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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 

Manoel Cavalcante de Lima Neto, Juiz de Direito, titular da 18ª Vara Cível da 

Capital – Fazenda Pública Estadual, residente no Condomínio Aldebaran Omega, Lote 

15, Quadra “J”, Maceió – AL, vem, mui respeitosamente, requerer inscrição no 

processo seletivo para preenchimento de vaga aberta para o cargo de Desembargador do 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, por ascensão na carreira da magistratura e 

pelo critério de merecimento, nos termos do Edital nº 36/2021, publicado em 07 de 

julho de 2021. 

 

1 - CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE – ANEXO I 

 

 

Demonstra-se, por primeiro, a satisfação às condições de elegibilidade 

previstas em diversas fontes normativas para que o magistrado possa participar do 

processo seletivo de promoção por merecimento e de acesso ao tribunal pelo critério de 

merecimento. Os pressupostos encontram suporte na Constituição Federal, na 

Constituição do Estado de Alagoas, no Código de Organização Judiciária do Estado de 

Alagoas e em resoluções do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, da ENFAM e do 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Os textos normativos assim prescrevem: 

 
Constituição Federal 
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 
antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: 
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na 
respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de 
antigüidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite 
o lugar vago; 
e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em 

seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório 
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sem o devido despacho ou decisão; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004). 
III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e 
merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância; 
IV previsão 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004).  
 
Lei nº 6.564/2005 
Art. 175. A promoção por merecimento pressupõe dois anos de efetivo 

exercício na entrância, bem como integrar o magistrado a primeira 
quinta parte da lista de antigüidade a esta correspondente, salvo se não 
houver, preenchendo tais requisitos, quem aceite o lugar vago. 
Art. 178. Não poderá ser promovido o Magistrado que, durante o ano 
imediatamente anterior à abertura da vaga, houver sido punido com a 
aplicação de censura ou outra sanção mais grave.  

 

Constituição do Estado de Alagoas 

Art. 123. A Magistratura rege-se pelos seguintes princípios: 
IV – aprovação em cursos de preparação e aperfeiçoamento de 
magistrados, promovidos pela Escola Superior da Magistratura de 
Alagoas, como requisito para ingresso e promoção por merecimento, 
na carreira, respectivamente; 
 
Resolução nº 106, do CNJ 

Art. 3º São condições para concorrer à promoção e ao acesso aos 
tribunais de 2º grau, por merecimento: I - contar o juiz com no 
mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício, devidamente comprovados, 
no cargo ou entrância; II - figurar na primeira quinta parte da lista de 
antiguidade aprovada pelo respectivo Tribunal; III - não retenção 
injustificada de autos além do prazo legal. IV - não haver o juiz sido 
punido, nos últimos doze meses, em processo disciplinar, com pena 

igual ou superior à de censura. 
 

Resolução ENFAM nº 02/2016 

Art. 33. Para fins de promoção na carreira, exige-se do magistrado o 
cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas-aula em cada um 
dos dois períodos de 12 (doze) meses anteriores à data de abertura da 
lista de promoção na carreira, em curso oficial do Programa de 

Formação Continuada, com a certificação de aproveitamento, 
constituindo condição obrigatória para que o magistrado possa 
concorrer à promoção. (Redação dada pela Resolução Enfam n. 2 de 
28 de junho de 2019). 

 
Resolução nº 01/2012, do Tribunal de Justiça do Estado de 

Alagoas 

Art. 27. Será considerado inabilitado para o processo seletivo de 

promoção por merecimento ou acesso ao Tribunal, o candidato que 
tiver produção no nível insuficiente ou regular e que não tenha 
cumprido a carga horária de 40 (quarenta) horas anuais de cursos 
autorizados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento - 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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ENFAM. (Artigo restaurado pela Resolução nº 31, de 07 de junho de 
2016). 

 

De forma condensada, as normas exigem cinco condições para que o 

magistrado possa ser tido como habilitado no processo seletivo de acesso ao tribunal, 

cuja comprovação da satisfação das condições se faz pela justificativa e juntada da 

documentação constante do ANEXO I. 

 

1.1 Possuir dois anos na entrância e integrar a primeira quinta parte da 

lista de antiguidade (art. 93, II, b, da Constituição Federal e art. 175, da Lei nº 

6.564/2005, art. 3º, I e II da Resolução nº 106 do CNJ).   

 

O magistrado requerente possui mais de dois anos na 3ª entrância e integra a 

primeira quinta parte da lista de antiguidade, conforme consta em certidão da Diretoria 

Adjunta de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça de Alagoas (ANEXO I - DOC. 

01). 

 

1.2 Ausência de retenção de autos (art. 93, II, a, da Constituição Federal e 

art. 3º, da Resolução nº 01/2012 do Tribunal de Justiça de Alagoas, art. 3º, III da 

Resolução nº 106 do CNJ).  

 

Não há retenção de autos injustificadamente pelo magistrado requerente, como 

comprova a ausência de sanção disciplinar (ANEXO I - DOC. 02), assim como 

certidão da Escrivã da 18ª Vara Cível da Capital – Fazenda Estadual (ANEXO I - 

DOC. 03). 

 

1.3 Ausência de punição por censura ou outra sanção mais grave no ano 

anterior à abertura da vaga (art. 178 da Lei nº 6.564/2005, art. 3º, IV da Resolução nº 

106 do CNJ). 

 

Inexiste punição por censura ou outra sanção mais grave contra o magistrado 

requerente no ano anterior à abertura da vaga (2020), na forma exposta nas certidões 

fornecidas pela Corregedoria Geral da Justiça, Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas – 
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DAGP, pelo Conselho da Magistratura e pela Direção Geral do Tribunal de Justiça  

(ANEXO I – DOC. 04). 

 

1.4 Participação em curso de aperfeiçoamento de formação continuada, 

com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, em cada um dos 12 (doze) 

meses anteriores à data da abertura da promoção ou acesso (art. 93, IV, da 

Constituição Federal, art. 123, IV, da Constituição Estadual, art. 33, da Resolução 

ENFAM nº 2/2016, art. 8º, I, da Resolução nº 106 do CNJ e art. 27, da Resolução nº 

01/2012, do Tribunal de Justiça de Alagoas). 

 

Prova-se o cumprimento dessa condição por certidão da Escola Superior da 

Magistratura de Alagoas, onde consta que o requerente participou de cursos de 

aperfeiçoamento na ENFAM, na ESMAL e na EJUD, que perfazem a carga horária de 

mais de 40 horas/aula nos 24 meses anteriores ao requerimento (ANEXO I – DOC. 05). 

No período de 12 meses anteriores à data da abertura do acesso, de junho de 

2021 a julho de 2020, constam três cursos que totalizam 64 horas. 

 

 CURSO “REFORMA TRIBUTÁRIA E SISTEMA TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA” – 

CREDENCIADO PELA ENFAM, Realizado pela EJUD, no 

período de 26/04/2021 a 04/05/2021, em Teresina – PI, com 24 

Horas-Aula. 

 CURSO “ATIVISMO JUDICIAL E O DISCURSO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS: ESTUDOS DE CASOS E 

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS EM 

TEMPOS DE PANDEMIA” – PORTARIA ENFAM DE 

CREDENCIAMENTO Nº 281, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020. 

Realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2020, EDITAL Nº 

160/2020, publicado no DJE, em 1º de outubro de 2020, com 20 

Horas-Aula. 

 CURSO “MÍDIAS SOCIAIS, VIDA SOCIAL, PRESENÇA NA 

IMPRENSA, LINGUAGEM E RELAÇÕES COM PARTES, 

TESTEMUNHAS, ATORES JURÍDICOS, GESTORES 

PÚBLICOS: ÉTICA PRÁTICA” – PORTARIA DE 

CREDENCIAMENTO ENFAM Nº 51, DE 02 DE MARÇO DE 
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2020. Realizado nos dias 23, 24, 30 e 31/07/2020. EDITAL Nº 

67/2020, publicado no DJE, no dia 03 de julho de 2020, com 20 

Horas-Aula.1 

 

No segundo período de 12 meses anteriores à data da abertura do acesso, de 

junho de 2020 a julho de 2019, constam seis cursos no total de 160 horas-aula. 

 

 CURSO “O CONTROLE CONVENCIONAL NA PRÁTICA 

JUDICIAL” – EAD/ENFAM – 2020, com 40 Horas-Aula, em 

18/05/2020. 

 CURSO “FORMAÇÃO DE FORMADORES (ENFAM)- NÍVEL 

1/MÓDULO 3- FORMAÇÃO DE BASE DOCENTE- 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE”. ENFAM 2019, 

com 16 Horas-Aula – 04/12/2019. 

 CURSO “FORMAÇÃO DE FORMADORES (ENFAM)- 

DESENVOVIMENTO DOCENTE- NÍVEL 1- MÓDULO 2”, com 

40 Horas-Aula – 19/11/2019. 

 CURSO “FORMAÇÃO DE FORMADORES (ENFAM)- NÍVEL 

1/ MÓDULO 1- ELEMENTOS DE ATIVIDADE DOCENTE NO 

CONTEXTO DA MAGISTRATURA FORMAÇÃO DE BASE 

DOCENTE – ELEITORAL”, com 24 Horas-Aula – 27/09/2019. 

 CURSO “GESTÃO DE PESSOAS NO PODER JUDICIÁRIO DE 

ALAGOAS – MÓDULO 2”, 20 Horas-Aula – 24 e 25/10/2019. 

 CURSO: “ATIVISMO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO: 

POSSIBILIDADES E LIMITES” – com 20 Horas-Aula – 25 e 

26/07/2019.2 

 

1.5 Inexistência de produção no nível insuficiente ou regular no período 

de apuração (art. 27 da Resolução nº 01/2012, do Tribunal de Justiça de Alagoas). 

 

A produtividade do requerente em todo o período de apuração está no nível 

excelente, conforme certidão da Corregedoria-Geral da Justiça. (ANEXO I – DOC. 06). 

                                                   
1 ANEXO I, DOC. 05. 
2 ANEXO I, DOC. 05. 
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2 - CRITÉRIO DE DESEMPENHO – ASPECTO QUALITATIVO DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ANEXO II 

 

O critério de desempenho pelo aspecto qualitativo da prestação jurisdicional 

encontra suporte no art. 5º, da Resolução nº 106/2010 do CNJ e art. 7º da Resolução nº 

01/2012 do TJ/AL.  

