
 

   

 

PARECER 

 

Direito Constitucional. Regime jurídico da magistratura. Necessidade de 

revisão do entendimento do CNJ consagrado no Pedido de Providências nº 

465/2006, que negou a possibilidade de permuta entre membros do Poder 

Judiciário. Leitura restritiva do art. 93, VIII-A, da CRFB/88 que desconsidera a 

compatibilidade da permuta nacional entre os membros dos diferentes Tribunais 

de Justiça estaduais e entre Tribunais de Justiça estaduais e Tribunais de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios com os dispositivos e princípios constitucionais 

que regem o Poder Judiciário. Caráter nacional da magistratura como diretriz 

geral da Constituição, corroborada pela jurisprudência do STF, à luz (i) da letra 

do art. 92 da CRFB/88, que elenca, como “órgãos do Poder Judiciário”, no 

singular, todos os órgãos jurisdicionais, e do art. 93, V, da CRFB/88, que afirma 

existir uma “estrutura judiciária nacional”; (ii) da unidade e uniformidade do 

regime jurídico a que se submetem os magistrados; e (iii) das relações de 

hierarquia entre os órgãos superiores e inferiores. Inexistência de violação à 

regra do concurso público: seleção impessoal e objetiva do certame que se 

aperfeiçoa quando o magistrado adentra a carreira nacional. Permuta que não 

gera o ingresso de novo magistrado nos quadros do Poder Judiciário e que tutela 

(i) os interesses pessoais, familiares, acadêmicos ou profissionais de membros 

de uma mesma carreira; e (ii) o interesse público, pela racionalização da gestão 

da carreira no território nacional. Inaplicabilidade das teses veiculadas na ADI 

nº 482, que vedaram a permuta de membros de Parquets de distintos entes 

federativos. Distinções sensíveis entre o desenho institucional do MP e do 

Judiciário. 
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PARECER 

 

 

I – CONSULTA. 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS 

(“Consulente” ou “AMB”) honra-me com consulta a respeito da juridicidade de permuta entre 

juízes vinculados a diferentes Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e 

Territórios, à luz do caráter uno e nacional do Poder Judiciário e do disposto no art. 93, VIII-

A, da Constituição da República Federativa do Brasil (“CRFB/88”)1. O dispositivo, incluído 

por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, previu a permuta entre comarcas distintas, 

desde que atendidos alguns dos requisitos aplicáveis à promoção de magistrados. Deixou clara, 

assim, a possibilidade de permutas entre juízes de direito dos Estados e do Distrito Federal e 

Territórios, tal qual o texto constitucional já havia feito, expressamente, para os juízes federais 

em seu art. 107, parágrafo único (hoje, §1º). O texto normativo, entretanto, nada dispôs a 

respeito da possibilidade de a permuta contemplar magistrados de Tribunais de Justiça distintos. 

 

A Consulente narra que o tema foi objeto de apreciação pelo então recém-

criado Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”), quando do julgamento do Pedido de Providências 

nº 465/2006, formulado pela Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (“ASMEGO”), 

de relatoria do então conselheiro – e hoje Ministro – Alexandre de Moraes. Na ocasião, foi 

assentado entendimento pela “impossibilidade de remoção por permuta de magistrados 

pertencentes a Poderes Judiciários estaduais diversos, mesmo com a concordância dos 

respectivos Tribunais de Justiça, por corresponder à transferência, ou seja, forma de ingresso 

em carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou por concurso, hipótese 

absolutamente vedada pelo artigo 37, inciso II, do texto constitucional”. 

 

Uma década depois, em 2015, diante de mudanças no cenário jurídico-social 

 
1 “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;” 
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e da evolução do entendimento do CNJ sobre o caráter nacional da magistratura, a Consulente 

formulou novo Pedido de Providências (“PP”)2 para regulamentação da permuta nacional entre 

juízes estaduais vinculados a diferentes Tribunais de Justiça, enquanto ainda não editado o novo 

Estatuto da Magistratura e em cumprimento ao art. 93, VIII-A, da CRFB/88. Desde então, no 

bojo do referido processo administrativo, o CNJ promoveu a participação de órgãos públicos, 

autoridades, entidades da sociedade civil e especialistas interessados no tema por meio de 

audiência pública e manifestações no processo. 

 

Em 2017, após inclusão em pauta do PP para apreciação de uma minuta de 

resolução autorizativa da permuta pretendida, o procedimento foi suspenso para melhor 

apreciação da matéria. A suspensão foi motivada por decisão monocrática liminar, proferida 

pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (“ADPF”) nº 482, para suspender a 

eficácia de decisão administrativa, oriunda do Plenário do Conselho Nacional do Ministério 

Público (“CNMP”), que autorizara a permuta entre membros dos Ministérios Públicos 

Estaduais.  

 

Finalizado o julgamento de mérito da ADPF nº 4823, o Plenário do STF 

 
2 Trata-se do Pedido de Providência nº 0004074-05.2015.2.00.0000, em que a AMB pede “que esse Conselho 
Nacional de Justiça edite, nos termos dos arts. 93, VIII-A e 103-B, § 4º, I da Constituição Federal c/c o art. 102 do   
seu Regimento Interno, Resolução para regulamentar a permuta entre magistrados estaduais vinculados a 
Tribunais de Justiça de diferentes Estados da Federação, em face da consolidação do conceito firmado pela EC 
nº 45/2004 de que a magistratura é nacional”. 

3 “(...) O Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados são disciplinados por leis 
complementares próprias, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, as quais estabelecem 
a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público (art. 128, § 5º, da CF). 2. Por força do princípio 
da unidade do Ministério Público (art. 127, § 1º, da CF), os membros do Ministério Público integram um só órgão 
sob a direção única de um só Procurador-Geral. Só existe unidade dentro de cada Ministério Público, não havendo 
unidade entre o Ministério Público de um Estado e o de outro, nem entre esses e os diversos ramos do Ministério 
Público da União. 3. A remoção, por permuta nacional, entre membros do Ministério Público dos Estados e entre 
esses e membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, admitida na decisão impugnada, equivale 
à transferência, ou seja, forma de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou 
por concurso, vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante 43, segundo a qual ‘é 
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em 
concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente 
investido’. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 
482, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 21/02/2020 a 02/03/2020, DJe 12/03/2020, grifou-
se). 
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referendou a posição do Ministro relator4, em sentido contrário à possibilidade de permuta entre 

membros de Ministérios Públicos dos Estados e entre esses e membros do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios, sob o argumento de que haveria violação ao caráter federal do 

Estado brasileiro, à regra do concurso insculpida no art. 37, II, da CRFB/885, e ao enunciado 

da Súmula Vinculante nº 43, do STF6. 

