoração da pontuação no critério aperfeiçoamento técnico/ conclusão de cursos
jurídicos. Aduz que houve somatória dos pontos atribuídos a título de MBA e pós-graduação para alguns
candidatos, quando o próprio Des. Relator afirmou que tais cursos têm o mesmo peso. Defende que, se
efetivamente houve essa somatória (de MBA e pós-graduação), é justo e razoável que magistrados que
tenham 2 (duas) pós-graduações obtenham igualmente 2 (dois pontos), como é o caso do Requerente;

 

 g)     ausência de fundamentação de todos os membros votantes quanto aos quesitos estipulados no art.
4°, da Resolução n° 106/2010, quais sejam: i) desempenho (aspecto qualitativo da prestação
jurisdicional); ii) produtividade (aspecto quantitativo da prestação jurisdicional; iii) presteza no exercício
das funções; iv) aperfeiçoamento técnico; v) adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura

. Aponta o Requerente que a sessão de julgamento da promoção questionada limitou-se a serNacional
uma homologação coletiva do voto proferido pelo Relator, inexistindo a votação individualizada a que
alude a Resolução n° 106/2010.

 

Em razão das ilegalidades acima arroladas requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão tomada no
processo SEI n. 21055-84.2017.8.22.8000, julgada pelo Pleno Administrativo do TJ/RO em 26/3/2018,
que resultou na promoção por merecimento do juiz José Antônio Robles, evitando-se a posse do
magistrado em questão ou, caso a posse tenha ocorrido, a suspensão de seus efeitos.

No mérito pleiteia que seja:

“a) Readequado o aferimento da pontuação que foi distribuída aos concorrentes, e em especial ao
requerente, com graves distorções, conforme fundamentação acima expendida;

b) Com a correção da pontuação, seja o requerente alçado à lista tríplice de merecimento, na posição
que lhe couber, e, caso seja sagrado o primeiro, seja declarado promovido ao cargo de desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;

c) , caso esse ínclito colegiado entenda de não conceder o pedido da letra “b” supra,  Alternativamente
que seja anulado o julgamento da promoção e se determine ao TJRO que refaça o julgamento do certame

Num. 2460631 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: ALOYSIO SILVA CORREA DA VEIGA - 17/04/2018 19:23:29
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18041719232980400000002358138
Número do documento: 18041719232980400000002358138



e cumpra fielmente as disposições do artigo 37 da Constituição Federal da Resolução 106/CNJ, nas
balizas acima descritas e exaustivamente fundamentadas e provadas”.

Instado a se manifestar, o TJ/RO refuta as ilegalidades apontadas e defende que observou a Resolução
CNJ n. 106/2010 na promoção por merecimento, deflagrada por meio do Edital n. 32/2017-CM.  

Sustenta que o Tribunal não incorreu na prática de ilegalidade na medida em que:

a)     sobre o descumprimento do prazo estipulado na no art. 1°, §1°, da Resolução CNJ n° 106/2010,
esclarece que “(...) a tardança em submeter o feito em Plenário também decorreu da mudança da cúpula
administrativa deste Tribunal, do biênio 2016/2017 para o biênio 2018/2019, bem como pela grande

;quantidade de ausências justificadas de Desembargadores para julgamento (...)”

 

b)    por ocasião do julgamento da promoção, os Desembargadores entenderam, à unanimidade, que “o
sistema de votação é livre para cada membro votante, de acordo com a sua convicção e de forma
fundamentada, contanto que sejam avaliados os cinco critérios elencados na Resolução n. 106 do CNJ”;

 

c)     o procedimento administrativo conduzido por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI n.
21055-84.2017.8.22.8000), não obstante tenha sido registrado inicialmente como público, passou a ter
classificação restrita devido a disfuncionalidades técnicas do próprio sistema. Pontua que ainda assim
notificou todos os magistrados para ciência dos dados apresentados pelos candidatos à promoção para
ciência e eventual impugnação. Em acréscimo, esclarece que todos os documentos relacionados ao 
certame foram igualmente materializados nos autos físicos de n. 0006112-06.2017.8.22.0000, mantido no
Departamento do Tribunal Pleno para consulta;

 

d)    a supressão das “decisões interlocutórias” para efeito da avaliação de produtividade dos magistrados 
encontra-se devidamente fundamentada no voto expedido pelo Relator do procedimento de promoção,
que apontou as inconsistências dos dados estatísticos obtidos por meio do SAP e a impossibilidade de
extrair-se tais dados do PJe. Sustenta que a desconsideração do referido subcritério levou à distribuição da
sua pontuação aos demais quesitos e que, na eventualidade de imposição de consideração das decisões
interlocutórias, deve-se proceder com a redistribuição da pontuação e reavaliação de todo o quesito
produtividade;