Registre-se que conforme prescreve o art. 4º, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 

106/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e o art. 2º, §§§ 2º,3º e 4º, da 

Resolução nº 01/2012, do Tribunal de Justiça, em caso de afastamento para o exercício 

do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência (ANEXO II – DOC. 01), a apuração dos 

critérios de aferição de merecimento se reporta ao tempo de exercício jurisdicional 

imediatamente anterior à convocação, excluindo-se os períodos de férias, de 

afastamentos e licenças (ANEXO II – DOC. 02) de modo a atingir os 24 (vinte e 

quatro) meses anteriores de efetivo exercício.3  

Especificamente quanto ao critério de desempenho, aspecto qualitativo da 

prestação jurisdicional, o art. 7º, § 4º, da Resolução nº 01/2012 estipula que a 

“pontuação relativa à segurança está limitada a 20 (vinte) pontos no período de 24 (vinte 

e quatro) meses”, que se completa pela previsão desta mesma resolução e da Resolução 

nº 106/2010 do CNJ nos casos de afastamentos ou licenças legais onde se considera o 

tempo de exercício jurisdicional imediatamente anterior.4 

Os requisitos previstos para o critério de desempenho são similares e já 

estavam postos originariamente no art. 11, da Resolução nº 04/2006 do TJ/AL. Apenas 

existe uma diferença quanto à consonância das decisões com os tribunais superiores. A 

resolução local se refere ao “respeito às decisões vinculantes do Supremo Tribunal 

Federal”5 e a normatização do CNJ se reporta ao “respeito às súmulas do Supremo 

Tribunal Federal e dos demais Tribunais Superiores”.6 Do extrato das duas normas e do 

novo CPC é possível captar que as decisões apresentadas pelos requerentes devem 

primar pela sintonia com as súmulas e outras decisões vinculantes do STF e do STJ. 

No tocante à avaliação do critério de desempenho, faz-se a juntada de 30 

(trinta) sentenças proferidas no período de aferição para apreciação da qualidade 

jurídica das decisões do magistrado requerente, nos termos do art. 7º e parágrafos, da 

                                                   
3 Conforme período de aferição constante na certidão da Corregedoria Geral da Justiça (Anexo III). 
4 Art. 2º, § 2º, da Resolução nº 01/2012 e art. 4º, § 2º, da Resolução nº 106/2010 do CNJ. 
5 Art. 7º, in fine, da Resolução nº 01/2012. 
6 Art. 5º, alínea “e”, da Resolução nº 106/2010. 
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Resolução nº 01/2012, com referência, em cada sentença, da pertinência da doutrina 

aplicada e da jurisprudência, quando citadas, e da avaliação feita em grau de recurso 

pelo Tribunal de Justiça. 

 

2.1 Sentenças juntadas com a avaliação da pertinência da doutrina aplicada e da 

jurisprudência, quando citadas, e da avaliação feita em grau de recurso pelo 

Tribunal de Justiça 

 

As sentenças trazidas à apreciação estão em sintonia com os requisitos do art. 

7º, da Resolução nº 01/2012, com referência, em cada sentença, dos critérios de 

“pertinência da doutrina aplicada e da jurisprudência, quando citadas”, e “da 

avaliação feita em grau de recurso pelo Tribunal de Justiça”, já que todas foram 

confirmadas na íntegra por Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça. Os acórdãos que 

confirmaram as sentenças estão juntados logo após as respectivas sentenças. Seguem os 

processos e um extrato da fundamentação de cada sentença para fins de indicação da 

doutrina e/ou jurisprudência citadas e a confirmação pelo Tribunal de Justiça.  

 

Processo nº 0000793-51.2013.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 03) 

 

Trata-se de ação civil pública por meio da qual o Sindicato dos Médicos do 

Estado de Alagoas pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse 

determinado que o réu resolvesse os diversos problemas do Hospital Geral do Estado, 

da Unidade de Emergência do Agreste, da Maternidade Escola Santa Mônica, do 

Hospital de Doenças Tropicais, dos Mini Prontos-Socorros, dos Centros de Saúde, do 

Hemocentro e do IML. No mérito, trouxe extenso rol de pedidos, todos relacionados à 

melhoria da rede pública de saúde do Estado, bem como, ao final, requereu o 

pagamento de dano moral coletivo. Em sede de sentença, os pedidos foram julgados 

improcedentes, por serem muito genéricos, abrangentes e implicarem uma intervenção 

excessiva na esfera de competência do Poder Executivo. Na análise da questão 

preliminar, atinente à ilegitimidade ativa, a alegação foi rejeitada com base em 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp: 1453237 RS 

2014/0107013-2; STJ - EREsp: 1322166 PR 2014/0296144-0), que reconhece 

legitimidade aos sindicatos para propor ação civil pública em defesa de interesses 

individuais homogêneos da categoria que representa. Avançado no mérito, citou-se 

doutrina de Andreas Krell (KRELL, Andréas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no 

Brasil e na Alemanha. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 2002. p. 38), acerca da 
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competência dos órgãos estatais, inclusive do Judiciário, em casos excepcionais, na 

tarefa de maximizar a eficácia dos direitos sociais e criar condições materiais para sua 

realização. Foi utilizada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg 

no AREsp: 550808 MG 2014/0177805-5), a respeito da obrigação solidária da União, 

dos Estados e dos Municípios na garantia do direito à saúde. Além disso, foi citada a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF. SS 3854), que estabeleceu alguns 

critérios para o tratamento da questão da judicialização da saúde no Brasil. Também foi 

citado interessante precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4 - AG: 

23195 PR 2008.04.00.023195-1), definindo critérios para o exame do pleito deduzido 

em sede das ações de saúde. A demanda revelava em concreto a análise de papel do 

Poder Judiciário quando se trata de políticas públicas. Nesse sentido, foi citada doutrina 

de José Carlos Vieira de Andrade (VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos 

fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Livraria Almedina, 1998. 

p. 139), que afirma que a função primordial no estabelecimento de políticas públicas 

relativamente aos direitos sociais compete ao Poder Legislativo, quando as respectivas 

normas constitucionais fixarem programas de fins, passíveis de controle pelo judiciário 

em seu “conteúdo mínimo”. Acrescentou-se, com fundamento da doutrina de Andreas 

Krell (KRELL, Andréas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha. 

Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 2002. p. 94), que o Judiciário não tem o poder de 

criar, mas o de impor a execução de políticas públicas já estabelecidas nas normas 

constitucionais e ordinárias, além do poder de assegurar os direitos sociais. Por fim, 

deve-se salientar que, em sede de reexame necessário, a sentença foi mantida na íntegra 

pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. 

 

Processo nº 0010478-05.2001.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 04) 

 

Trata-se de ação civil por ato de improbidade administrativa proposta em razão 

da suposta prática de desvio de bens pertencentes ao patrimônio do Estado de Alagoas, 

no âmbito da Secretaria de Educação e Desportos. A sentença julgou improcedentes os 

pedidos formulados pelo Ministério Público, diante da insuficiência probatória e, ainda, 

por haver notícia de que as provas colhidas em fase pré-processual eram nulas por terem 

sido obtidas através do uso de tortura. Ao se analisar as questões preliminares, refutou-

se a alegação de impropriedade da via eleita, com o emprego da doutrina de Emerson 

Garcia e Rogério Pacheco Alves (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. 
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Improbidade Administrativa. 6.ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, p. 761), no 

sentido de que a Ação Civil Pública é o meio processual adequado para veicular 

demandas que visem à responsabilização pela prática de atos ímprobos, além de se tratar 

de meio muito mais amplo do que a Ação Popular, visto que nesta última não se mostra 

juridicamente viável através de ação popular a aplicação das sanções previstas no art. 12 

da Lei de Improbidade. Para enfrentar a alegação de prescrição foi empregada a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o particular se 

submete ao mesmo prazo prescricional que o agente público que praticou o ato ímprobo 

(EDcl no AgRg no REsp 1066838/SC). Tratava-se de entendimento consolidado, 

posteriormente transformado em súmula (Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o 

mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o 

agente público). Outra jurisprudência estabelece que não existe prescrição intercorrente 

nas ações de improbidade administrativa (STJ REsp 1.289.993/RO). Evoluindo na 

análise do mérito, utilizou-se a doutrina de José Afonso da Silva (SILVA, José Afonso 

da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2005, p. 669) e de Flávia Cristina Moura de Andrade (SILVA, José Afonso da. Curso de 

Direito Constitucional Positivo. 24 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 669) 

para conceituar o ato de improbidade administrativa, que diz respeito a um ato de 

imoralidade qualificada pela lei que importa em enriquecimento ilícito do agente, 

prejuízo ao erário e/ou violação dos princípios da administração pública. Também foi 

utilizada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 480387/SP),  segundo a 

qual “é necessária cautela na exegese das regras nele insertas, porquanto sua amplitude 

constitui risco para o intérprete, induzindo-o a acoimar de ímprobas condutas 

meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do 

administrador público e preservada a moralidade administrativa”, assim como o 

entendimento pacífico de que, quando da análise do ato de improbidade administrativa, 

não basta a averiguação do elemento objetivo, sendo necessário verificar, ainda, a 

presença do elemento subjetivo (STJ, AgRg no REsp 1397590; STJ, AIA 30/AM). Por 

fim, deve-se salientar que, em sede de reexame necessário, a sentença foi mantida na 

íntegra pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. 
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Processo nº 0047129-50.2012.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 05) 

 

Cuida-se de ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada em 

virtude de supostas ilegalidades identificadas na licitação e no contrato firmado pela 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte com empresa de engenharia para 

monitorar, gerenciar e fiscalizar a reforma emergencial da rede escolar do Estado de 

Alagoas. Por meio da sentença de fls. 3243/3329, a demanda foi julgada improcedente. 

Na análise da questão preliminar, atinente à nulidade da citação, foi empregada a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL - Agravo de Instrumento: AI 

00067324920128020000 1ª Câmara Cível), segundo a qual “na ação civil por 

improbidade administrativa, notificado o réu e apresentadas as manifestações 

preliminares, com a relação processual triangularizada e a realização concreta do 

contraditório constitucionalmente assegurado, recebida a petição inicial pelo 

cumprimento dos requisitos previstos na lei, descabe a expedição de novo mandado de 

citação, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído, para fins de 

contestação”. Diante de uma alegação de conexão entre ações foi utilizada a doutrina de 

Fredie Didier Jr. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do 

processo e processo de conhecimento, 9ª ed, Salvador: JusPodivm, 2007, p. 125) acerca 

da teoria materialista. Ainda acerca da aludida alegação, foi utilizada a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça para indeferir o requerimento de reunião das ações, visto 

que “a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, 

sendo que o [...] Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de 

discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência 

de decisões contraditórias” – (STJ REsp 1255498). Avançando na análise das questões 

preliminares foi veiculado outro entendimento jurisprudencial do STJ para refutar a 

alegação de que seria impossível pleitear ressarcimento ao erário em sede de ação civil 

pública, visto que o Superior Tribunal de Justiça entende que é perfeitamente admissível 

pedido de reparação de danos causados ao erário em decorrência de atos de improbidade 

administrativa (STJ REsp 541962/SP). Para a análise do mérito, utilizou-se o conceito 

de improbidade administrativa baseado na doutrina de Emerson Garcia e Rogério 

Pacheco Alves, (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade 

Administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 347) que pode ser destrinchado a 

partir dos elementos objetivo e subjetivo. O elemento objetivo, em específico, é 

dividido em tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal é caracterizada 
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pela subsunção da conduta praticada pelo indivíduo ao tipo previsto na norma, já a 

material se volta para o grau de intolerância da conduta, consubstanciando-se com a 

efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado. A partir disto, extrai-se a noção da 

significância/insignificância. O elemento subjetivo significa que, para que se configure 

o ato de improbidade administrativa, é imprescindível que a conduta do agente seja 

dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei nº 8.429/92, 

ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do art. 10 da referida lei. O elemento 

subjetivo possui respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (STJ, AgRg 

no REsp 1397590; STJ, AIA 30/AM). Em seguida, a fim de fazer uso de prova 

emprestada no processo, utilizou-se o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido 

de que não é imprescindível que haja identidade de partes entre o processo a que é 

trazida a prova e a demanda de origem da prova emprestada, desde que produzida em 

contraditório (STJ EREsp 617.428/SP). Ao final, a demanda foi julgada improcedente,  

sendo a sentença posteriormente confirmada pela 1ª Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0057937-85.2010.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 06) 