 

Foi diante desse quadro que a AMB solicitou a elaboração do presente 

estudo sobre a juridicidade da permuta entre juízes vinculados a distintos Tribunais de Justiça 

dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

 

Para a análise da questão controvertida, o Parecer encontra-se estruturado 

em 3 (três) capítulos. Na sequência desta introdução, o Capítulo II tecerá breves considerações 

a respeito do caráter nacional da Magistratura e a adequada interpretação do art. 93, VIII-A, da 

CRFB/88. Após, apresentará os contornos gerais da regra do concurso público, para, então, 

cotejar o caso concreto e o entendimento do STF a respeito do que constitui hipótese de 

provimento derivado inconstitucional. Ainda no mesmo Capítulo, demonstrar-se-ão as razões 

pelas quais as conclusões alcançadas pelo STF no julgamento da ADPF nº 482 não incidem 

sobre o pleito da Consulente, à luz dos traços distintivos entre as carreiras da magistratura e do 

Ministério Público, e dos fundamentos do precedente paradigmático. Por fim, no Capítulo III, 

serão sintetizadas as conclusões da presente Consulta. 

 

Assim relatada a Consulta, passo à emissão do parecer. 

 

 
4 Os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, apesar de terem seguido a maioria da Corte e votado contra a resolução 
do CNMP que autorizou a permuta de membros dos Ministérios Públicos dos Estados-membros, o fizeram com 
ressalvas, assentando que a prática “[d]a remoção de agentes de Ministérios Públicos Estaduais, por permuta, 
entre unidades federativas diversas ou entre estas e o MPDTF não enseja violação ao inciso II do art. 37 da 
Constituição”, porém, teria extrapolado o poder regulamentar do CNMP. 

5 “Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;” 

6 Súmula Vinculante nº 43/STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-
se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira 
na qual anteriormente investido.” 
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II – A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES: O 

CARÁTER NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO, O PERMISSIVO 

CONSTITUCIONAL DA PERMUTA DE MAGISTRADOS E A AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. 

 

II.1. O problema e as premissas que nortearam a decisão – equivocada, d.m.v., tomada 

pelo CNJ no PP nº 465/2006. 

 

A Constituição da República tem previsões expressas a respeito da 

possibilidade de permuta entre juízes. Para a Justiça Federal, o art. 107, §1º, da CRFB/88 aloca 

à lei a disciplina da remoção ou permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais7. Já para a 

Justiça Estadual, vale a norma contida no art. 93, VIII-A, cujo texto dispõe:    

 

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:  

(...) 

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)”  

 

A controvérsia a ser enfrentada pelo CNJ no PP não diz respeito, 

genericamente, à possibilidade de permuta entre magistrados, mas sim ao alcance do 

permissivo constitucional contido no art. 93, VIII-A. Em termos objetivos, a pergunta que deve 

ser respondida é a seguinte: O inciso VIII-A permite, apenas, a realização de permutas no bojo 

de um mesmo Tribunal de Justiça ou autoriza a sua realização, também, entre Tribunais de 

Justiça distintos? 

 

O entendimento adotado pelo CNJ no Pedido de Providências nº 465/2006, 

como visto, abraçou a interpretação mais restritiva da norma constitucional. A argumentação 

 
7 “Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, 
na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de 
sessenta e cinco anos, sendo: (…) § 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais 
Federais e determinará sua jurisdição e sede. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”. 
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utilizada no precedente – invocado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto condutor 

da ADPF nº 482 para fundamentar a inconstitucionalidade da remoção, por permuta, entre 

membros de Ministérios Públicos diversos – está esteada em duas premissas principais.  

 

A primeira delas é a ideia de que, “[n]os termos do art. 125 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, a organização da Justiça Estadual deve 

absoluto respeito às regras federalistas da auto-organização, autogoverno e 

autoadministração (CF, arts. 93 e 96)”. Por esse motivo, ainda nos termos do voto condutor 

daquele PP, “[n]ão há um único Poder Judiciário Estadual, mas sim, existe a Justiça Estadual 

como um dos importantes ramos da Justiça Brasileira, exercida pelos Tribunais de Justiça 

Estaduais e por seus juízes vinculados administrativamente, sem que haja qualquer vaso 

comunicante – administrativo ou jurisdicional – entre eles”.  

 

A segunda premissa é no sentido de que, como cada um desses Poderes 

Judiciários Estaduais (alegadamente autônomos e incomunicáveis entre si) contaria com uma 

carreira da magistratura distinta, trocas entre magistrados de Tribunais de Justiça diferentes não 

teriam natureza de permuta, mas, sim, de “forma de ingresso em carreira diversa daquela para 

a qual o servidor público ingressou por concurso, hipótese absolutamente vedada pelo artigo 

37, inciso II, do texto constitucional”. Estariam, portanto, excluídas do âmbito de abrangência 

do art. 93, VIII-A, da Constituição da República. 

 

Nenhuma das duas premissas mostra-se correta, data maxima venia. A 

exegese então adotada pelo CNJ, como se verá, desconsiderou as peculiaridades do desenho 

constitucional do Poder Judiciário e interpretou a regra do concurso público de forma 

incompatível com a literalidade e a sistemática da CRFB/88. 

 

II.2. O caráter nacional e unitário do Poder Judiciário.  

 

A previsão constitucional em exame não pode ser interpretada 

adequadamente senão a partir do seu cotejamento com os demais dispositivos da Carta Maior 
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que regem a organização e o desenho institucional do Poder Judiciário8. Em especial, a exegese 

da norma não pode descuidar da aplicação dos critérios clássicos de hermenêutica – quais 

sejam, o da interpretação gramatical, sistemático-teleológico, histórica etc. – que, no caso 

concreto, apontam inequivocamente para o caráter nacional e unitário da carreira da 

magistratura, evidenciado pelas previsões de ordem constitucional que asseguram ao Poder 

Judiciário um desenho institucional uno9.  

 

De início, sob o prisma gramatical, é revelador que o art. 92 da CRFB/88 

qualifique como “órgãos do Poder Judiciário”: (i) o Supremo Tribunal Federal; (ii) o Conselho 

Nacional de Justiça; (iii) o Superior Tribunal de Justiça; (iv) o Tribunal Superior do Trabalho; 

(v) os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; (vi) os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

(vii) os Tribunais e Juízes Eleitorais; (viii) os Tribunais e Juízes Militares; e (ix) os Tribunais e 

Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.  