 

e)     esclarece que o subcritério relacionado com as participações em mutirões sempre levantou discussão
no Tribunal. Alega que participação do magistrado José Torres Ferreira nos mutirões, por exemplo, seria
intrínseca à sua função de coordenador, ou seja, não caracteriza uma participação voluntária;

 

f)      os magistrados revelam a intenção de verem adotados critérios e formas de valoração que lhes são
mais benéficos e convenientes para efeito de promoção, o que não deve ser admitido por este Conselho,
haja vista que o Tribunal observou parâmetros isonômicos para avaliação dos candidatos. Esclarece,
ademais, que o sistema de pontuação utilizado em certame anterior pelo Tribunal não é impositivo em
procedimento de promoção futuro, no qual de forma fundamentada, foi valorado não a quantidade de
curso realizado por magistrado, mas a sua natureza. Dessa forma, independentemente do número de
MBA, pós-graduação, mestrado ou doutorado, a nota é atribuída conforme a natureza do curso jurídico,
independentemente da sua quantidade;
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g)     inexistindo discordância entre membros votantes quanto ao sistema de distribuição de notas
apresentado pelo Relator do procedimento de promoção, torna-se desnecessária a fundamentação dos
quesitos de avaliação por parte de cada Desembargador.

O Requerente apresentou réplica das informações prestadas pelo TJ/RO e reitera a necessidade da
concessão da liminar (Id. 2449658).

O magistrado José Luiz dos Santos Leal, que participou da promoção impugnada, também reforça a
necessidade de concessão do pedido liminar, tendo em vista que no próximo dia 27/04/2018 encontra-se
agendada a posse do magistrado José Antônio Robles (Id. 2444640).

Em acréscimo, o referido magistrado informa que aguarda a publicação do acordão de julgamento do
processo de promoção ocorrido em 26/03/2018 para igualmente impugná-lo. Compreende que o TJ/RO
violou os princípios da legalidade e da impessoalidade na condução do procedimento de promoção sob
análise, conduzido pelo processo SEI n. 21055-84.2017.8.22.8000 naquele Tribunal.

É o relatório.

Decido.

O Requerente impugna processo de promoção por merecimento instaurado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia (TJ/RO) para acesso ao cargo de Desembargador, deflagrado por meio do Edital n.
32/2017-CM, do qual participaram 11 (onze) magistrados.  

Alega a inobservância aos critérios estabelecidos na Resolução CNJ n. 106/2010 no decorrer do processo
de promoção e requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão tomada pelo TJ/RO nos
autos do processo SEI n. 21055-84.2017.8.22.8000, julgada pelo Pleno Administrativo em 26/3/2018, que
resultou na promoção do magistrado José Antônio Robles.

Dentre outras ilegalidades apontadas no procedimento de promoção, o Requerente destaca que a votação
ocorrida no TJ/RO desrespeitou a regra estabelecida no art. 4° da Resolução CNJ n. 106/2010,
notadamente porque não houve votação individualizada dos membros daquela Corte. Aduz que “(...) a
participação dos membros da corte, após o voto do decano, resumiu-se em mera homologação coletiva
do que já fora decidido (...)”.

Solicitei informações ao Tribunal, bem como determinei a intimação dos magistrados candidatos ao
processo de promoção impugnado previamente ao exame do pedido liminar.

Nesta oportunidade, considerando os elementos de prova trazidos aos autos, vislumbro a presença dos
requisitos necessários ao deferimento do provimento emergencial postulado.

Com efeito, nos termos do art. 25, XI, do Regimento Interno do Conselho Nacional (RICNJ), a concessão
da tutela cautelar pressupõe a presença de um conjunto probatório que demonstre a plausibilidade das
alegações, em grau compatível com a medida requerida, associados a um fundado receio de prejuízo,
dano irreparável ou de difícil reparação ao objeto da demanda.  

Observo que, para efeito da promoção por merecimento realizada no TJ/RO, não houve a votação
individualizada com a elaboração do respectivo quadro de notas por parte de cada Desembargador,
havendo tão somente acolhimento do Pleno Administrativo das razões lançadas pelo Relator, Des. José
Jorge Ribeiro da Luz, em seu voto. As notas taquigráficas da sessão ocorrida 26/3/2018 reforçam que o
processo de promoção não transcorreu segundo requer a Resolução CNJ n. 106/2010 (vide  Id. 2444658).

O próprio Tribunal, em sua manifestação, assevera que “(...) não houve discordância dos membros
votantes quanto ao sistema de distribuição de nota apresentado por este Decano, justamente por ter se
pautado nas normas e princípios estabelecidos pela Resolução n. 106/2010, sempre no intuito de

 (Id. 2445627 – p. 10).preservar a igualdade de condições entre os concorrentes”.
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A Resolução CNJ n. 106/2010, contudo, ao elencar critérios objetivos para formação de lista tríplice, 
exige em seu art. 4° que os membros votantes devem declarar os fundamentos de sua convicção com

 aos critérios utilizados relativos a: menção individualizada a) desempenho; b) produtividade; c) presteza
no exercício das funções; d) aperfeiçoamento técnico; e) e adequação da conduta ao Código de Ética da
Magistratura Nacional.

