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Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

- A Lei Complementar n. 35/79 é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

- Ingresso na carreira: o 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 (Art. 93, I, CF/88).  

 

 



Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

- O art. 59 da Res. n. 75/2009 do CNJ define a “atividade jurídica”:  

Art. 59. “Considera-se atividade jurídica, para os efeitos do art. 58, § 1º, 

alínea “i”: I – aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito; 

II – o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a 

participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado em 

causas ou questões distintas;  

 



Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

III – o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério 

superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico;  

IV – o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, 

juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de 

varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 

(um) ano;  

 

 

 



Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

V – o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na 

composição de litígios.  

§ 1º É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a 

contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à 

obtenção do grau de bacharel em Direito”.  

 

 

 



Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

- Promoção: é feita de entrância para entrância, por antiguidade e por 

merecimento (alternadamente). 

- Não confunda “entrância” com “instância”. 

- “Entrância” é a classificação das comarcas: as de primeira entrância 

são as de menor porte, geralmente com apenas uma vara instalada. 

As de segunda entrância são as de porte médio, etc. Não há 

hierarquia entre as entrâncias. 

 

 



Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

- “Instância”: corresponde ao grau de jurisdição. Os órgãos de primeira 

instância são os que primeiro têm contato com as partes; os órgãos de 

segunda instância permitem a reanálise das decisões dos órgãos de 

primeira instância (duplo grau de jurisdição).  

- Há, ainda, órgãos de instâncias superiores (instâncias de 

superposição), com competências especiais definidas na CF/88. 

 

 



Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

- Promoção para a próxima entrância: o art. 93 da CF/88 estabelece 

algumas regras. 

- Promoção por merecimento: pressupõe dois anos de exercício na 

respectiva entrância.  

- Além disso, o juiz a ser promovido deve integrar “a primeira quinta 

parte da lista de antiguidade desta” (entrância) – ou seja, pelos 

critérios de avaliação, o juiz deve estar entre os 20% melhor avaliados.   

 



Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

- Um juiz que não esteja entre “a primeira quinta parte” pode, 

eventualmente, ser promovido por merecimento, caso já tenha dois 

anos de exercício na entrância e nenhum outro (que atenda os 

requisitos) aceite o lugar que está vago. 

- Aferição de merecimento: desempenho e por critérios objetivos de 

produtividade e presteza no exercício da jurisdição.  

 

 



Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

- Além disso, pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou 

reconhecidos de aperfeiçoamento. 

- É obrigatória a promoção do juiz que apareça três vezes seguidas (ou 

cinco vezes alternadas) na lista de merecimento (lista tríplice). 

- Não será promovido (nem por antiguidade nem por merecimento) o juiz 

que retiver os autos em seu poder além do prazo legal, injustificadamente 

(art. 93, I, d, CF/88). 

 

 



Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

- Promoção por antiguidade: o tribunal somente poderá recusar o juiz 

mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, 

conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, 

repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. 

- Promoção para os tribunais de segundo grau: antiguidade e 

merecimento, alternadamente, considerando apenas os magistrados 

de última ou única entrância. 

 

 



Disposições Gerais no Poder Judiciário. 

- Cursos: a CF/88 prevê a realização de cursos oficiais de preparação, 

aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa 

obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso 

oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e 

aperfeiçoamento de magistrados. 

 

 



 