 

A fórmula utilizada pelo legislador constituinte, que optou por elencar – em 

um mesmo dispositivo e sob um mesmo rótulo – todos os órgãos jurisdicionais, não é repetida 

no Título IV da CRFB/88 para apresentar os demais Poderes constituídos10. Tampouco guarda 

paralelismo com o art. 128, que estipula que o Ministério Público abrange (i) o Ministério 

Público da União, que, a seu turno, compreende: a) o Ministério Público Federal; b) o 

Ministério Público do Trabalho; c) o Ministério Público Militar; d) o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios; e (ii) os Ministérios Públicos dos Estados.  

 

 
8 “[T]odas as frações do sistema jurídico estão em conexão com sua inteireza, daí resultando que qualquer exegese 
comete, direta ou indiretamente, uma aplicação (…) da totalidade do sistema como condição mesma de sua 
adequação, unidade e abertura” (FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1995, p. 205). 

9 Por esse motivo, o fato de os subsídios dos magistrados vinculados aos Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios serem pagos por entes federativos diversos não afasta a possibilidade de permuta, 
dado o caráter nacional da magistratura. 

10 O art. 44 é dedicado apenas ao Congresso Nacional, ao dispor que “[o] Poder Legislativo é exercido pelo 
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”. Na mesma linha, o art. 76: 
“[o] Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado”. Aliás, é 
interessante notar que, enquanto a Constituição usa expressões como “Poder Legislativo Municipal” (art. 29-A), 
“Poder Executivo Municipal” (art. 31) e “Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios” e respectivos “Poderes Legislativos” (art. 41), o termo “Poder Judiciário” é empregado sem 
qualificadores e sempre no singular. 
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A distinção não é acidental: denota que a estrutura do Poder Judiciário é 

unitária (conquanto a sua organização e funcionamento pressuponham repartição de 

competências), ao passo que o Ministério Público compreende estruturas distintas e 

independentes, com arranjos hierárquicos igualmente diversos11. Nessa linha, veja-se, também, 

que a escolha da chefia dos distintos ramos do Ministério Público se dá pelo chefe do Poder 

Executivo de cada ente federativo (arts. 128, §§ 1° e 3º) e não guarda qualquer liame hierárquico 

com a figura do Procurador-Geral da República, a demonstrar que, embora o Ministério Público 

deva ser uniforme quanto às garantias e impedimentos que cercam seus membros, sua estrutura 

é federalizada12.  

 

Decerto, a interpretação da Constituição vai além de uma mera verificação 

lexical. O elemento semântico é ponto de partida e limite da interpretação – o “limite máximo”, 

nas palavras de Luís Roberto Barroso13 – mas não prescinde de conjugação com os demais 

métodos de hermenêutica constitucional. O Direito, sabe-se, “não se interpreta em tiras”14. 

 

Sob essas lentes, a interpretação sistemática e teleológica das normas que 

tratam do desenho institucional do Poder Judiciário corrobora a unidade deste. Veja-se que a 

 
11 “Art. 128. O Ministério Público abrange: I - o Ministério Público da União, que compreende: a) o Ministério Público 
Federal; b) o Ministério Público do Trabalho; c) o Ministério Público Militar; d) o Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios; II - os Ministérios Públicos dos Estados. § 1º O Ministério Público da União tem por chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 
trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para 
mandato de dois anos, permitida a recondução. § 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa 
do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. § 3º Os 
Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da 
carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução”. 

12 Há características distintas entre o MPU e os Ministério Públicos Estaduais, como se extrai da leitura do art. 128. 
Por exemplo: o PGR deve ser escolhido pelo Presidente da República, necessariamente, dentre os integrantes da 
carreira. Carreira, aqui, não é o Ministério Público lato sensu, mas sim o Ministério Público da União, muito embora 
exista, ainda, controvérsia a respeito de poderem ser escolhidos como PGR um dos membros do MPT, do MPM 
ou do MPDFT. Não é possível a escolha de um Procurador ou Promotor de Justiça para o referido cargo. Além 
disso, diferentemente dos Procuradores-Gerais de Justiça, que devem ser nomeados pelos Chefes do Poder 
Executivo Estadual a partir de lista tríplice formada pelos integrantes da carreira, na forma da respectiva lei, o PGR 
é de livre nomeação do Presidente da República, sem que qualquer previsão de escolha a partir de lista tríplice, 
ainda que essa seja uma prática que, recentemente, foi superada pelo atual Chefe do Executivo Federal. 

13 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 130-
134. 

14 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 34. 
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própria Constituição da República, em seu art. 93, V, afirma existir uma “estrutura judiciária 

nacional”, a denotar que não só a função jurisdicional é nacionalizada, como também o é a 

própria estrutura do Poder. A questão foi expressamente abordada, em mais de uma 

oportunidade, pelo STF. No julgamento da ADI nº 3.367/DF, que versava sobre a 

constitucionalidade da criação do CNJ, o Ministro Cezar Peluso, Relator, enfatizou o seguinte:15 

 

“O pacto federativo não se desenha nem expressa, em relação ao Poder 

Judiciário, de forma normativa idêntica à que atua sobre os demais 

Poderes da República. Porque a Jurisdição, enquanto manifestação da 

unidade do poder soberano do Estado, tampouco pode deixar de ser una e 

indivisível, é doutrina assente que o Poder Judiciário tem caráter nacional, 

não existindo, senão por metáforas e metonímias, ‘Judiciários estaduais’ 

ao lado de um ‘Judiciário federal’. A divisão da estrutura judiciária 

brasileira, sob tradicional, mas equívoca denominação, em Justiças, é só o 

resultado da repartição racional do trabalho da mesma natureza entre 

distintos órgãos jurisdicionais. O fenômeno é corriqueiro, de distribuição de 

competências pela malha de órgãos especializados, que, não obstante 

portadores de esferas próprias de atribuições jurisdicionais e administrativas, 

integram um único e mesmo Poder. Nesse sentido fala-se em Justiça Federal 

e Estadual, tal como se fala em Justiça Comum, Militar, Trabalhista, Eleitoral, 

etc., sem que com essa nomenclatura ambígua se enganem hoje os operadores 

jurídicos.” (fls. 44-45; grifou-se). 