No mesmo sentido segue o art. 11 do mencionado ato normativo , que [1] impõe a livre e a
, a partir dos critérios objetivosfundamentada convicção de cada membro votante do Tribunal

apontados na norma. Transcrevo, por oportuno, precedentes deste Conselho sobre a matéria que
demonstram a necessária avaliação individualizada e fundamentada de cada membro enquanto
pressuposto de validade do ato de promoção praticado (os grifos foram acrescidos):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. PROMOÇÃO. MERECIMENTO. 

1.      Não houve, no procedimento adotado pelo TJ/MA no Edital 27/2013, ofensa à Resolução CNJ
106/2010. Os documentos juntados aos autos pelo Requerente e pelo Tribunal demonstram que foi
observado o método de votação nela consignado. 

2.      A decisão do colegiado, nas promoções por merecimento, é obtida pelo resultado da soma da
pontuação conferida aos candidatos pelos Desembargadores votantes de acordo com critérios
objetivos e não mais pela soma dos votos nominais, preponderantemente subjetiva (Art. 4º da
Resolução nº 106/2010). 

3.      A alegação de suspeição de duas das Desembargadoras votantes não prospera, porque não está
demonstrada a presença de qualquer das causas de suspeição previstas no art. 135 do CPC. 

4.      Os votos proferidos pelos Desembargadores votantes estão suficientemente fundamentados.
Precedente deste Conselho no sentido de que não se exige que estejam pormenorizadas as razões da
atribuição de cada uma das notas aos candidatos. 

5.      A discrepância entre as notas conferidas na promoção por merecimento ocorrida em 16/05/12 e as
ora atribuídas não é fundamento hábil a demonstrar a ocorrência de vício na pontuação do Requerente. 

6.      As notas refletem os dados levantados pela Corregedoria local, relativos aos respectivos períodos de
avaliação. Como o edital de promoção 27/2013 ocorreu mais de um ano após o anterior (16/05/2012), é
justificável a oscilação nas notas, sobretudo porque a pontuação se faz de forma comparativa entre os
magistrados candidatos. 

7.    Os votos das Desembargadoras Nelma Sarney e Maria dos Remédios, no critério produtividade,
entretanto, desconsideraram a peculiaridade da Vara da Fazenda Pública, e a natureza das execuções
fiscais, pois valoraram negativamente dados estatísticos inaplicáveis às respectivas competências. 

8.      A nota conferida pela Desembargadora Nelma Sarney no critério presteza não corresponde aos
dados estatísticos produzidos pela Corregedoria. Injustificada disparidade entre a nota concedida ao
Requerente e a candidatos que possuem dados objetivos análogos. 

9.    Não obstante, a aparente contradição nos votos das Desembargadoras Nelma Celeste Souza Silva
Sarney Costa (critérios produtividade e presteza) e Maria dos Remédios Costa Buna Magalhães (critério
produtividade) não é capaz de atingir o resultado do Edital nº 27/2013.

10. Ainda que ambas as Desembargadoras tivessem atribuído pontuação máxima para os referidos
critérios, o Requerente teria atingido a segunda colocação e estaria mantida a promoção da magistrada
Ângela Salazar.

11. Eventual determinação por este Conselho de renovação parcial dos votos das referidas
Desembargadoras relativamente aos critérios produtividade e presteza seria inócua, pois não implicaria a
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promoção do Requerente no Edital nº 27/2013, como pretendido, nem lhe traria qualquer outro resultado
útil.

12.  Procedimento de Controle Administrativo julgado  improcedente.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0006572-45.2013.2.00.0000 - Rel. MARIA
CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI - 207ª Sessão - j. 28/04/2015).

 

 

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ART. 13 E PARÁGRAFOS DO RITRT 21ª REGIÃO.
VOTAÇÃO ESPECÍFICA POR CANDIDATO. RES. 106, DO CNJ. VOTAÇÃO POR NOTAS.
INCOMPATIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 

 1.  O artigo 13 e parágrafos do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª    
Região são incompatíveis com a Resolução nº 106 do Conselho Nacional de Justiça na medida em
que foi banido o sistema de votação pelos nomes dos candidatos nas promoções por merecimento,
sendo necessário que cada desembargador votante apresente, de forma fundamentada, sua nota,
para cada candidato em cada um dos critérios de avaliação previstos nos artigos 5º a 9º do referido
ato normativo. (Art. 4º e 11 da Resolução/CNJ nº 106, de 2010) 

 2.  Procedência do pedido.     

 (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0000961-48.2012.2.00.0000 - Rel. JORGE
HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - 168ª Sessão - j. 30/04/2013).

