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J U S T I F I C A T I V A 

 

  A promoção por merecimento tem previsão constitucional no 

capítulo dedicado ao Poder Judiciário, nos termos do art. 93 da Carta Magna:  

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 

antiguidade 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 frequência e aproveitamento em cursos oficiais 

ou reconhecidos de aperfeiçoamento; (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; (grifo nosso)  

Apesar de disciplinadas expressamente no capítulo atinente ao 

Poder Judiciário, as regras para promoção por merecimento aplicam-se 

igualmente ao Ministério Público por força do disposto no art. 129, § 4º da 

Constituição, que determina a aplicação, no que couber, ao Ministério do 

disposto em seu art. 93. 

Observadas as premissas constitucionais, a Lei Orgânica Nacional 
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do Ministério Público, a Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, estabelece, em 

seu art. 61, os princípios a serem observados pelas leis complementares na 

instituição do regime de remoção e de promoção dos membros do Ministério 

Público, quais sejam: 

Art. 61. A Lei Orgânica regulamentará o regime de remoção e 

promoção dos membros do Ministério Público, observados os 

seguintes princípios: 

I - promoção voluntária, por antiguidade e merecimento, 

alternadamente, de uma para outra entrância ou categoria e da 

entrância ou categoria mais elevada para o cargo de Procurador 

de Justiça, aplicando-se, por assemelhação, o disposto no art. 

93, incisos III e VI, da Constituição Federal; 

II - apurar-se-á a antiguidade na entrância e o merecimento pela 

atuação do membro do Ministério Público em toda a carreira, 

com prevalência de critérios de ordem objetiva levando-se 

inclusive em conta sua conduta, operosidade e dedicação no 

exercício do cargo, presteza e segurança nas suas 

manifestações processuais, o número de vezes que já tenha 

participado de listas, bem como a freqüência e o aproveitamento 

em cursos oficiais, ou reconhecidos, de aperfeiçoamento; 

III - obrigatoriedade de promoção do Promotor de Justiça que 

figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista 

de merecimento; 

IV - a promoção por merecimento pressupõe dois anos de 

exercício na respectiva entrância ou categoria e integrar o 

Promotor de Justiça a primeira quinta parte da lista de 

antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite 

o lugar vago, ou quando o número limitado de membros do 

Ministério Público inviabilizar a formação de lista tríplice; 

V - a lista de merecimento resultará dos três nomes mais 

votados, desde que obtida maioria de votos, procedendo-se, 
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para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, 

examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de 

lista anterior; 

VI - não sendo caso de promoção obrigatória, a escolha recairá 

no membro do Ministério Público mais votado, observada a 

ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a 

antiguidade na entrância ou categoria, salvo se preferir o 

Conselho Superior delegar a competência ao Procurador-Geral 

de Justiça. 

O inciso V, ao dispor sobre os procedimentos de votação, 

estabelece que a lista de merecimento resultará dos três nomes mais votados, 

desde que obtida maioria de votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas 

votações quantas necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos 

remanescentes de lista anterior. 

Ao assim dispor, o diploma legal estabelece duas categorias de 

candidatos, estreantes e remanescentes de lista tríplice anterior, devendo os 

nomes destes serem analisados em um primeiro momento, em escrutínio 

específico, providência a ser observada também no âmbito do Ministério Público 

da União, nos termos da jurisprudência deste CNMP. 

A ordem de votação constitui verdadeira prerrogativa dos 

candidatos remanescentes, de modo que a sua inobservância pelo Conselho 

Superior do Ministério Público conduz à ilegalidade do ato de promoção por 

merecimento. A jurisprudência deste CNMP é firme nesse sentido: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PEDIDO 

DE ANULAÇÃO DA VOTAÇÃO E FORMAÇÃO DE LISTA 

TRÍPLICE. SUPOSTA ILEGALIDADE DO CONSELHO 

SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

TOCANTINS. PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE 

MERECIMENTO. COMPOSIÇÃO DE LISTA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO DE REMANESCENTE 

DE LISTA ANTERIOR. ILEGALIDADE DA PROMOÇÃO. 
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PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

1. Os remanescentes de lista anterior, composta para fins de 

promoção por merecimento, possuem a prerrogativa de terem 

seus nomes avaliados em primeiro lugar para compor nova lista, 

nos termos estabelecidos pelos artigos 61, V, da Lei 8.625/93 e 

102, §1º, da LC 51/08. 