 

Além disso, acrescentou ainda: 

 

“Negar a unicidade do Poder Judiciário importaria desconhecer o unitário 

tratamento orgânico que, em termos gerais, lhe dá a Constituição da 

República. Uma única lei nacional, um único estatuto, rege todos os 

membros da magistratura, independentemente da qualidade e denominação 

da Justiça em que exerçam a função (Lei Complementar nº 35, de 14.03.1979; 

art. 39, caput, da CF). A todos aplicam-se as mesmas garantias e restrições 

concebidas em defesa da independência e da imparcialidade. Códigos 

nacionais disciplinam o método de exercício da atividade jurisdicional, em 

substituição aos códigos de processo estaduais. Por força do sistema recursal, 

uma mesma causa pode tramitar da mais longínqua comarca do interior do 

país, até os tribunais de superposição, passando por órgãos judiciários das 

várias unidades federadas. E, para não alargar a enumeração de coisas tão 

conhecidas, relembre-se que a União retém competência privativa para 

legislar sobre direito processual (art. 22, inc. I)” (fls. 46-47; grifou-se).  

  

 
15 ADI 3367, Min. Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. em 13/04/2005, DJ 17/03/2006. Em outros julgados, a Corte 
vem reafirmando a existência de uma estrutura judiciária nacional. Cf. ADI 3854 / DF e ADI 4014/DF, em que se 
reconheceu a necessidade de uma política remuneratória única para toda a magistratura.  
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A ideia de um Poder Judiciário de natureza nacional, vale frisar, não é 

incompatível com a consagração de um Estado constituído sob a forma federativa, ex vi do art. 

1º da CRFB/88. O fenômeno do federalismo, no Brasil e no mundo, não assume características 

uniformes e pré-determinadas. Não há uma moldura que permita identificar, a priori, quais os 

níveis de descentralização ou de autonomia institucional ideais para a caracterização de um 

conceito abstrato de federação16. Pelo contrário: o Estado federativo brasileiro tem fundamento 

no texto constitucional e se opera, tão-somente, na forma e sob as balizas da Constituição. E, 

quanto ao tema em análise, o que a letra da Constituição da República revela, nas palavras de 

José Afonso da Silva, é a existência de uma “jurisdição nacional e [uma] descentralização 

judiciária”17. 

 

Realmente, as divisões organizacionais e funcionais da magistratura – no 

que se insere a prerrogativa dos Estados-membros de, apenas, organizar a sua Justiça em linha 

ao estatuto nacional da magistratura, conforme art. 125 da CRFB/88 – não descaracterizam a 

unicidade do Poder Judiciário. Tampouco permitem afirmar, como fez o CNJ, no Pedido de 

Providências nº 465/2006, que haveria múltiplas carreiras da magistratura estadual, sem 

“qualquer vaso comunicante – administrativo ou jurisdicional” entre si. Pelo menos dois 

aspectos característicos do tratamento constitucional do Poder Judiciário infirmam a conclusão 

a que chegou o Conselho Nacional de Justiça.  

 

A uma, a Constituição não traça quaisquer distinções quanto ao regime 

jurídico a que se submetem os magistrados. Em contraste com a competência de cada 

Procurador-Geral de Justiça para propor lei complementar com o estatuto de cada Ministério 

 
16 SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p.303. 

17 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo: Malheiros, 37ª ed., 2014, p. 638. 
Ainda nas palavras do autor, “[a]s Justiças estaduais não são propriamente estaduais, senão órgãos da Justiça 
nacional descentralizados. Descentralização de tipo especial, mas essencialmente descentralização. Aos Estados 
cabe tão-somente o direito (melhor diria o ônus) da organização judiciária, mesmo assim segundo os princípios 
que lhes traça a Constituição Federal, e ainda o direito de dividir, como bem entender, o seu território em 
circunscrição judiciária. E é somente nesse sentido que se pode falar em justiças estaduais; locais pela 
organização, pela manutenção. No mais, não diferem em nada das Justiças federais, assim chamadas Justiças 
especiais, organizadas e mantidas pela União, como a do Trabalho e a Eleitoral, que por sinal, são também 
descentralizadas.” (SILVA, José Afonso da. Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1963, p. 9).  
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Público (art. 129, §§ 2º e 3º), não há como existir estatutos da magistratura esparsos no âmbito 

dos Estados-membros. O art. 93 da CRFB/88 atribuiu esse papel à lei complementar, de única 

e exclusiva iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Assim, enquanto não editada a norma de 

que trata o art. 93, será a Lei Complementar nº 35/1979 a Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional, sujeitando todos os membros dessa carreira, indistintamente, a um único Estatuto18. 

Em resumo, portanto, como já reconhecido pelo Plenário do STF, “[a] carreira da magistratura 

é nacional. Independentemente da instância em que atuam, os magistrados estão submetidos a 

um mesmo regime jurídico, na medida em que integrantes de uma única carreira”19.  

 

A duas, a organização do Poder Judiciário em órgãos que congregam 

feixes de competências distintos, a partir de critérios de especialização funcional, é opção 

constitucional voltada a viabilizar a prestação jurisdicional20-21, mas que não desconfigura as 

claras relações de hierarquia existentes entre os órgãos superiores de cúpula e os Tribunais de 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e/ou os Tribunais Regionais Federais. 

Com efeito, a unidade da carreira e do próprio Poder Judiciário é evidenciada nas competências 

recursais dos Tribunais Superiores e no potencial vinculante de parte das decisões desses 

últimos sobre os órgãos jurisdicionais inferiores. Seria inimaginável um acórdão de Tribunal 

de Justiça local que prevalecesse em face do provimento de recurso especial ou extraordinário 

 
18 Conforme já decidido pelo STF, “(…) até o advento da lei complementar prevista no artigo 93, caput, da 
Constituição de 1988, o Estatuto da Magistratura será disciplinado pelo texto da Lei Complementar n. 35/79, que 
foi recebida pela Constituição (…).” (STF, ADI 1.985, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. em 03/03/2005, DJe 
13/05/2005). 

19 ADI 5.316 MC, Min. Rel. Luiz Fux, Pleno, j. em 21/05/2015, DJe 06/08/2015. 

20 Por isso mesmo, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Antonio Carlos de Araújo Cintra 
observam que: “O Poder Judiciário é uno, assim como una é sua função precípua – a jurisdição –, por apresentar 
sempre o mesmo conteúdo e a mesma finalidade. Por outro lado, a eficácia espacial da lei a ser aplicada pelo 
Judiciário deve coincidir em princípio com os limites espaciais da competência deste, em obediência ao princípio 
uma lex, uma jurisdictio. Daí decorre a unidade funcional do Poder Judiciário. É tradicional a assertiva na doutrina 
de que o Poder Judiciário não é federal nem estadual, mas nacional. É um único e mesmo Poder que se positiva 
através de vários órgãos estatais – estes, sim, federais e estaduais.” (DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, 
Ada Pellegrini; DE ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 31ª ed, 
2015. p. 194). 