 

Ação popular com pedido de anulação de concurso público para provimento de 

cargos de Auditor do Tribunal de Contas pela impossibilidade de fixação de idade 

mínima em edital, quando não há previsão legal. Cita-se jurisprudência do STJ para 

atestar a possibilidade de estabelecimento de limite mínimo de idade em concurso 

público, desde que compatível como o nível do cargo (AgInt no RMS 51.864/SE). No 

entanto, o limite de idade deve constar expressamente em lei e não apenas em edital 

(AgRg no Ag 1424804/RR). Especificamente sobre o caso em julgamento, o STF 

decidiu que a inexistência de expressa referência na lei a limite de mínimo de idade para 

investidura em cargo de auditor, quando a lei orgânica se limita a definir as 

substituições de Conselheiros, não autoriza a restrição por edital do que a lei não limitou 

(RE 182.432). Noutra decisão, o STF também assegurou a possibilidade de fixação da 

idade mínima desde que haja previsão legal (RE 136237). Em relação ao concurso 

impugnado, o TJ/AL emitiu decisão, com trânsito em julgado, no sentido de que a lei 

não exige o limite mínimo de idade para o cargo de auditor, autorizando a nomeação de 

candidata (MS nº 2009.002224-7), que foi confirmado no STF (RE 612447). Invocou-se 

na fundamentação a vinculação do precedente do Pleno, por força do art. 927, V, do 

CPC e a teoria dos precedentes, de modo a sedimentar que o caso é de “precedentes 
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especificadores ou determinantes, na medida em que o tribunal imprimiu interpretação 

de norma do edital e do nível de norma restritiva que fixa idade em concursos, 

caminhando para que a exigência necessariamente seja fixada em lei, na mesma linha do 

Supremo Tribunal Federal”. (MACEDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o 

direito processual civil, 2ª ed, Salvador: Juspodvium, p. 243). A ação foi julgada 

improcedente com base nas jurisprudências citadas. A sentença foi confirmada pela 3ª 

Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0701238-91.2014.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 07) 
 

Ação de mandado de segurança contra autoridade da Perícia Oficial de Alagoas. 

A discussão pautou-se, primeiramente, sobre a constitucionalidade da Lei Estadual nº 

7.385/2012, ao dispor sobre exame físico em concurso público para os candidatos aos 

cargos da Perícia Oficial. Entendeu-se que a exigência é de sanidade física e insere-se 

no campo da supremacia do interesse público em selecionar os candidatos melhores 

classificados. Conforme orientação do STF no RE 505654, o nível de exigência do teste 

físico deve ser analisado juntamente com as atribuições do cargo público ofertado e a 

sua compatibilidade com os fundamentos da Constituição Federal, em especial o 

respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e a adequação e necessidade 

da medida como parâmetro para análise da sua proporcionalidade.  O rol de atribuições 

do cargo demonstrou que a atividade não demanda esforço físico sobrenatural a exigir 

tamanhos testes físicos. A regra editalícia passou a ofender diretamente o inciso I do art. 

37 da CF/88, que assegura o acesso a cargo público e também a proporcionalidade de 

normas restritivas que devem possuir adequação entre meios e fins, na forma do art. 2º, 

VI, da Lei Estadual nº 6.161/2000. Reconhecido em sentença que a medida é 

desproporcional pela inadequação e desnecessidade do meio utilizado para o fim 

perseguido, já que a exigência do teste de aptidão física, nos níveis do edital, é 

incompatível com as atribuições do cargo ofertado. Em igual linha de interpretação foi 

mencionado acórdão da 3ª Câmara Cível do TJ/AL, que expressou o entendimento de 

que o cargo de Perito Médico Legista desempenha função intelectual, técnico-científica, 

sendo desnecessário teste de vigor físico nos padrões exigidos pelo edital (APL 

0704227-70.2014.8.02.0001). O mandado de segurança foi concedido na sentença com 

base nos fundamentos da jurisprudência utilizada. A sentença foi mantida pela 2ª 

Câmara Cível do TJ/AL. 
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Processo nº 0701869-93.2018.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 08) 

 

 Mandado de segurança preventivo contra ato iminente do Delegado Geral de 

Polícia Civil. Foi trazido à motivação da sentença o RE 630.733, do STF. A decisão do 

TJ/AL lastreou-se totalmente nesta decisão do STF que impedia a remarcação de teste 

físico em concurso público. Ocorre que no RE 1058333, o STF entendeu que a restrição 

quanto ao teste físico não se aplicava para gestantes: “nada obstante, considero 

inaplicável às candidatas gestantes o entendimento assentado no julgamento do RE 

630.733, que tratou de remarcação em razão de problema temporário de saúde, hipótese 

absolutamente diversa da presente”. Citaram-se as diversas decisões do STF que 

anteriormente corroboraram o entendimento em favor das gestantes (RE 1.065.080; 

RE1.015.798; ARE 901.116; AI 825545 AgR). No âmbito do TJ/AL foram 

mencionados o Processo nº 0000391-67.2013 e Processo nº 0800143-53.2014. 

Justificou-se, ainda, com base no REsp 1444690/MS, que a realização do teste, com a 

aprovação, teria consumado a situação de fato. Chamou-se à colação a doutrina que na 

seleção por concurso estabelece “critérios de mérito” na aferição de provas para os 

melhores colocados e os “requisitos de habilitação” como condições mínimas para o 

exercício do cargo, a exemplo de teste de aptidão física (ROCHA, Francisco Lobello de 

Oliveira. Regime Jurídico dos concursos públicos. São Paulo: Dialética, 2006. p. 67). 

Em caso de requisito de habilitação, realizado o ato pela administração, não haveria 

mais razão para questionamento. Dão suporte à tese do fato consumado o AgRg n REsp 

1121307/RJ e o REsp 1444690. Por se tratar de decisão judicial provisória que 

autorizou a remarcação do exame físico, foi trazida também a doutrina da proteção da 

confiança (ARAÚJO, Valter Shuenquener de. O princípio da proteção da confiança: 

uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. Niterói, RJ. Impetus, 2016. p. 

192/230/231). A ausência de lei para exigência de teste físico para o cargo de Escrivã 

foi objeto de decisão do TJ/AL, acatando a ilegalidade (APL 0707767-63) e a 

razoabilidade para a atividade que não demanda esforço físico na decisão do Processo 

nº 0709116-39.2013. A adequação do exame ao tipo de cargo também foi objeto de 

decisão do Pleno do TJ/AL no Processo nº 0500276-21.2015. A sentença se firmou no 

conjunto da jurisprudência citada. A 1ª Câmara do TJ/AL confirmou a sentença. 
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Processo nº 0703663-96.2011.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 09) 

 

Ação ordinária para concessão de pensão por morte e isenção de imposto de 

renda. Mencionou-se o entendimento do STJ para atestar que a comprovação da 

preexistência da invalidez do filho, em relação à data do óbito do instituidor do 

benefício, dispensa a demonstração de dependência econômica (REsp 809.208/RS). Em 

seguida, adotou-se a jurisprudência do TRF-3, no sentido de que “sendo a autora 

interditada judicialmente para todos os atos da vida civil, mostra-se dispensável a 

realização de perícia com vistas a constituir prova sobre fato já comprovado nos autos” - 

(AI 32964 SP 2008.03.00.032964-0). Em relação à isenção tributária, em específico 

sobre a legitimidade passiva, utilizou-se a Súmula 447 do STJ, no sentido de que “os 

Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de 

renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Com apoio no art. 6º XIV, da Lei nº 

7.713/88, reconheceu-se a isenção. Com base na jurisprudência, a sentença foi pela 

parcial procedência com determinação da concessão da pensão e da isenção, deixando 

apenas de reconhecer o direito à restituição dos valores anteriores à data do 

requerimento administrativo. A 2ª Câmara Cível manteve a decisão.  

 

Processo nº 0722076-50.2017.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 10) 

 

Ação de mandado de segurança contra autoridade da Secretaria de Planejamento, 

Gestão e Patrimônio do Estado de Alagoas. A discussão pautou-se sobre a possibilidade 

de fixação de limite mínimo de idade em concurso público para o cargo de soldado 

militar, exigido no ato da inscrição. Citou-se a Súmula 683 do STF para atestar a 

possibilidade de estabelecimento de limite mínimo de idade em concurso público, desde 

que compatível com o nível do cargo. Reforçou-se esse fundamento com a 

jurisprudência do STJ, no sentido de que, estando previsto em lei, como no caso 

abordado, e sendo compatível com o cargo, é constitucional a fixação do limite de idade 

(RMS 31.781/RO e AgRg no RMS 23704 RO). Utilizou-se o entendimento do STF e do 

TJ-AL para demonstrar que o limite de idade deve ser aferido na abertura das inscrições 

(ARE 706844 BA, Agravo de Instrumento n.º 0802611-24.2013.8.02.0900, Agravo 

deInstrumento n.º 0803153-42.2013.8.02.0900 e Agravo de Instrumento n.º 080723-

83.2014.8.02.090). A sentença foi pela denegação da segurança. A 3ª Câmara Cível 

manteve a decisão. 
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Processo nº 0717673-09.2015.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 11) 

 

Ação ordinária de adicional de insalubridade com pedido de pagamento dos 

retroativos e repercussão em demais verbas. A discussão pautou-se na 

constitucionalidade da possibilidade de percepção conjunta de adicional de 

insalubridade com subsídio e na definição da base de cálculo do referido adicional. 

Utilizou-se a Súmula 85 do STJ para limitar a análise do pagamento das diferenças 

retroativas dentro dos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação, por se tratar de 

prestação de trato sucessivo. Para assentar a compatibilidade constitucional do adicional 

com a percepção de subsídio, citou-se a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Melo, 

no sentido de que “o disposto no art. 39, §4º, tem que ser entendido com certos 

temperamentos, não se podendo admitir que os remunerados por subsídio, isto é, por 

parcela única, fiquem privados de certas garantias constitucionais que lhes resultam do 

§ 3º do mesmo artigo, combinado com diversos incisos do art. 7º, a que ele se reporta. 