2. Assim, havendo candidatos remanescentes, o Conselho 

Superior, no primeiro escrutínio, deverá examinar apenas o 

nome deles, limitando-se, portanto, a incluí-lo ou não na lista. 

3. Frise-se que eventual recusa do nome do candidato 

remanescente, da mesma forma que a sua aprovação, exige a 

fundamentação dos membros do Conselho Superior, externando 

as razões ou os motivos determinantes de sua decisão. 

4. Ressalte-se, ainda, que o afastamento do nome de candidato 

remanescente pela simples indicação de um candidato estreante, 

em que sejam apresentadas as razões concretas para esta 

escolha, equivale à falta de fundamentação, contrariando, 

portanto, o estabelecido na Resolução CNMP nº 02/2006. 

5. O CSMPTO formou lista tríplice e promoveu um dos candidatos 

à Procurador de Justiça, sem que se observasse mencionado 

requisito essencial. 

6. Assim, a invalidação da lista tríplice é medida que se impõe. 

(Procedimento de Controle Administrativo nº 

0.00.000.001533/2011- 70, Cons. Relator JARBAS SOARES 

JÚNIOR, julgado em 26/09/2012, grifo nosso) 

 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 

SUPOSTA ILEGALIDADE DE ATO DO CONSELHO SUPERIOR 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

DO SUL. PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO DO MERECIMENTO. 

COMPOSIÇÃO DE LISTA. EXCLUSÃO DE REMANESCENTE 
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DE LISTA ANTERIOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. 

LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 

1. Os remanescentes de lista anterior, composta para fins de 

promoção por merecimento, possuem a prerrogativa de 

terem seus nomes avaliados em primeiro lugar para compor 

nova lista, o que não se confunde com direito subjetivo à 

inserção. 

2. Verificada a razoabilidade das avaliações dos candidatos 

exercitadas pelos integrantes do Conselho Superior a partir do 

desempenho, produtividade e presteza nas manifestações 

processuais, não há que se falar em ausência de fundamentação. 

3. Observados os critérios aplicáveis às promoções pelo critério 

de merecimento (art. 93, II, da CF c/c a Resolução CNMP nº 

2/2006), não há como sustentar a nulidade da votação levada a 

efeito pelo Conselho Superior do MP/MS. 

4. Improcedência. 

(Procedimento de Controle Administrativo nº 

0.00.000.000575/2011- 93, Cons. Relatora TAÍS SCHILING 

FERRAZ, julgado em 15/6/2011, grifo nosso) 

Não obstante a imprescindibilidade da observância da regra de 

votação, a referida prerrogativa se restringe à ordem da apreciação dos nomes, 

não havendo o direito subjetivo do candidato remanescente a integrar a nova 

lista tríplice, porque pode haver circunstâncias ou candidatos não considerados 

quando ocorreu a indicação para a lista anterior.  

Dessa forma, no referido escrutínio específico, os candidatos 

remanescentes poderão ser rejeitados por razões objetivas, como os que, 

injustificadamente, retiverem autos em seu poder além do prazo legal ou tiverem 

sofrido punição disciplinar impeditiva nas hipóteses e nos prazos legais.  

Também podem ser preteridos por candidatos estreantes a partir 

da “aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos 
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de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e 

aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento” (CF, art. 

93, II, “c”), sempre de forma fundamentada. Nessa hipótese, atende-se à 

disciplina legal quando se coteja o histórico profissional e o merecimento dos 

candidatos remanescentes, que, repita-se, não detém o direito subjetivo de ser 

inserido na nova lista de forma automática, com o dos novos postulantes, 

devendo ser evidenciadas, fundamentadamente, “as melhores condições” (PCA 

n° 1.00747/2019-67, Relator Conselheiro LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE 

MELLO) ou as situações mais meritórias dos candidatos estreantes, para cada 

posição da lista tríplice. 