21 “O PODER JUDICIÁRIO é o poder de julgar instituído; a jurisdicção é o poder de julgar constituído; a 
COMPETÊNCIA é o poder de julgar organizado. D'ahi se segue que o Poder Judiciário, delegação da soberania 
nacional, implica a idéa de unidade e totalidade da força, que são as notas caracteristicas da idéa de soberania: o 
Poder Judiciário, em summa, quer pelos juizes da União, quer pelos juizes dos Estados, applica leis nacionaes 
para garantir os direitos índividuaes; o Poder Judiciário não é federal, nem estadoal; é eminentemente nacional, 
quer se manifestando nas júrisdicções estadoaes, quer se aplicando ao civel, quer se aplicando ao crime, quer 
decidindo em superior, quer decidindo em inferior instância” (ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Direito judiciario 
brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1940. xvi, 513 p. 38) 
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contra si interposto ou, ainda, de julgamento de feitos sobre a mesma matéria dotados de efeitos 

vinculantes e eficácia erga omnes. Quis a Constituição que houvesse coesão e comunicação em 

toda a atividade jurisdicional nacional. 

 

Mais uma vez, a comparação com o desenho constitucional do Ministério 

Público ajuda a aclarar o ponto: se, no âmbito do Poder Judiciário, a submissão dos tribunais 

inferiores às decisões dos tribunais superiores é elemento fundante do sistema jurisdicional, no 

Parquet, diferentemente, não se cogita que o Procurador-Geral da República possa rever 

decisões tomadas pelos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados-membros ou impor suas 

próprias convicções sobre dos demais órgãos ministeriais. Tampouco é impossível que 

múltiplos membros do Ministério Público atuem de forma simultânea (e até mesmo adversarial) 

num mesmo feito: 

 

“(...) enquanto de regra só há um órgão individual do Estado a quem no 

momento compete prestar a jurisdição (excetuados os julgamentos 

colegiados), e a competência, portanto, só pode ser decidida em favor de um 

ou de outro desses órgãos, na atuação ministerial pode ocorrer e a cotio ocorre 

situação díspar, ou seja, é possível a intervenção simultânea de diversos 

curadores ou promotores criminais, cada qual exercendo uma função 

concorrente, diversa e às vezes até mesmo inacumulável ou incompatível 

com a do outro (p. ex., o curador de família e o curador de ausentes)” 

(grifou-se)22. 

 

Em suma, apesar de a Constituição assegurar, tanto aos magistrados quanto 

aos membros do Ministério Público, em sentido lato, autonomia e independência, essas 

qualidades assumem significados distintos quanto a cada uma das carreiras23.  

 
22 MAZZILLI, Hugo Nigro. Manual do promotor de justiça. 2. ed., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 1991, p.533. 

23 “[N]o Brasil, há vários Ministérios Públicos, todos com autonomia funcional não só entre si, mas em face 
de outros órgãos do Estado. Dessa forma, entre nós, a propalada unidade do Ministério Público brasileiro 
significa antes uma hipotética unidade de ofício nunca uma unidade de instituições nem, a rigor, unidade efetiva 
de funções. (…) Assim, entre nós, não é correto dizer, de forma simplista, que o Ministério Público é uno e 
indivisível, e constitua um só órgão, com uma só chefia, e seus membros integrem uma só instituição, na 
qual esses membros possam se substituir reciprocamente, sob livre designação do chefe da instituição; 
menos correto ainda é dizer, entre nós, que o princípio hierárquico ilumine a instituição ministerial. Ao 
contrário, no Ministério Público brasileiro sobreleva a independência funcional.” (MAZZILLI, Hugo Nigro. “A 
natureza das funções do ministério público e sua posição no processo penal”. In: Revista dos Tribunais, 805/464, 
nov. 2002. Disponível em https://bit.ly/2YtwDOw, pp. 7-8. Acesso em 07/10/2021, grifou-se). Perceba-se, ainda, 
que o art. 32 da Lei Complementar nº 75/1993 é claro no sentido de que “[a]s carreiras dos diferentes ramos do 
Ministério Público da União são independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria, na forma desta 
lei complementar”. 

https://bit.ly/2YtwDOw
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Sob a perspectiva teleológica, o caráter nacional da carreira dos juízes de 

direito tem consequências diretas sobre o alcance art. 93, VIIII-A, da CRFB/88. É que, ainda 

que o texto da norma não tenha referido expressamente às permutas entre magistrados de 

Tribunais de Justiça distintos, nada no texto constitucional (e mesmo na verificação do histórico 

da tramitação da proposta de emenda que culminou no dispositivo24) indica que a intenção do 

legislador constituinte derivado fosse a de restringir o escopo da norma às permutas 

intraestaduais.  

 

Com efeito, a diretriz geral da Constituição – corroborada pela 

jurisprudência pacífica do STF – aponta no sentido da unidade do regime jurídico incidente 

sobre a magistratura em todos os ramos da Justiça, como corolário da ideia de unidade da 

jurisdição. Por esse exato motivo, o STF já rechaçou a instituição de subteto remuneratório para 

a magistratura estadual em valor inferior ao da magistratura federal, por entender que “[o] 

artigo 93, V, da Constituição Federal revela expressamente o caráter nacional da estrutura 

judiciária brasileira, inclusive, no escalonamento vertical dos subsídios, que, na disciplina do 

limite para determinar os subsídios dos magistrados não integrantes dos Tribunais Superiores, 

reconhece todos como categorias da estrutura judiciária nacional, não retratando qualquer 

distinção entre órgãos dos níveis federal e estadual” (grifou-se)25. Incide, no ponto, a máxima 

segundo a qual se o legislador não estabeleceu diferenciações, não cabe, naturalmente, ao 

intérprete fazê-lo – no brocardo latino: ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. 

 

Daí por que a permuta nacional entre os membros dos diferentes Tribunais 

de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios é plenamente compatível com os 

dispositivos e princípios constitucionais que regem o Poder Judiciário e a carreira da 

magistratura. 

 
24 A principal preocupação do legislador, na tramitação da proposta de emenda, foi a de estabelecer os critérios 
mínimos para a própria permuta, de modo a evitar que esta gerasse iniquidades na carreira. Determinou-se, assim, 
a aplicação, por analogia, de requisitos para a promoção dos magistrados. 