Por esta razão, quando for o caso, haverão de lhes ser aditados tais acréscimos, 

deixando, em tais hipóteses, de ser única a parcela que os retribuirá” (MELO, Celso 

Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 Ed. Malheiros: São Paulo, 

2004. p. 250/251). Firmou-se que o pagamento do adicional é condicionado à existência 

de lei (TJ-AL IUJ 05003568220158020000/ AL 0500356-82.2015.8.02.0000;0730667-

06.2014.8.02.0001; 0034828-08.2011.8.02.0001;0707356-54.2012.8.02.0001). Para 

explicitar a realidade da legislação estadual, abordou-se que o Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Alagoas declarou a inconstitucionalidade das Leis Estaduais que 

previam o adicional de insalubridade (arguição de inconstitucionalidade em apelação 

cível de nº 2009.000001886-0/0001.00), admitindo, no entanto, o efeito repristinatório 

do art.73 da Lei n.º 5.247/91, que também previa o adicional (Agravo de Instrumento n° 

2011.009189-2). O referido dispositivo estabelece que a base de cálculo será o 

“vencimento do cargo efetivo”. Neste ponto, citou-se o Incidente de Uniformização de 

Jurisprudência nº 0500356-82.2015 TJ-AL, por seu efeito vinculante, para esclarecer 

que o termo legal deve ser lido como o “valor do subsídio mínimo da categoria”, sendo 

essa a base de cálculo devida até a edição da Lei nº 7.817/2016, que pôs termo à 

discussão. Por fim, aplicou-se a Súmula 139 do TST para reconhecer que o adicional 

integra a remuneração para todos os efeitos legais, devendo, portanto, compor a base de 

cálculo do adicional noturno, hora extra, férias e décimo terceiro salário. A sentença, 
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com base na jurisprudência e na doutrina, foi pela procedência em parte do pedido 

autoral. A 2ª Câmara Cível manteve a decisão. 

 

Processo nº 0705484-67.2013.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 12) 

 

Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública contra o Estado de Alagoas 

e o Município de Maceió. A discussão envolvia a garantia do tratamento de saúde 

adequado para os dependentes químicos indicados na inicial. Foi delineado o alcance 

territorial da demanda, constatando-se que a sua amplitude atinge todo o Estado de 

Alagoas, considerando a narrativa fática e os tutelados envolvidos. No mérito, destacou-

se que o direito a tratamento médico adequado está resguardado pela Constituição 

Federal, em seu art. 196. Identificou-se que a norma representa direitos fundamentais 

sociais de segunda geração que dependem, em regra, de concretização pelo legislador. 

Entretanto, restou consignado que a Constituição possui comando de aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais, cabendo aos órgãos estatais e ao Poder Judiciário a 

tarefa de maximizar a eficácia dos direitos sociais e criar condições materiais para a sua 

realização (KRELL, Andréas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na 

Alemanha. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 2002. p. 38). No segundo nível de 

concretização está a Lei nº 8.080/90 que disciplina a assistência terapêutica integral pelo 

SUS. Consignou-se que o direito à prestação positiva pelo Estado, no caso de saúde, 

configura o que a doutrina denomina de direitos sociais derivados (SARLET, Ingo 

Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3 ed. Porto Alegre: Livraria dos 

Advogados, 2009. p. 287). Sentença que reconhece que a restrição aos direitos 

fundamentais à vida e à saúde se mostra ofensiva ao princípio da proporcionalidade. 

Ressaltou-se que compete ao Poder Legislativo a função primordial no estabelecimento 

de políticas públicas quanto aos direitos sociais, cabendo o controle pelo judiciário em 

seu “conteúdo mínimo” (VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos 

fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Livraria Almedina, 1998. 

p. 139). Sustentou-se que ao judiciário cabe impor a execução de políticas públicas já 

estabelecidas nas normas constitucionais e ordinárias, bem como assegurar os direitos 

sociais representativos de liberdades por sua equiparação aos direitos de defesa na 

forma de aplicação direta. Identificou-se que o caso dos autos é de política pública 

estabelecida por norma constitucional, ordinária e administrativa e reproduz direito 

social que se equipara aos direitos de defesa. Citou-se a jurisprudência do STJ (REsp 
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684646) e a Lei nº 10.216/2001 que salvaguarda pessoas que se encontrem em situação 

de sofrimento mental, inclusive os decorrentes do vício em drogas (CID-10 F-14 e 

seguintes). Ação foi julgada procedente, sendo a sentença mantida pela 3ª Câmara Cível 

do TJ/AL. 

 

Processo nº 0725914-40.2013.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 13) 

 

Ação de procedimento comum contra o DETRAN/AL e particular. Parte autora 

que adquiriu veículo usado e foi obstada de realizar o licenciamento em virtude de 

multa preexistente, cuja infração foi cometida pelo antigo proprietário. Preliminar de 

ilegitimidade passiva do DETRAN/AL afastada, uma vez que a autarquia condiciona o 

licenciamento ao pagamento da multa, embora lavrada pela SMTT. Revelia aplicada ao 

particular porque foi citado e não apresentou defesa. Sentença que aplicou o art. 1.267 

do Código Civil e jurisprudência no sentido de que, na compra e venda de bens móveis, 

a propriedade se adquire pela tradição, sendo o registro dos veículos junto ao DETRAN 

ato de ordem administrativa (APL 2714650 TJ/PR; APL 59308520088260400 TJ/SP). 

Descabido responsabilizar o atual proprietário pelas multas cometidas pelo antigo 

proprietário antes da tradição (STJ REsp 599620 e APL 201185-6 TJ/PR). Sobre a 

cobrança de IPVA, aplicou-se o entendimento de que o seu fato gerador é a propriedade 

do veículo e o sujeito passivo é o proprietário (art. 9º da Lei nº 6.555/2004, qualidade 

adquirida também pela tradição (APL 70043549724 TJ/RS). Assim, uma vez ocorrida a 

transferência do automóvel, a responsabilidade pelo pagamento do tributo subroga-se ao 

adquirente (art. 130, I, CTN) também conforme jurisprudência (AI 

590814320118170001 TJ/PE e APL 533207-0 TJ/PR). Citou-se a Súmula nº 127 do 

STJ no sentido de ser ilegal condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento 

prévio de multa da qual o infrator não foi notificado. Ação julgada procedente. Citou-se 

o art. 4º, inciso XXI da LC nº 80/1994 e jurisprudência do STF no Ag. Reg. na Ação 

Rescisória 1.937 DF para superar a Súmula nº 421 do STJ e conceder honorários 

sucumbenciais à Defensoria Pública. A sentença foi mantida pela 1ª Câmara Cível do 

TJ/AL. 

 

Processo nº 0722333-17.2013.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 14) 

 

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, 

questionando a ocorrência de descontinuidade da prestação do serviço público de 
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educação no Estado de Alagoas. A sentença, que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos formulados, fez uma análise pormenorizada acerca das políticas públicas e do 

dever do poder público em prestar o serviço de educação que representa um direito 

fundamental indisponível. Na análise das questões preliminares, foi rejeitada a tese de 

impropriedade da via eleita com fundamento em jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (REsp 1085218/RS). Além disso, foi alegada a questão prejudicial de ausência 

de interesse de agir, a qual foi rebatida com base em entendimento jurisprudencial do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, (TJ-MG - REEX: 10210140070140001 MG), 

segundo o qual não há que se falar em perda do objeto da ação em razão do deferimento 

da liminar, posto que se faz necessário o provimento jurisdicional de mérito para que se 

confirme a medida antecipatória. Prosseguindo para a apreciação do mérito da causa, 

registrou-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou a posição de que o 

“judiciário pode determinar excepcionalmente a implantação de políticas públicas 

definidas diretamente na Constituição Federal, quando haja omissão dos órgãos estatais 

originariamente legitimados que comprometa a eficácia dos direitos sociais” . (Agr. Reg. 

nº RE 410.715). Além disso, citou-se doutrina acerca do controle judicial de políticas 

públicas, em que prevalece o entendimento de que deve ser adotada a interpretação que 

atribua aos direitos sociais máxima eficácia. (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A 

proteção Judicial dos Direitos Sociais: Alguns parâmetros Éticos-Jurídicos. In: SOUZA 

NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais: Fundamentos, 

Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de janeiro, Lumen Juris, 2010. p. 553 

a 555). Demais, foi veiculado trecho de voto do Ministro Relator Celso de Mello, em 

Decisão Monocrática proferida na ADPF nº 45 que versa sobre que a “possibilidade de 

intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja 

fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. Foram veiculados 

entendimentos doutrinários acerca da característica de direito público subjetivo 

conferida ao direito à educação (DUARTE, Clarice. O direito público subjetivo e 

políticas educacionais. In: São Paulo em Perspectiva nº 18 (2), 2004, apud TAVARES, 

André Ramos. Direito Fundamental à Educação. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira 

de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos 

sociais em espécie. Rio de janeiro, Lumen Juris, 2010; TAVARES, André Ramos. 

Direito Fundamental à Educação. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; 

SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais 
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em Espécie. Rio de janeiro, Lumen Juris, 2010. p. 787). Registre-se, por fim, que a 3ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas confirmou a referida sentença. 

 

Processo nº 0707679-83.2017.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 15) 

 

Ação de mandado de segurança contra autoridade da UNCISAL, objetivando a 

nomeação e posse da impetrante em cargo público. Legitimidade passiva da UNCISAL 

e não do Estado de Alagoas (TJ/AL APL 0731148-66.2014.8.02.0001, APL 0729990-

73.2014.8.02.0001/50000). Registrou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, 

havendo contratação para preenchimento de vagas em caráter precário, dentro do prazo 

de validade do concurso, bem como a necessidade de preenchimento de vaga e a 

existência de cargos vagos com candidato aprovado no concurso válido, a expectativa 

do candidato aprovado no certame se convalida em direito subjetivo (STJ REsp 

1168473). Aplicação da repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 837311/PI, no 

sentido de que há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital, quando haja o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso. No mesmo sentido, apontou-se entendimento do TJ/AL (APL 

0801901-46.2017 e APL 0001116-91.2011). Segurança concedida. A sentença foi 

mantida pela 3ª Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0731063-17.2013.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 16) 

 

Ação ordinária proposta contra o Estado de Alagoas. A princípio, a 

jurisprudência foi mencionada para enfatizar que “mercadorias ou produto destinados ao 

uso ou consumo não gera o direito ao crédito”. (AI 459.998 – STF). Especificamente 

que o consumo de energia elétrica não gera crédito (RE 598.460). Posteriormente, no 

REsp 1105151/SP, que embora “possível o creditamento de ICMS na aquisição de bens 

destinados ao ativo fixo após a vigência da lei complementar 87/96, são válidas as 

restrições qualitativas e temporais ao creditamento”. Por fim, foi mencionada 

jurisprudência do STJ que reconheceu expressamente o direito de crédito da energia 

elétrica, ao afirmar que “em virtude da essencialidade da energia elétrica, enquanto 

insumo, para o exercício da atividade de telecomunicações, induvidoso se revela o 

direito ao creditamento de ICMS, em atendimento ao princípio da não-cumulatividade”. 