Além de decorrer do princípio da motivação dos atos 

administrativos, a necessidade de fundamentação dos atos de inserção ou não 

dos candidatos remanescentes na nova lista tríplice encontra fundamento no art. 

1º da Resolução CNMP nº 2/2005, segundo o qual as promoções e as remoções 

por merecimento de membros do Ministério Público da União e dos Estados 

serão realizadas em sessão pública, em votação nominal, aberta e 

fundamentada. 

Forte nesses argumentos, apresento a presente proposição para 

apreciação por este Conselho Nacional. 

  



 

 

 

 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

7/9 

 

RESOLUÇÃO Nº [...] , DE [...] DE [...] DE [...]. 

 

Acrescenta o §§ 2º e 3º no art. 2º da 

Resolução nº 2, de 21 de novembro de 

2005. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2°, I, da Constituição 

da República, com fundamento no artigo 147 e seguintes de seu Regimento 

Interno e em conformidade com a decisão plenária proferida nos autos da 

Proposição nº [...], julgada na [...] Sessão Ordinária, realizada em [...] de [...] de 

[...]; 

Considerando que o disposto no artigo 61, inciso V, da Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público estabelece que a lista de merecimento resultará 

dos três nomes mais votados, desde que obtida maioria de votos, procedendo-

se, para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, examinados em 

primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior; 

Considerando que, ao assim dispor, o diploma legal estabelece duas 

categorias de candidatos, estreantes e remanescentes de lista tríplice anterior, 

devendo os nomes destes serem analisados em um primeiro momento, em 

escrutínio específico; 

Considerando que a ordem de votação constitui verdadeira 

prerrogativa dos candidatos remanescentes, de modo que a sua inobservância 

pelo Conselho Superior do Ministério Público conduz à ilegalidade do ato de 

promoção por merecimento; 

Considerando que a jurisprudência deste CNMP é firme no sentido 

da necessidade de se analisar, em primeiro escrutínio, os candidatos 

remanescentes da lista tríplice anterior, consoante decidido nos Procedimentos 

de Controle Administrativo nº 0.00.000.001533/2011-70 e 

0.00.000.000575/2011-93; 
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Considerando que, não obstante a imprescindibilidade da 

observância da regra de votação, a referida prerrogativa se restringe à ordem 

da apreciação dos nomes, não havendo o direito subjetivo do candidato 

remanescente a integrar a nova lista tríplice, porque pode haver circunstâncias 

ou candidatos não considerados quando ocorreu a indicação para a lista 

anterior; 

Considerando que o princípio da motivação dos atos administrativos 

e que a necessidade de se fundamentar os votos proferidos em promoções e 

em remoções por merecimento, insculpida no art. 1º e no caput do art. 2º da 

Resolução nº 2, de 21 de novembro de 2005, devem ser aplicados também na 

apreciação dos candidatos remanescentes; 

Considerando que se mostra necessário deixar tais previsões 

expressas no ato normativo regente das promoções e das remoções por 

merecimento dos membros do Ministério Público brasileiro, a fim de evitar 

novos conflitos e de conferir maior segurança jurídica aos procedimentos, 

RESOLVE: 

Art. 1º O artigo 2º da Resolução nº 2, de 21 de novembro de 2005, 

passa a vigorar acrescido do §§ 2º e 3º, renumerado o parágrafo único para § 

1º, com a seguinte redação: 

“Art. 2º .....................................……………….................................... 

§ 1º ...................................................................................................... 

§ 2º Os remanescentes de lista anterior de merecimento possuem a 

prerrogativa de terem seus nomes avaliados em primeiro lugar para 

compor nova lista tríplice, o que não configura direito subjetivo à 

inserção nela; 

§ 3º Observados os critérios previstos nesta Resolução, os 

remanescentes podem ser preteridos em razão de circunstâncias 

supervenientes impeditivas da promoção ou de candidatos não 

considerados quando da indicação para a lista anterior, mediante 
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fundamentação suficiente a demonstrar situações mais meritórias 

dos candidatos estreantes, para cada posição da lista tríplice.” (NR) 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília-DF, [...] de [...] de [...]. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