25 ADI 3.854, Min. Rel. Gilmar Mendes, Pleno, j. em 07/12/2020, DJe 08/02/2021. Ressalte-se que o STF, em 
medida cautelar exarada pela Ministra Carmen Lúcia no bojo da ADI 3831, já chancelou a existência de tetos 
remuneratórios distintos para o Ministério Público estadual e federal. 
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II.3. A permuta de juízes não configura provimento derivado violador da regra do 

concurso público. 

 

À luz das premissas acima delineadas, fica claro que a permuta entre 

magistrados provenientes de Tribunais de Justiça distintos não resulta em violação à regra do 

concurso público, prevista no art. 37, II, da CRFB/88. 

 

No regime constitucional brasileiro, o concurso público é regra geral para 

o acesso ao serviço público. Nos termos do art. 37, II, da Constituição da República: “a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. 

 

Por meio dessa disposição, o texto constitucional buscou tutelar: (i) os 

princípios da impessoalidade e da eficiência (art. 37, CRFB/88), a partir da imposição de 

critérios de conhecimento e mérito objetivos para a escolha dos quadros da Administração 

Pública; (ii) o princípio da igualdade (art. 5º, CRFB/88), porquanto, nas palavras da Min. 

Cármen Lúcia, “é pelo concurso público que se concretiza a igualdade de oportunidades 

administrativas”;26 e (iii) o princípio da moralidade (art. 37, CRFB/88), já que a exigência 

bloqueia “a utilização dos cargos públicos para a nomeação a partir de critérios de indicação 

política, ou de parentes”27.  

 

Nessa toada, o texto normativo representou uma ruptura com a disciplina 

anterior. Até então, o concurso público era exigido apenas para a “primeira investidura em 

cargo público”, admitindo-se exceções a essa regra conforme “os casos indicados em lei” (cf. 

 
26 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999. 
p. 201. 

27 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 3ª edição. Editora Fórum, 2012, p. 759.  
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art. 97, §1º, da Emenda Constitucional nº 1/1969)28. Por força dessa exceção de outrora, eram 

permitidas as chamadas seleções internas, das quais participavam apenas candidatos que já 

eram servidores públicos. Assim, uma vez investido na qualidade de servidor público, o 

indivíduo poderia permanecer nessa qualidade e ocupar cargo diverso, sem a necessidade de 

realização de novo concurso29. Com isso, na prática, determinados cargos jamais (ou raramente) 

eram abertos à competição pública, permanecendo reservados à seleção interna.  

 

A alteração radical de paradigmas trazida pela promulgação da 

Constituição de 1988, naturalmente, ensejou o desenvolvimento de uma rica jurisprudência do 

STF que, rechaçando praxes e normas que pretendiam manter o status quo pré-constitucional, 

reafirmou o alcance e a efetividade da regra do art. 37, II, CRFB/88. Um dos marcos da atuação 

do Tribunal foi a edição do Súmula Vinculante nº 43, que dispõe, de maneira abrangente e 

categórica, ser “inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 

investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo 

que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 

 

Assim é que o STF já assentou, ilustrativamente, serem inconstitucionais 

(i) dispositivos do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que previam a 

incorporação de servidores públicos de quaisquer carreiras nos quadros da Polícia Civil e que 

permitiam o aproveitamento de detetives-inspetores e escrivães que preenchessem 

determinadas condições em cargos da carreira distinta de delegado de polícia30; (ii) dispositivos 

da Resolução nº 13/92, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que previam a ascensão 

funcional de auxiliares e técnicos administrativos31; (iii) dispositivos do ADCT da Constituição 

 
28 Confira-se a redação do dispositivo: “§ 1º A primeira investidura em cargo público dependerá de aprovação 
prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo os casos indicados em lei”. 

29 A respeito do tema, v. MENDES, Gilmar Ferreira. “O princípio do concurso público na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal – Alguns aspectos”. In: R. Inf. Legisl. Brasília, e. 25, n. 100, out/dez 1988, p. 163/174. 

30 ADI 231, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, j. 05/08/1992, DJ 13/11/1992. No precedente, foi declarada a 
inconstitucionalidade dos arts. 77 e 80 do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; ADI 308, Rel. Min. 
Octavio Gallotti, Pleno, j. 04/08/1993, p. 10/09/1993 No precedente, foi declarada a inconstitucionalidade dos art. 
79 do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

31 Ascensão funcional, de acordo com o Min. Moreira Alves, relator da ação, “nada mais é do que o ingresso em 
carreira superior à que se encontra o servidor público e, portanto, ascensão funcional sob a denominação imprópria 
de promoção, que só se dá nas classes escalonadas na mesma carreira.” (ADI 785 MC, Rel. Min. Moreira Alves, 
Pleno, j. em 15/10/1992, DJ 27/11/1992). 
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do Estado de Rondônia que determinavam a absorção de servidores cedidos nos órgãos em que 

estivessem prestando serviços32; e (iv) a dispositivos da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro que tratavam da transformação de cargos de servidores civis que o tivessem requerido 

até a 06 de outubro de 1988 e da transformação ou transferência de cargos ou categorias 

funcionais, por meio de prova de títulos e concurso interno33.  

 

Dito de outra forma, o STF reprimiu fórmulas legislativas que tinham por 

objetivo viabilizar que servidores progredissem ou se mantivessem dentro dos quadros da 

Administração pela assunção de cargos em carreiras distintas daquela inicialmente acessada 

pela via do concurso público. 

 

Dessa análise, fica claro que a permuta entre juízes vinculados a diferentes 

Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios não se subsome à hipótese 

de provimento derivado34. Dois magistrados, ainda que vinculados a dois Tribunais de Justiça 

distintos, exercem a mesma função pública e integram uma mesma carreira única e nacional. 

São egressos, ainda, de concursos públicos de igual valia, seja porque voltados ao provimento 

de idêntica carreira, seja porque regidos pelos mesmos requisitos constitucionais35 e pelas 

mesmas normas do CNJ36, sendo, portanto, vocacionados à aferição das mesmas competências 

 
32 ADI 97, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, j. em 25/06/1993, DJ 22/10/1993. 

33 Nos termos do acórdão: “A transformação de cargos e a transferência de servidores para outros cargos ou para 
categorias funcionais diversas traduzem, quando desacompanhadas da previa realização do concurso público de 
provas ou de provas e títulos, formas inconstitucionais de provimento no Serviço Público, pois implicam o ingresso 
do servidor em cargos diversos daqueles nos quais foi ele legitimamente admitido. Insuficiência, para esse efeito, 
da mera prova de títulos e da realização de concurso interno. Ofensa ao princípio da isonomia.” (ADI 248, Rel. Min. 
Celso de Mello, Pleno, j. 18/11/1993, DJ 08/04/1994). Em sentido semelhante: ADI 266, Rel. Min. Octavio Gallotti, 
Pleno, j. em 18/06/1993, DJ 06/08/1993. 