(REsp 1201635/MG). A sentença teve suporte nesta última jurisprudência do STJ para 

julgar procedente a ação. Acórdão da 3ª Câmara Cível do TJ/AL confirmou a sentença. 
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Processo nº 0716591-45.2012.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 17) 

 

Ação Civil Pública contra revendedor varejista de combustível. A discussão 

envolveu a responsabilidade civil da empresa por comercializar combustível fora das 

especificações da Agência Nacional de Petróleo, após apuração e infração registradas 

pela ANP. Citou-se a jurisprudência do STJ para aplicar, na Ação Civil Pública, o prazo 

prescricional de 05 anos previsto para ajuizamento da Ação Popular (Lei nº 

4.717/1965), conforme entendimento que utiliza interpretação por analogia para o caso 

(STJ REsp 1173874 e REsp 995995). Por analogia, também foi definido o termo inicial 

da prescrição, aplicando para a Ação Civil Pública a mesma regra da Ação Popular, qual 

seja, a partir da ocorrência do fato danoso (STJ REsp 1134075 e REsp 337447). No 

caso, o fato danoso se constitui a partir da lavratura do auto de infração que atesta a 

ocorrência do ato lesivo, que se deu em 11/01/2002, e a Ação Civil Pública foi ajuizada 

em 21/08/2012, isto é, fora do prazo previsto para ajuizamento da ação. A sentença 

reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. A sentença foi 

mantida pela 1ª Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0720812-03.2014.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 18) 
 

Ação de Procedimento Comum contra o Estado de Alagoas. Inicialmente, 

identificou-se que o ato administrativo sujeito ao controle judicial era a decisão de 

eliminação da autora pela comissão do concurso com amparo na avaliação psicológica 

de inaptidão. Esclareceu-se que a análise judicial foi da compatibilidade com a 

legalidade da forma em que o laudo psicotécnico foi elaborado, utilizando como 

parâmetro a Lei nº 4.71765, doutrina e jurisprudência. Utilizou-se na sentença a 

interpretação concedida pelo STJ no RMS 19339, no sentido de que o “o critério fixado 

no “perfil profissiográfico”, previsto no item 11.3 do edital, é elemento secreto, 

desconhecido dos próprios candidatos, e, portanto, incontrastável perante o Poder 

Judiciário, o que fulmina de insanável nulidade, excedendo, assim, a autorização legal”. 

No caso dos autos, o edital do concurso não deu publicidade ao perfil profissiográfico 

traçado para os candidatos que concorreram ao cargo de Técnico Forense, assim como 

não houve publicidade dos critérios objetivos utilizados para aferir a capacidade 

psicológica da candidata e não se identificou relação de pertinência da exigência do 

teste com as atividades estabelecidas para o cargo. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

laudo psicológico e a entrevista devolutiva devem ser fundamentados para que viabilize 
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o controle administrativo e judicial (STJ RMS 25596). A ação foi julgada procedente. A 

sentença foi mantida pela 1ª Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0725503-26.2015.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 19) 

 

Ação de mandado de segurança contra autoridades fazendárias. Citou-se a 

doutrina para distinguir o mandado de segurança preventivo daquele que se reporta à lei 

em tese. Nesse sentido, em tese é quando inexiste fato capaz de iniciar a formação do 

direito e lesão iminente, preventiva, quando já ocorreu o suporte fático da norma ou 

fatos suficientes para que vá ocorrer. Doutrina que adéqua bem ao caso para rejeitar a 

preliminar de inadequação da via eleita (Hugo de Brito Machado, Mandado de 

Segurança em Matéria Tributária, 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 269). No mérito, 

a discussão pautou-se sobre o conceito de circulação de mercadoria para fins de 

incidência do ICMS. Utilizou-se na sentença a interpretação concedida pelo STJ no 

REsp 1125133/SP, no sentido de que o “deslocamento de bens ou mercadorias entre 

estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de 

incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a 

circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade”. Em igual linha 

de interpretação foi mencionado acórdão da 3ª Câmara Cível do TJ/AL, que expressou o 

entendimento de que a transferência de mercadorias do ativo imobilizado não se trata de 

atividade de mercancia e, assim, não há a ocorrência do fato gerador do ICMS (APL 

0714122-26.2012). O mandado de segurança foi concedido na sentença com base nos 

fundamentos da jurisprudência usada. A sentença foi mantida pela 2ª Câmara Cível do 

TJ/AL. 

 

Processo nº 0725761-07.2013.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 20) 
 

Ação de mandado de segurança contra autoridade da Universidade de Ciências 

da Saúde de Alagoas - UNCISAL. A controvérsia analisou se alunos advindos de 

escolas cenecistas teriam direito a entrar pelas cotas de vestibular existentes para os 

egressos de escolas públicas previstas pela Lei nº 6.547/2004. A sentença discorreu 

sobre a peculiaridade das escolas cenecistas que as diferenciam das escolas particulares 

propriamente ditas. Destacou-se que as escolas cenecistas são entidades filantrópicas 

que arrecadam mensalmente as contribuições pagas pelos alunos cujo destino é o 

próprio custeio da entidade, além de receberem recursos públicos que também auxiliam 
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no seu suporte. Asseverou-se que, embora as escolas cenecistas possuam natureza 

privada, assemelham-se muito mais às escolas públicas do que às escolas particulares, 

podendo ser consideradas filantrópicas de utilidade pública, conforme a Lei nº 9.790/99. 

Em igual linha de interpretação foi mencionado acórdão da 1ª Câmara Cível do TJ/AL, 

que expressou o entendimento de que “esse tipo de escola integra a Campanha Nacional 

de Escolas da Comunidade – CNEC, que tem como propósito atender pessoas de baixa 

renda. Não se pode olvidar que as escolas cenecistas possuem personalidade jurídica de 

direito privado, entretanto se equiparam às escolas públicas, em razão do fim social que 

desempenham”. (APL 0004556-83.2013). Concluiu-se ressaltando que o sistema de 

cotas objetiva oportunizar o acesso à educação superior aqueles que não possuem ensino 

em igualdade de condições ao prestado aos alunos de escolas privadas. A ação foi 

julgada procedente e a sentença mantida pela 2ª Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0716323-88.2012.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 21). 

 

Ação ordinária de concessão de abono permanência e devolução de valores. 

Utilizou-se o entendimento do STJ no REsp 204960/SP, no sentido de que “o segurado 

que já tenha implementado tempo de serviço necessário à aposentadoria especial, se 

optar por permanecer em atividade, faz jus ao abono de permanência”. Citou -se a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Alagoas para atestar a possibilidade de 

concessão do abono permanência no caso de aposentadoria especial (ED 0707911-

71.2012.8.02.0001/50000 e APL 0707911-71.2012.8.02.0001). Nessa jurisprudência 

consta que “o STF firmou entendimento de que a Constituição Federal não restringiu o 

deferimento do abono de permanência apenas para a aposentadoria comum, nem vedou 

a concessão do benefício para a aposentadoria especial”. Mencionou-se, ainda, o 

entendimento do STF no ARE 782834 AgR, em que se consignou que “a Constituição 

Federal não restringe a concessão da vantagem apenas aos servidores que cumprirem os 

requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum”. A sentença foi pela 

procedência, com base na jurisprudência. A 2ª Câmara Cível manteve a decisão. 

 

Processo nº 0728236-96.2014.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 22) 

 

Trata-se de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, ajuizada 

contra policiais militares diante da acusação de que solicitavam vantagem indevida para 

não autuar, por infração ao Código de Trânsito, condutores parados em blitz. Foi julgada 
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procedente a demanda, condenando o réu por ato de improbidade administrativa 

classificado no art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei n° 8.429/92. Ao analisar a questão 

preliminar, atinente à suposta ausência de interesse da agir do Ministério Público, 

fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para rejeitar a tese do 

réu, visto que é pacífico o reconhecimento pelo STJ da legitimidade ativa e do interesse 

de agir do Ministério Público em ações que busquem a análise da ocorrência de atos de 

improbidade administrativa, objetivando tanto a defesa do patrimônio público quanto da 

moralidade administrativa (STJ REsp 881361 MG; STJ. AgRg no AgRg no REsp 

1334872/RJ). Outra questão suscitada pelo réu foi a de que haveria interferência da 

decisão administrativa na ação judicial, argumento que foi rejeitado com fundamento no 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a aplicação de penalidade 

na instância administrativa é independente das esferas penal, cível e de improbidade 

administrativa (RE 736351 AgR). Na análise do mérito, foi utilizada a doutrina de José 

Afonso da Silva (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24 

ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 669) e de Flávia Cristina Moura de 

Andrade (ANDRADE, Flávia Cristina Moura de. Direito Administrativo. 4. Ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 236) para conceituar o ato de 

improbidade administrativa, que diz respeito a um ato de imoralidade qualificada pela 

lei que importa em enriquecimento ilícito do agente, prejuízo ao erário e/ou violação 

dos princípios da administração pública. Além disso, foi utilizado o conceito de 

improbidade administrativa baseado na doutrina de Emerson Garcia e Rogério Pacheco 

Alves, (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 347) que pode ser desenvolvido a partir dos 

elementos objetivo e subjetivo. O elemento objetivo, por sua vez, é dividido em 

tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal é caracterizada pela 

subsunção da conduta praticada pelo indivíduo ao tipo previsto na norma, já a material 

se volta para o grau de intolerabilidade da conduta, consubstanciando-se com a efetiva 

ofensa ao bem jurídico tutelado. A partir daí extrai-se a noção da 

significância/insignificância. O elemento subjetivo significa que, para que se configure 

o ato de improbidade administrativa, é imprescindível que a conduta do agente seja 

dolosa para a tipificação das condutas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92, ou, 

pelo menos, eivada de culpa grave nas do art. 10 da referida lei. O elemento subjetivo 

possui respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (STJ, AgRg no REsp 

1397590; STJ, AIA 30/AM). Utilizou-se também a jurisprudência do STJ (Resp. nº 
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480.387/SP) que determina que “é necessária cautela na exegese das regras nele 

insertas, porquanto sua amplitude constitui risco para o intérprete, induzindo-o a 

acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção 

administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público e preservada a 

moralidade administrativa”. A ação foi julgada procedente e a sentença foi mantida pela 

1ª Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0723078-89.2016.8.02.0001- (ANEXO II – DOC. 23) 

 

Ação de procedimento comum contra o Estado de Alagoas e o AL Previdência 

em que o autor postula revisão em seu subsídio durante a transição econômica que 

utilizou a Unidade Real de Valor – URV como padrão de valor monetário. A sentença 

trouxe os três posicionamentos do STJ a respeito da prescrição, indicando que não 

havia, à época do julgamento, uniformidade de entendimento no âmbito do STJ 

(Súmula nº 85, AREsp 1035843/RJ e REsp 1703989/SP). Citou-se o entendimento do 

STF em repercussão geral (RE 561.836/RN) no sentido de que não há direito ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público, portanto, o término da 

incorporação dos 11,98% deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa 

por uma reestruturação remuneratória. Indicou-se que o entendimento é uniforme no 

âmbito do Tribunal de Justiça de Alagoas no sentido de que a lei que reestrutura a 

carreira com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório limita a existência 

de possíveis diferenças salariais, sendo ela o marco inicial do prazo prescricional de 05 

anos (1ª Câmara Cível APL 0700161-16.2016.8.02.0021; 2ª Câmara Cível APL 

0700497-97.2016.8.02.0060, 3ª Câmara Cível APL 0714939-51.2016.8.02.0001). 

Sentença que fixa o entendimento de que o marco inicial da prescrição deve ser a 

primeira recomposição salarial que ocorreu nas carreiras dos servidores. No caso dos 

autos, sucessivas recomposições salariais ocorreram sem que se tenha discutido a 

necessidade de revisão em razão de perdas pela URV, razão pela qual incide a 

prescrição. Ação julgada extinta com resolução do mérito pela prescrição. A sentença foi 

mantida pela 2ª Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0731597-53.2016.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 24) 

 

Ação declaratória com obrigação de fazer. Houve rejeição da tese de 

ilegitimidade de parte com base em doutrina que, em relação à substituição tributária 
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progressiva, entende pela aplicação do art. 166 do CTN. “Filiamo-nos à corrente que 

pugna pela aplicabilidade do dispositivo quando haja repercussão jurídica. É exatamente 

o caso da substituição tributária da qual tratamos” (LIMA NETO, Manoel Cavalcante 

de. Substituição Tributária: Uma visão do instituto no ordenamento jurídico brasileiro e 

sua aplicação na esfera do ICMS. Curitiba: Juruá, 2000. p. 126/128). O mérito envolve a 

discussão sobre a restituição de valores pagos a maior na substituição progressiva. 