 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO.
RESOLUÇÃO CNJ 106/2010. FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE. SISTEMA DE PROMOÇÃO POR
VOTAÇÃO. INADMISSÍVEL. PRECEDENTES DO CNJ. PREVALÊNCIA DA PONTUAÇÃO
SOBRE A VOTAÇÃO. 

1.   A Resolução CNJ 106/2010 teve o condão de alterar o panorama sobre o qual se davam as
promoções por merecimento, antes baseadas na pessoalidade e no subjetivismo (Consulta nº
0007159-04.2012.2.00.0000). A partir desse ato normativo, operou-se mudança substancial no modo
de escolha de magistrado para promoção por merecimento, agora pautado em critérios objetivos
em que se atribuem pontos ao desempenho, à produtividade, à presteza, ao aperfeiçoamento técnico

l.e à adequação da conduta do magistrado ao Código de Ética da Magistratura Naciona

2. A sistemática de mesclar a escolha adotando, em parte, a Resolução CNJ nº 106/2010, e, noutra 
medida, formar uma lista tríplice por cada votante, por meio de votação nominal, escolhendo, a final,
aqueles que mais integraram tais listas, é procedimento que, em última análise, descumpre os ditames da
referida resolução e da jurisprudência do CNJ, devendo, pois, ser anulado. 

3. O ato de formação da lista tríplice é simples colegial, motivo pelo qual eventual vício na formação da 
vontade do colegiado tem o condão de contaminar o processo de escolha e requer sua invalidação.

4. Prioriza-se, segundo normativo do CNJ, a adoção de critérios objetivos e transparentes na promoção 
por merecimento, devendo ser observados os dados oficiais, sem desconsiderar totalmente o natural
subjetivismo inerente à avaliação individual a ser feita por cada desembargador votante.

5. Pedido julgado parcialmente procedente para anular a portaria de nomeação do desembargador e 
determinar ao Tribunal de Justiça que refaça o procedimento, abstendo-se de utilizar a votação como
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critério para formação das listas tríplices em procedimentos de promoção por merecimento futuros, sendo
inválida a norma regimental constante do § 1º do art. 5º do RITJSE porque contrária aos comandos da
Resolução CNJ nº 106/2010.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0002251-93.2015.2.00.0000 - Rel. GUSTAVO
TADEU ALKMIM - 227ª Sessão Ordináriaª Sessão - j. 15/03/2016).

Levando em conta os fundamentos acima expostos, compreendo que se encontra configurado o fumus
 necessário para a concessão da liminar, na medida em que o rito constante da Resolução CNJ n.boni iuris

106/201 não foi observado pelo TJ/RO.

O  igualmente resta demonstrado, tendo em vista que a consequência lógica dapericulum in mora
publicação da decisão ora impugnada, após transcorrido prazo para apresentação de recurso pelo
candidatos habilitados na promoção, será a nomeação e posse do magistrado José Antônio Robles à vaga
de Desembargador, o que demonstra o prejuízo a ser suportado pelos demais magistrados.

Registre-se que demais ilegalidades arroladas pelo Requerente em sua peça vestibular serão devidamente
analisadas em ulterior decisão de mérito.

Atendidos, desse modo, os pressupostos para a concessão da medida liminar, defiro-a com
fundamento no art. 25, XI, do RICNJ, de modo a suspender os efeitos da decisão colegiada
proferida pelo TJ/RO (SEI n. 21055-84.2017.8.22.8000 e Processo Físico n.

 0006112-06.2017.8.22.0000), e, por consequência, a posse do magistrado José Antônio Robles à vaga
aberta para acesso ao Tribunal, por meio do Edital n. 32/2017-CM.

Inclua-se o feito em pauta para ratificação da decisão pelo Plenário deste Conselho.

Intimem-se as partes.

À Secretaria Processual para adoção de providências.

 

Ministro Aloysio Corrêa da Veiga 

Conselheiro Relator

GCACV/NFL

[1] Art. 11 Na avaliação do merecimento será utilizado o sistema de pontuação para cada um dos 5
(cinco) critérios elencados no art. 4º desta Resolução, com a livre e fundamentada convicção do

, observada a seguinte pontuação máxima:membro votante do Tribunal

I - desempenho - 20 pontos;

II - produtividade - 30 pontos;

III - presteza - 25 pontos;

IV - aperfeiçoamento técnico - 10 pontos;

V - adequação da conduta ao CEMN - 15 pontos.
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Parágrafo único. Cada um dos cinco itens deverá ser valorado de 0 (zero) até a pontuação máxima
estipulada, com especificação da pontuação atribuída a cada um dos respectivos subítens constantes dos
arts. 5º a 9º.
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