34 “Não se confunda transferência com remoção ou, ainda, com permuta. A remoção é modalidade mais restrita 
de movimentação horizontal e se dá sempre dentro do mesmo quadro, consistindo na passagem do servidor de 
uma repartição a outra, mantendo o mesmo cargo, não sendo, portanto, uma forma de provimento. Quanto à 
permuta, que poderá ser admitida nos estatutos para a realização de transferências ou remoções recíprocas, far-
se-á atendida à vontade dos permutantes, mas sempre condicionada ao interesse público, uma vez que a vontade 
dos servidores públicos civis não é constitutiva.” (MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de Direito 
Administrativo. 16ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 344). 

35 “Art. 93, 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;” 

36 V., especialmente, a Resolução CNJ nº 75 de 12/05/2009, editada para “regulamentar e (…) uniformizar o 
procedimento e os critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da magistratura do Poder Judiciário 
nacional”. 
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dos candidatos. 

 

Em suma, no caso da permuta de magistrados, a exigência constitucional 

do concurso público não é flexibilizada nem afastada; ela já foi cumprida. A seleção impessoal 

e objetiva do certame aperfeiçoou-se quando o magistrado adentrou a carreira da magistratura. 

A permuta não chancela o ingresso de novo magistrado nos quadros do Poder Judiciário. 

Autoriza, tão-somente, que, por essa via consensual, ao mesmo tempo, se tutelem (i) os 

interesses pessoais, familiares, acadêmicos ou profissionais de membros de uma igual carreira, 

mantendo-se inalterados o regime jurídico a que já estavam subordinados; e (ii) o interesse 

público37, mediante racionalização da gestão da carreira, ao evitar pedidos de exoneração 

desnecessários e indesejáveis, redução dos quadros ou da produtividade da magistratura, ou 

mesmo a realização de custosos concursos públicos, em um cenário de exaustão fiscal. 

 

II.4. A inaplicabilidade do precedente firmado no julgamento da ADPF nº 482, por 

analogia, ao Poder Judiciário. 

 

A especificidade do desenho institucional da magistratura a singulariza em 

relação a outras funções essenciais da Justiça38. Embora o texto constitucional tenha conferido 

ao Ministério Público tratamento semelhante àquele dado ao Poder Judiciário – tendo os artigos 

127, 128 e 129 da CRFB/88, em diversas passagens, determinado a aplicação de garantias e 

impedimentos típicos da magistratura aos membros do Parquet39 –, há distinções sensíveis entre 

 
37 “(…) o interesse público comporta, desde a sua configuração constitucional, uma imbricação entre interesses 
difusos da coletividade e interesses individuais e particulares, não se podendo estabelecer a prevalência teórica e 
antecipada de uns sobre outros. Com efeito, a aferição do interesse prevalecente em um dado confronto de 
interesses é procedimento que reconduz o administrador público à interpretação do sistema de ponderações 
estabelecido na Constituição e na lei e, via de regra, o obriga a realizar seu próprio juízo ponderativo, guiado pelo 
dever de proporcionalidade”. (BINENBOJM, Gustavo. “Da supremacia do interesse público ao dever de 
proporcionalidade: Um novo paradigma para o Direito Administrativo”. In: Quaestio Iuris, vol.01, nº 02, Rio de 
Janeiro, 2005, p. 45, grifos no original).  

38 As funções essenciais à justiça são definidas como órgãos estatais e, no caso da advocacia privada, uma 
atividade, vinculados por uma conexão temática: assegurar o acesso da população à Justiça. V. SILVA, Virgílio 
Afonso da. Direito constitucional brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2021, pp. 513-514. 
A CRFB/88, depois de regulamentar o Poder Judiciário, enumera a partir do seu art. 127 as chamadas funções 
essenciais à justiça, incluindo no grupo o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia, privada ou 
pública.  
39 Nesse sentido, podem ser listados os arts. 127, § 2°; 128, §§ 5º e 6°; e 129, § 4°, da CRFB/88. 
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as duas carreiras40. Por isso mesmo, a Constituição da República, ao determinar a aplicação de 

normas da magistratura ao Ministério Público, sempre o faz com ressalvas, estipulando que elas 

se aplicarão no que couber. Esse é justamente o caso do artigo 129, § 5º, da CRFB/88, que 

ordena a aplicação aos Ministério Público do art. 93 da Constituição, no que couber. 

 

Para os fins deste estudo, a principal diferença entre os desenhos 

institucionais da magistratura e do Parquet, já mencionada acima, é a inexistência de unidade 

da carreira desta última instituição, em contraste com o desenho institucional unificado e 

hierarquizado do Poder Judiciário. A estrutura ministerial federalizada impossibilita a permuta 

interestadual entre os membros dos Ministérios Públicos de entes federativos diversos, mas não 

tem correspondência no cenário da magistratura.  

 

Nesse particular, aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que 

a unidade do Ministério Público deve ser compreendida dentro de cada uma das suas estruturas. 

É dizer, como unidade do Ministério Público da União e unidade de cada Ministério Público 

Estadual. Em mais de uma oportunidade a Corte já consignou que “os membros do Ministério 

Público integram um só órgão sob a direção única de um só Procurador-Geral, ressalvando-

se, porém, que só existem unidade e indivisibilidade dentro de cada Ministério Público, 

inexistindo qualquer relação de hierarquia entre o Ministério Público Federal e os dos 