Nesse tema, a fundamentação da sentença abordou a ADI nº 1851 na qual o STF 

denegou a repetição, só a admitindo no caso de inocorrência do fato gerador presumido. 

Ocorre que esse entendimento foi alterado no julgamento do RE 593849, com 

repercussão geral do tema nº 201. A nova decisão do STF fixou a seguinte tese: “É 

devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base 

de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. A sentença aplicou a 

jurisprudência mais atual do STF, inclusive os efeitos temporais determinados nos 

Segundo Embargos de Declaração no RE 593849. A sentença foi confirmada pela 3ª 

Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0735125-95.2016.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 25) 

 

Ação de mandado de segurança contra reitor da Universidade Estadual de 

Ciências da Saúde de Alagoas. Citou-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Alagoas (APL 0731148-66.2014.8.02.0001 e ED 0729990-73.2014.8.02.0001/50001) 

para confirmar a legitimidade passiva da UNCISAL. O entendimento seguido foi de que 

a autarquia tem autonomia financeira e administrativa com, inclusive, representação 

judicial própria, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da ação. No 

mérito, a discussão pautou-se sobre as hipóteses de vinculação do ato de nomeação e de 

convolação da expectativa de direito do candidato em direito subjetivo. Utilizou-se na 

sentença a doutrina de Raquel Melo de que, “quando mediante interpretação identifica -

se no sistema o sujeito, a forma, o motivo, o conteúdo e a finalidade, o ato é vinculado”, 

e a interpretação concedida pelo STJ no RMS 27.575/BA, de que “o princípio da 

moralidade impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório pelo 

Poder Público, de sorte que a oferta de vagas vincula a Administração pela expectativa 

surgida entre os candidatos aprovados dentro do número de vagas”. Empregou-se o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI, de repercussão geral, no 



 30 

sentido de que “a discricionariedade da Administração quanto à convocação de 

aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o 

direito subjetivo à nomeação, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando 

houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 

15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a 

validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das 

vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. A 

segurança foi concedida na sentença com base nos fundamentos da jurisprudência 

usada. A decisão foi mantida pela 2ª Câmara Cível. 

 

Processo nº 0735465-10.2014.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 26) 

 

Mandado de segurança contra ato do Superintendente da Receita Estadual. 

Aplicou-se doutrina que enaltece o princípio da isonomia em matéria tributária como 

uma limitação constitucional ao poder de tributar (LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. 

Direitos Fundamentais dos Contribuintes: Limitações Constitucionais ao Poder de 

Tributar. Recife: Nossa Livraria, 2005). Foi citada também a doutrina explicitada pelo 

Min. Gilmar Mendes da “exclusão incompatível com o princípio da igualdade” que 

ocorre quando “a norma afronta o princípio da isonomia, concedendo vantagens ou 

benefícios a determinados segmentos ou grupos sem contemplar outro que se encontrem 

em situações idênticas” (MENDES, Gilmar. Direitos Fundamentais e Controle de 

Constitucionalidade. 2ª Ed. São Paulo: Celso Bastos Editores, 1999. p. 48/49). Fez-se 

alusão à jurisprudência do STF que concebe a isonomia apenas em caráter negativo (RE 

213.201-2) para se entender, com a doutrina de Fernando Osório, que o princípio da 

igualdade também é endereçado ao julgador para fins de concessão de tutela positiva 

(OSÓRIO, Fernando. Interpretação conforme à Constituição e o Direito Tributário. São 

Paulo: Dialética, 2002. p. 85). A segurança foi concedida pelo fundamento da isonomia, 

com confirmação pela 1ª Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0738146-79.2016.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 27) 

 

Mandado de segurança contra ato do Superintendente da Receita Estadual. 

Citou-se a doutrina para distinguir o mandado de segurança preventivo daquele que se 

reporta à lei em tese. Nesse sentido, em tese é quando inexiste fato capaz de iniciar a 
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formação do direito e lesão iminente, preventiva, quando já ocorreu o suporte fático da 

norma ou fatos suficientes para que vá ocorrer. Doutrina que adequa bem ao caso para 

rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita (MACHADO, Hugo de Brito. 

Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 

269). No mérito, a sentença se amparou em jurisprudência do TJ/RS (Agravo nº 

70059150771) para entender que, “em regime de substituição tributária, correta a 

inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, porque não se trata de operação que 

configure fato gerador de ambos os impostos, ausente a concomitância entre IPI e ICMS 

na operação”. Registrou-se na sentença, portanto, que “em se tratando a hipótese dos 

autos de operações subsequentes à realizada com a indústria, materializadas na venda 

interna de bebida da filial a varejistas e a atacadistas, devida à inclusão do IPI na base 

de cálculo do ICMS, por não haver identidade entre os fatos geradores de ambos os 

tributos”. A segurança foi denegada, sendo a sentença confirmada pela 1ª Câmara Cível 

do TJ/AL. 

 

Processo nº 0849850-63.2017.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 28) 

 

Ação civil pública contra o Estado de Alagoas. Discutiu-se a constitucionalidade 

do item editalício que isentava apenas os candidatos residentes no Estado de Alagoas do 

pagamento de taxa para a inscrição no concurso de soldado da PMAL. Citou-se o 

entendimento do STF na Medida Cautelar em ADPF nº 186-2 como precedente que 

demonstra a constitucionalidade das cotas para acesso ao ensino superior. Na 

fundamentação formulada pelo STF, a Corte consignou que “o modelo constitucional 

brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções 

resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. Esta Corte, 

em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação 

afirmativa”. Nessa mesma linha, mencionou-se que o STJ, no REsp nº 1.132.476, 

entendeu que “a forma de implementação de ações afirmativas no seio de universidade 

e, no presente caso, as normas objetivas de acesso às vagas destinadas a tal política 

pública fazem parte da autonomia específica trazida pelo artigo 53 da Lei n. 9.394⁄96, 

desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Por sua 

vez, a doutrina de Seijas de Andrade foi apresentada no sentido de que “no espaço 

tributário a Constituição procura respeitar as diferenças e admite a concessão de 

incentivos, discriminações positivas de teor regional e ainda institui o que se denomina 
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de um ‘federalismo fiscal’ na distribuição de receitas geradas pela exigência de tributos 

pela repartição do produto da arrecadação”. Com base nesses entendimentos, 

demonstrou-se que a própria Constituição e a jurisprudência admitem discriminações 

baseadas em diversos critérios, desde que sejam proporcionais e se preserve a igualdade 

material. Nessa trilha, por paralelo ao entendimento jurisprudencial, entendeu-se pela 

proporcionalidade da isenção concedida no caso concreto e que ela integra o conjunto 

dos casos que admite uma afetação razoável à igualdade formal, preservando, contudo, 

a igualdade material. A sentença foi pela improcedência. A 3ª Câmara Cível manteve a 

decisão.  

 

Processo nº 0736333-17.2016.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 29) 
 

Ação de Procedimento Comum contra o Estado de Alagoas. A discussão 

envolveu o direito dos autores a progredirem na carreira. Afastou-se a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública porque, em que pese os autores estejam em 

litisconsórcio facultativo, as suas fichas funcionais e cálculos de retroativo individuais 

superam o teto do juizado. Citou-se as Súmulas nº 85 do STJ, nº 443 do STF e 

jurisprudência do STJ (REsp 628948) para identificar que o caso se trata de relação de 

trato sucessivo, prescrevendo somente as parcelas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação. No mérito, analisou-se a pertinência da alegada omissão na 

aplicação da Lei Estadual nº 7.210/2010 que criou as progressões verticais e horizontais, 

entendendo que a lei é autoaplicável, não necessitando de regulamentação, mas apenas a 

edição de atos administrativos para sua execução. Declarou-se a constitucionalidade do 

escalonamento por vagas e constatou-se a sua existência para a promoção vertical dos 

autores. Quanto ao requisito de avaliação de desempenho, tratando-se de requisito de 

progressão que cabe aferição exclusivamente pelo administrador, a sua ausência reflete 

uma avaliação tácita positiva, uma exceção aos casos de silêncio administrativo 

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 27ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2014, p. 677). Com os requisitos presentes a ação foi julgada parcialmente 

procedente. A sentença foi mantida pela 3ª Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0703550-06.2015.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 30) 

 

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra a empresa Posto 

Sobral Comercio e Serviços Ltda. Citou-se a interpretação do Supremo Tribunal Federal 
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no AI 637853, no sentido de que “o Ministério Público tem legitimidade ad causam 

para propor ação civil pública quando a controvérsia envolver a defesa de direitos 

individuais homogêneos”. No mérito, buscou o autor a condenação da demandada por 

danos morais coletivos e, também, a condenação em obrigação de fazer por infrações 

cometidas contra à coletividade na venda de combustível. Utilizou-se o entendimento 

proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 684.712/DF, de que é viável a 

cumulação de pedidos em sede de ação civil pública. Em seguida, aplicou-se a 

interpretação do STJ de que “a condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir 

e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em última 

ratio, seus valores primordiais. Assim, o reconhecimento de dano moral coletivo deve 

se limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena 

de sua banalização, o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta lesão da esfera 

moral de uma coletividade, preservando seus valores primordiais. Assim, o 

reconhecimento de dano moral coletivo deve se limitar às hipóteses em que configurada 

grave ofensa à moralidade pública, sob pena de sua banalização” (REsp  1303014 RS). 

Por não constatar ofensa grave, a sentença, com base na jurisprudência, julgou os 

pedidos improcedentes. A sentença foi mantida pela 1ª Câmara Cível.  

 

Processo nº 0753724-87.2013.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 31). 

 

Ação de procedimento comum contra o Estado de Alagoas. A controvérsia 

envolveu a análise do direito ao adicional de periculosidade/risco de vida para os 

autores, ocupantes do cargo de Oficial de Justiça. Foi mencionada a Súmula nº 85 do 

STJ para acolher em parte a preliminar e restringir a análise do pagamento retroativo 

dentro dos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação. No mérito, declarou-se a 

constitucionalidade do pagamento de adicional para servidores remunerados por 

subsídio (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17ª ed. 

Malheiros: São Paulo, 2004, p. 250/251). Destacou-se que a Constituição do Estado de 

Alagoas assegura ao servidor público civil o direito ao adicional de remuneração para 

atividades penosas, insalubres ou perigosas, condicionado o pagamento à existência de 

lei (TJ-AL – IUJ 05003568220158020000). Adicional que estava previsto na Lei 

Estadual nº 5.247/91, com alteração pela Lei nº 6.772/2006, mas declarado 

inconstitucional pelo Tribunal de Justiça (APL 2009.000001886-0/0001.00). Efeito 

repristinatório como consequência da declaração de inconstitucionalidade para utilizar a 
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disposição originária do art. 73 da Lei nº 5.247/91, que também prevê os adicionais 

(TJ/AL Agravo de Instrumento 2011.005646-5/0001.00). Evolução legislativa que 

manteve a previsão do adicional de periculosidade (Lei Estadual nº 7.817/2016). Citou-

se a Súmula nº 339 do STF como impeditivo de utilização do princípio da isonomia 

para concessão de vantagens. Autores que não laboram em local periculoso. Ação 

julgada improcedente. A sentença foi mantida pela 1ª Câmara Cível do TJ/AL. 

 

Processo nº 0086238-13.2008.8.02.0001 – (ANEXO II – DOC. 32). 

 

Ação de procedimento comum contra o Banco do Estado de Alagoas. A 

discussão pautou-se em supostas cobranças abusivas decorrentes de empréstimo 

realizado junto ao réu. Citou-se a súmula 297 do STJ e a ADI nº 2591 para aplicar o 

Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Em seguida, utilizou-se a 

Súmula Vinculante nº 07 do STF que afasta a limitação da taxa de juros em 12% ao ano. 

Ponderou-se a aplicação da Súmula nº 596 do STF conforme jurisprudência (STJ REsp 

1394127, TJ/MS APL 08005086120148120017, TJ/PR APL 7794847). Capitalização 

de juros expressamente convencionada em contrato firmado por instituição financeira é 

possível apenas após 31 de março de 2000 (Súmula STF 121, REsp 1112879 e 

1112880). Quanto à TR, a validade é condicionada à comprovação da sua pactuação 

(Súmula 295 STJ). Quanto ao spread, aplicou-se a jurisprudência do STJ no REsp 

574213/RS. Julgamento de procedência em parte. A sentença foi mantida pela 3ª 

Câmara Cível do TJ/AL. 

 

2.2 Sentenças cujas fundamentações tiveram suporte em súmulas e 

decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça 

 

No tocante à pertinência de decisões com precedentes vinculantes dos tribunais 

superiores, exigências contidas no art. 5º, da Resolução nº 106 do CNJ e art. 7º, da 

Resolução nº 01/2012 do TJ/AL, registra-se um rol de sentenças, do período de 

apuração, em que suas fundamentações tiveram suporte em súmulas e decisões 

vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme 

demonstrativo anexo que aponta para o quantitativo de 274 sentenças confirmadas 

pelo Tribunal de Justiça (ANEXO II – DOC. 33). 
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2.3 Sentenças que foram reflexamente confirmadas por Tribunais 

Superiores 

 

Além das Sentenças que refletem observância à vinculação de precedentes dos 

Tribunais Superiores, o requerente também traz para aferição 88 (oitenta e oito) 

processos cujas sentenças foram confirmadas, de forma reflexa, pelo Superior 

Tribunal de Justiça,7 em face do não conhecimento ou não provimento de Recurso 

Especial ou Agravo, mantendo os acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

(ANEXO II – DOC. 34). 

 

2.4 Sentenças confirmadas em grau de recurso pelo Tribunal de Justiça 

 

Em acréscimo e para demonstrar em maior extensão o desempenho do 

magistrado requerente e a qualidade jurídica de suas sentenças, promove-se a juntada de 

levantamento de recursos julgados pelo Tribunal de Justiça, no período de aferição, que, 

além das trinta sentenças juntadas; do demonstrativo de sentenças que tiveram suporte 

em súmulas e decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça e das sentenças reflexamente confirmadas pelo STJ, satisfaz ao requisito de 

apreciação feita em grau de recurso pelo Tribunal de Justiça  previsto no art. 7º da 

Resolução nº 01/2012, que importa no quantitativo de 1.205 (hum mil, duzentas e 

cinco) sentenças confirmadas pelo Tribunal de Justiça, (ANEXO II – DOC. 35). 

 

SAJ/SG – Consulta Avançada de Processos 

18ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual 

Julgamento no 2º Grau Sentenças Mantidas no 1º Grau  

Setembro de 2016 a dezembro de 2018 
 

Confirmadas 1.205 

Fonte: SAJ/SG. Versão 20.3.0-14.  Consulta Avançada de Processos. Atualização: 09/07/2021 

Obs. 1: Processos julgados no 2º Grau entre setembro de 2016 a dezembro de 2018 oriundos das sentenças prolatadas 

pelo magistrado.  

 

Esse quantitativo do período de setembro/2016 a dezembro/2018, distribuído 

pelas Câmaras Cíveis e Desembargadores apresenta o seguinte perfil: 

                                                   
7 No período de setembro de 2016 a 2021. 

Setembro/2016 a Dezembro/2018 Contagem de Processo 

1ª Câmara Cível 363 
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Considerando que as sentenças confirmadas no período de afastamento para o 

exercício do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência em 2019, 2020 e 2021, ingressam na 

avaliação dos requisitos para o acesso ao Tribunal pelo critério de adequação da conduta 

ética, mais precisamente pela “diligência e dedicação”, nos termos do art. 20, “a”, da 

Resolução nº 01/2012, e que esse critério, em relação ao requerente, abrange o período 

de afastamento para o exercício do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência, acrescentam-

se mais 572 sentenças confirmadas pelo Tribunal de Justiça no período citado 

(ANEXO II, DOC. 36). 

 

SAJ/SG – Consulta Avançada de Processos 

18ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual 

Julgamento no 2º Grau Sentenças Mantidas no 1º Grau  

Janeiro de 2019 a junho de 2021 
 

Confirmadas 572 

Fonte: SAJ/SG. Versão 20.3.0-14.  Consulta Avançada de Processos. Atualização: 09/07/2021 

Obs. 1: Processos julgados no 2º Grau entre janeiro de 2019 a junho de 2021 oriundos das decisões prolatadas pelo 
magistrado.  

 

Esse quantitativo do período de janeiro de 2019 a junho de 2021, distribuído 

pelas Câmaras Cíveis e Desembargadores apresenta o seguinte resultado. 

Des. Fábio José Bittencourt Araújo 103 

Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 111 
Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
 149 

2ª Câmara Cível 407 

Des. Klever Rêgo Loureiro 122 
Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo 128 

Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 123 
Juiz Conv. Henrique Gomes de Barros Teixeira 34 

3ª Câmara Cível 435 

Des. Alcides Gusmão da Silva 147 

Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 113 
Des. Domingos de Araújo Lima Neto 175 

Total Geral 1.205 

Jan/2019 a Jun./2021 Contagem de Processo 

1ª Câmara Cível 174 

Des. Fábio José Bittencourt Araújo 41 
Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 2 
Des. Otávio Leão Praxedes 48 

Des. Paulo Barros da Silva Lima 53 
Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 20 

Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 5 
Juiz Conv. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho 5 
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As sentenças confirmadas pelo Tribunal de Justiça nos dois períodos totalizam 

1.777 (hum mil, setecentas e setenta e sete) - (ANEXO II – DOC. 37). 

 

SAJ/SG – Consulta Avançada de Processos 

18ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual 

Julgamento no 2º Grau Sentenças Mantidas no 1º Grau  

Setembro de 2016 a junho de 2021 
 

Confirmadas 1.777 

Fonte: SAJ/SG. Versão 20.3.0-14.  Consulta Avançada de Processos. Atualização: 09/07/2021 

Obs. 1: Processos julgados no 2º Grau entre setembro de 2016 a junho de 2021 oriundos das decisões 

prolatadas pelo magistrado.  

 

O total dos dois períodos distribuído pelas Câmaras Cíveis e Desembargadores 

apresenta o seguinte resultado. 

 

2ª Câmara Cível 281 

Des. Klever Rêgo Loureiro 125 
Des. Otávio Leão Praxedes 8 

Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo 101 
Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 1 

Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 39 
Juiz Conv. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho 1 
Juiz Conv. Orlando Rocha Filho 6 

3ª Câmara Cível 117 

Des. Alcides Gusmão da Silva 39 
Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 38 
Des. Domingos de Araújo Lima Neto 40 

Total Geral 572 

Setembro /2016 a Junho/2021 Contagem de Processo 

1ª Câmara Cível 537 

Des. Fábio José Bittencourt Araújo 144 

Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 113 
Des. Otávio Leão Praxedes 48 
Des. Paulo Barros da Silva Lima 53 
Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 169 
Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 5 
Juiz Conv. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho 5 

2ª Câmara Cível 688 

Des. Klever Rêgo Loureiro 247 
Des. Otávio Leão Praxedes 8 
Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo 229 
Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 1 
Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 162 

Juiz Conv. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho 1 
Juiz Conv. Henrique Gomes de Barros Teixeira 34 
Juiz Conv. Orlando Rocha Filho 6 

3ª Câmara Cível 552 



 38 

 

 

A quantidade expressiva de sentenças confirmadas em todas as câmaras cíveis 

do Tribunal de Justiça faz concretizar a segurança das decisões proferidas pelo 

magistrado requerente, por sua qualidade jurídica, notadamente reconhecida por todos 

os desembargadores que compõem as câmaras cíveis e que são os julgadores nesse 

processo seletivo de acesso ao tribunal, com o acréscimo dos demais membros que 

exercem suas funções jurisdicionais na Câmara Criminal, na Presidência do Tribunal e 

na Corregedoria-Geral da Justiça, preenchendo os requisitos do art. 7º da Resolução nº 

01/2012, destacadamente a “apreciação feita em grau de recurso pelo Tribunal de 

Justiça”. 

 

3 - CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE – ASPECTO QUANTITATIVO DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ANEXO III 

 

 

O critério de produtividade encontra previsão no art. 4º, II, da Resolução nº 

106 do CNJ e art. 2º, II, 8º e 9º, da Resolução nº 01/2012. 

A regra geral é a de que a “produtividade do magistrado é mensurada pela 

quantidade de decisões interlocutórias, sentenças proferidas e audiências realizadas no 

período de 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao pedido de promoção ou em igual 

período anterior, no caso de afastamentos e licenças”.8 No caso de convocação para o 

exercício do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência, hipótese do requerente, é 

“considerado o tempo de exercício jurisdicional imediatamente anterior”9 ao 

afastamento das funções jurisdicionais. 

Nos termos do art. 10 e do art. 23, II da Resolução nº 01/2012, compete à 

Corregedoria-Geral da Justiça controlar e certificar a produtividade do período de 

aferição. 

  

 

 

                                                   
8 Art. 8º, da Resolução nº 01/2012. 
9 Art. 2º, § 2º, da Resolução nº 01/2012. 

Des. Alcides Gusmão da Silva 186 
Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 151 
Des. Domingos de Araújo Lima Neto 215 

Total Geral 1.777 
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3.1 Produtividade do período de avaliação 

 

Demonstra-se a produtividade no nível EXCELENTE, em todos os meses 

do período de aferição por Certidão da Corregedoria Geral da Justiça (ANEXO III – 

DOC. 01). 