Estados, entre o de um Estado e o de outro, ou entre os diversos ramos do Ministério Público 

da União.”41 

 
40 Além das distinções institucionais já apontadas no Capítulo II.2, outras são extraíveis da finalidade e da própria 
natureza de cada um dos órgãos em questão. Em que pese ambos sejam classificados por parcela da literatura 
jurídica como poderes neutrais – entendidos estes como as funções do Estado que devem ser exercidas com 
independência, de forma técnica e apartada de discussões políticas – o seu escopo e funções não se confundem. 
Embora seja premido por um imperativo de imparcialidade e neutralidade, o Ministério Público, na sua atuação 
concreta, em juízo ou fora dela, é necessariamente parcial, na medida em que está obrigado a tomar posição em 
defesa de algum dos interesses (públicos, de particulares vulneráveis etc.) em jogo. Sob essas lentes, a 
imparcialidade do Ministério Público tem uma dimensão moral: diz respeito ao caráter desinteressado da sua 
atuação, que deve ter os olhos voltados para o interesse público e para o ordenamento jurídico em sentido objetivo.  
A função jurisdicional do Estado, por sua vez, reveste-se de imparcialidade que só pode ser rompida no momento 
da prolação da decisão, após a manifestação de todos os interesses envolvidos. V. WILLEMAN, Marianna 
Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos tribunais de contas no Brasil. 2ª ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2020, pp. 198-213; Mazzilli, Hugo Nigro. “O Ministério Público é Parte Imparcial?” São Paulo: 
Revista Justitia v. 202 n. 202/3 (68), pp. 202-203. 

41 Cf. Ag.Reg. na Pet 5.756/SP. Ainda, em igual sentido, v. ACO 843/SP. O STF entendeu que não compete nem 
à Corte e nem ao PGR dirimir conflitos de competência entre as distintas entidades do Ministério Público, a 
atribuindo, em uma interpretação sistemática, ao CNMP.  
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O tratamento dado pelo STF às distintas dimensões da unidade da estrutura 

do Ministério Público e do Poder Judiciário, portanto, caminha no sentido de, refletindo as 

normas constitucionais e a natureza das funções de cada um deles, reconhecer a natureza 

nacional da magistratura, de um lado, e a natureza federalizada do Ministério Público, de outro. 

A opção do legislador constituinte na criação desse arranjo, refletida na jurisprudência, valoriza 

a unicidade da jurisdição (que, naturalmente, não poderia comportar uma pluralidade de 

julgadores competentes para apreciar um mesmo feito ou uma ausência de competências 

recursais, sob pena de inviabilizar o sistema jurisdicional) e, ao mesmo tempo, protege o caráter 

federal da República, ao reconhecer que os fiscais da ordem jurídica de cada Estado-membro 

podem ter interpretações e atuações divergentes a respeito do(s) interesse(s) público(s) em jogo 

– a serem dirimidas por um Judiciário uno e nacional. 

 

Daí por que as teses jurídicas que alicercearam a vedação à permuta de 

membros entre os Parquets de distintos entes federativos não são extensíveis, nem de forma 

direta, nem de maneira análoga, à magistratura. As questões elencadas pelo Ministro Alexandre 

de Moraes, Relator, no voto condutor do acórdão são pertinentes exclusivamente ao Ministério 

Público, a despeito de, em algumas passagens, o Ministro mencionar, em obter dictum, o Poder 

Judiciário.  

 

A utilização da fundamentação per relationem do Pedido de Providências 

nº 465/2006 do CNJ não ilide essa conclusão. A decisão do PP, como dito, foi exarada antes da 

evolução da jurisprudência do STF sobre a natureza federal do Judiciário, que hoje está 

pacificada. Para além disso, as razões deduzidas no voto condutor daquele PP não estão afinadas 

com a interpretação sistemática da Constituição quanto à estrutura da magistratura (e não 

encontram, por isso, esteio nas decisões do próprio STF nessa matéria). Estão, todavia, em linha 

com os apontamentos feitos especificamente a respeito do Ministério Público: nele, 

efetivamente, não há “vaso comunicante” entre os Parquets da União e dos Estados. 

 

III – CONCLUSÃO. 
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À luz do exposto, é possível concluir, em suma, que a permuta nacional 

entre os membros dos diferentes Tribunais de Justiça estaduais e entre Tribunais de Justiça 

estaduais e Tribunais de Justiça do Distrito Federal e Territórios é compatível com os 

dispositivos e princípios constitucionais que regem o Poder Judiciário e a carreira da 

magistratura. As teses jurídicas que alicercearam a vedação à permuta de membros entre os 

Parquets de distintos entes federativos, na ADI nº 482, não são extensíveis, nem de forma 

direta, nem análoga, à magistratura. Isso, porque: 

 

1. O texto constitucional é claro quanto ao caráter nacional e unitário da 

Magistratura:  

 

a. Sob o prisma gramatical, o art. 92 da CRFB/88 elenca, como “órgãos 

do Poder Judiciário”, no singular, todos os órgãos jurisdicionais. Já o 

art. 93, V, da CRFB/88 afirma existir uma “estrutura judiciária 

nacional”. Em contraste, o art. 128 da Constituição deixa claro que o 

Ministério Público é estruturado de forma federalizada, com estruturas 

e arranjos hierárquicos independentes entre o Ministério Público da 

União e os Ministérios Públicos dos Estados. 

 

b. Sob as lentes da interpretação sistemática, a Constituição (i) não traça 

distinções quanto ao regime jurídico a que se submetem os magistrados, 

sujeitando-os, indistintamente, a um único Estatuto; (ii) impõe claras 

relações de hierarquia entre os órgãos superiores de cúpula e os 

Tribunais de Justiça dos Estados e/ou os Tribunais Regionais Federais. 

De forma distinta, o Procurador-Geral da República não tem 

competência para rever decisões tomadas pelos Procuradores-Gerais de 

Justiça dos Estados-membros, inexistindo qualquer liame hierárquico 

entre o primeiro e os segundos. 

 

c. Ainda que o art. 93, VIII-A, da CRFB/88 não tenha referido 

expressamente às permutas entre magistrados de Tribunais de Justiça 

distintos, nada no texto constitucional aponta para a restrição do escopo 

da norma às permutas intraestaduais. A diretriz geral da Constituição – 

corroborada pela jurisprudência pacífica do STF – é a da unidade do 

regime jurídico incidente sobre a magistratura em todos os ramos da 

Justiça 

 

2. Não há violação à regra do concurso público. A seleção impessoal e 
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objetiva do certame aperfeiçoou-se quando o magistrado adentrou a carreira nacional. A 

permuta não chancela o ingresso de novo magistrado nos quadros do Poder Judiciário. Autoriza, 

somente, que, por essa via, se tutelem (i) os interesses pessoais, familiares, acadêmicos ou 

profissionais de membros de uma igual carreira, mantendo-se inalterados o regime jurídico a 

que já estavam subordinados; e (ii) o interesse público, mediante racionalização da gestão da 

carreira no território nacional. 

 

É o parecer. 

 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021. 
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