 
ANO 2016 
MESES AUDIÊNCIAS DECISÕES 

INTERLOC. 
SENTENÇAS / PROC.ENTRAD / 
%PROATIVO 

CONCEITO / MÉDIA PONTUAÇÃO 

SETEMBRO 0 74 134 97 138,14% Excelente 34,97 1,25 
OUTUBRO 0 303 81 113 71,68% Excelente 34,05 1,25 
NOVEMBRO 0 186 111 193 57,51% Excelente 35,20 1,25 
DEZEMBRO 2 79 96 100 96,00% Excelente 26,35 1,25 
Total 2 642 422 503 83,90% 4 32,64 5 
ANO 2017 
MESES AUDIÊNCIAS DECISÕES 

INTERLOC. 
SENTENÇAS / PROC.ENTRAD 

/ 
%PROATIVO 

CONCEITO / MÉDIA PONTUAÇÃO 

JANEIRO JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 
(Portaria nº 12, de 04 de janeiro de 2017) 

FEVEREIRO 0 268 93 175 53,14% Excelente 35,10 1,25 
MARÇO 0 446 106 126 84,13% Excelente 47,03 1,25 
ABRIL 1 151 58 91 63,74% Excelente 21,08 1,25 
MAIO 1 132 74 129 57,36% Excelente 23,87 1,25 
JUNHO 0 159 85 88 96,59% Excelente 27,78 1,25 
JULHO FÉRIAS 
AGOSTO FÉRIAS 
SETEMBRO 0 238 230 107 214,95% Excelente 65,57 1,25 
OUTUBRO 0 206 98 144 68,06% Excelente 33,17 1,25 
NOVEMBRO 0 438 106 101 104,95% Excelente 46,63 1,25 
DEZEMBRO 0 149 88 70 125,71% Excelente 27,98 1,25 
Total 2 2187 938 1031 90,98% 9 36,47 11,25 
ANO 2018 
MESES AUDIÊNCIAS DECISÕES 

INTERLOC. 
SENTENÇAS / PROC.ENTRAD 

/ 
%PROATIVO 

CONCEITO / MÉDIA PONTUAÇÃO 

JANEIRO 0 252 179 148 120,95% Excelente 54,37 1,25 
FEVEREIRO 0 214 219 125 175,20% Excelente 61,80 1,25 
MARÇO 0 199 191 117 163,25% Excelente 54,52 1,25 
ABRIL 2 236 253 139 182,01% Excelente 70,83 1,25 
MAIO 1 192 263 92 285,87% Excelente 70,97 1,25 
JUNHO FÉRIAS 
JULHO 1 223 197 101 195,05% Excelente 57,12 1,25 
AGOSTO 0 342 124 158 78,48% Excelente 46,03 1,25 
SETEMBRO 0 282 112 145 77,24% Excelente 40,23 1,25 
OUTUBRO 0 320 173 149 116,11% Excelente 56,37 1,25 
NOVEMBRO 0 113 90 124 72,58% Excelente 26,65 1,25 
DEZEMBRO 0 247 97 88 110,23% Excelente 34,98 1,25 
Total 4 2620 1898 1386 136,94% 11 52,17 13,75 
ANO 2019/2020 
MESES AUDIÊNCIAS DECISÕES 

INTERLOC. 
SENTENÇAS / PROC.ENTRAD / 
%PROATIVO 

CONCEITO / MÉDIA PONTUAÇÃO 

JANEIRO A 

DEZEMBRO 
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TJ/AL 
(Portaria nº 104, de 03 de janeiro de 2019) 

ANO 2021 
MESES AUDIÊNCIAS DECISÕES 

INTERLOC. 
SENTENÇAS / PROC.ENTRAD / 
%PROATIVO 

CONCEITO / MÉDIA PONTUAÇÃO 

JANEIRO A 

JUNHO 
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TJ/AL 
(Portaria nº 104, de 03 de janeiro de 2019) 

Total Geral 8 5449 3258 2920 111,58% 24 42,38 30 
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3.2 Produtividade excedente que configura presteza 

 

Além disso, como o excesso de produtividade é pontuado como presteza, 

apresenta-se esse acréscimo no demonstrativo abaixo, extraído de declaração da APMP 

constante no ANEXO III – DOC. 02. 

 

24 Meses (set/2016 a dez/2018) Exigência 

Normativa  Excedente 
Período Decisões Sentença Total de Atos 

set/16 74 134 208 90 118 
out/16 303 81 384 90 294 
nov/16 186 111 297 90 207 
dez/16 79 96 175 90 85 
fev/17 268 93 361 90 271 
mar/17 446 106 552 90 462 
abr/17 151 58 209 90 119 
mai/17 132 74 206 90 116 
jun/17 159 85 244 90 154 
set/17 238 230 468 90 378 
out/17 206 98 304 90 214 
nov/17 438 106 544 90 454 
dez/17 149 88 237 90 147 
jan/18 252 179 431 90 341 
fev/18 214 219 433 90 343 
mar/18 199 191 390 90 300 
abr/18 236 253 489 90 399 
mai/18 192 263 455 90 365 
jul/18 223 197 420 90 330 
ago/18 342 124 466 90 376 
set/18 282 112 394 90 304 
out/18 320 173 493 90 403 
nov/18 113 90 203 90 113 
dez/18 247 97 344 90 254 
Total 5.449 3.258 8.707 2.160 6.547 

Fonte: SAJ/Est. Versão 1.8.35-30. Atualização: 08/07/2021 – Produção do Magistrado. 

Atesta-se, portanto, a consecução do nível excelente de produtividade nos 

meses de aferição, com a pontuação máxima, conforme certificado pela Corregedoria, e 

ainda que houve excesso de produtividade em relação ao quantitativo exigido para a 

unidade em que o magistrado requerente é titular, de modo que o excedente também 

alcança a pontuação máxima exigida, conforme atestado pela APMP. 

4 - CRITÉRIO DE PRESTEZA – ANEXO IV 

 

O critério de presteza está previsto no art. 4º, III, da Resolução nº 106 do CNJ e 

art. 2º, III e arts. 11 e 12 da Resolução nº 01/2012. 
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O requerente se afastou do exercício da função jurisdicional para atuar como 

Juiz Auxiliar da Presidência a partir de janeiro de 2019 e continua até o momento 

presente.10 

 O art. 2º, § 2º, da Resolução nº 01/2012, prescreve que no “caso de 

afastamento ou de licenças legais do magistrado nesse período, será considerado o 

tempo de exercício jurisdicional imediatamente anterior”, assim como regra também 

específica dispõe que a “produtividade e a presteza serão apreciadas, em caso de 

licenças ou férias, relativamente ao período anterior que corresponda aos últimos 24 

(vinte e quatro) meses do pedido de inscrição do candidato”.11 

Desse modo, o período de aferição do requerente se refere a setembro de 2016 

até dezembro de 2018, subtraindo-se os períodos de férias e de afastamento, conforme 

identificado por certidão da Corregedoria-Geral da Justiça.12 Impõe-se, portanto, a 

aplicação das regras vigentes nos 24 (vinte e quatro) meses do período de aferição que 

se completou em dezembro de 2018, sem alterações normativas no respectivo tempo, o 

que representa ato jurídico perfeito e já consumado segundo a legislação vigente ao 

tempo em que se efetuou.13 

 Ao considerar-se a competência da APMP para planejamento e elaboração de 

dados estatísticos, gestão do Juízo Proativo, do Relatório Justiça em Números, avaliação 

da produtividade das unidades judiciárias e dos magistrados, bem como do 

levantamento de processos julgados em sede recursal, parte significativa dos itens que 

significam presteza, para a Resolução nº 01/2012, é de competência do organismo de 

planejamento APMP, e assim lhe foi requerido. 

Para a aferição do critério de presteza pela Corregedoria Geral da Justiça, faz-se 

juntada das documentações e justificações sobre o preenchimento dos requisitos de 

presteza, no período de aferição, na forma do art. 24 da Resolução nº 01/2012. 

Seguem, abaixo, as comprovações e justificativas apresentadas quanto aos 

indicativos de presteza previstos no art. 11, inciso I, da Resolução nº 01/2012. 

 

 

 

 

                                                   
10 ANEXO II, DOC. 01. 
11 Art. 2º, § 4º, da Resolução nº 01/2012. 
12 ANEXO III – DOC. 01. 
13 Art. 6º, § 1º, da LINDB (Decreto-lei nº 4.657/42).  
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4.1 Art. 11, I, “a” – Assiduidade ao expediente forense  

 

Seguindo o formato de avaliação da Corregedoria Geral da Justiça no Processo 

nº 2018/14724 (fls. 678) “não há qualquer reclamação e/ou procedimento administrativo 

que indique falta de ‘assiduidade’ do candidato”, como comprova a certidões anexadas 

no ANEXO IV - DOC. 01.  

O requisito da assiduidade ao expediente forense decorre da previsão contida 

na Lei Complementar nº 35 de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional – LOMAN), mais especificamente no art. 35, inciso VI, ao determinar o dever 

do magistrado de “comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a 

sessão, e não se ausentar injustificadamente antes de seu término”. 

No entanto, deve-se observar que há diferenças entre os requisitos assiduidade 

e pontualidade. Partindo-se da premissa de que a resolução não emprega palavras 

inúteis, chega-se à inevitável conclusão de que os termos possuem significados 

diferentes. Em verdade, a assiduidade vai além da pontualidade. É que as atividades 

realizadas pelo juiz no cumprimento de seus deveres funcionais e, portanto, o 

cumprimento do requisito assiduidade não se restringe e não se exaure na observância 

do horário do expediente do órgão judiciário,14 pois isso está ligado à ideia de 

pontualidade. Conforme já decidido pelo CNJ, a assiduidade diz respeito não apenas à 

presença do magistrado na vara, mas sim ao seu engajamento com a tarefa de dar 

solução aos inúmeros casos que lhe são submetidos,15 a fim de melhor atender à 

atividade jurisdicional.16  

Nessa diretriz, faz-se juntada de declaração da APMP acerca dos indicadores 

avaliados para a premiação do Juízo Proativo, de onde se extrai que, quanto ao Índice de 

Produtividade de Julgamento,17 em 2017 a 18ª Vara Cível da Capital – Fazenda Pública 

alcançou 137% neste indicador, julgando 37% a mais em relação ao número de casos 

                                                   
14 CNJ. Pedido de Providências n.º 2007.10.00.001006-7. Plenário, Relator Conselheiro José Adonis 

Callou de Araújo Sá, j. 50.ª Sessão Ordinária, em 23.10.2007, DJU em 09.11.2007.  
15 CNJ. Pedido de Providências n.º 2007.10.00.001006-7. Plenário, Relator Conselheiro José Adonis 

Callou de Araújo Sá, j. 50.ª Sessão Ordinária, em 23.10.2007, DJU em 09.11.2007.  
16 CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0000292-

34.2008.2.00.0000 - Rel. RUI STOCO - 59ª Sessão Ordinária - julgado em 25/03/2008. 
17 Índice de Produtividade de Julgamento: é representado pela relação dos processos julgados dividido 

pelo número de casos novos. Segue o mesmo raciocínio do índice de atendimento à demanda, sendo que, 

ao invés de baixar processos, aqui é preciso julgar, no ano da aferição, uma quantidade de processos igual 

ou superior ao número de casos novos do ano da aferição. Assim, quanto maior o percentual melhor será 

o resultado da unidade.  
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novos. Em 2018, o feito marcou 210%, fazendo mais que o dobro em julgamento 

comparado ao número de casos novos daquele ano (ANEXO IV - DOC. 02).  

Em declaração da APMP18, vê-se que também foi devidamente satisfeito o 

Índice de Atendimento à Demanda.19 Nesse contexto, em 2017 a 18ª Vara Cível da 

Capital – Fazenda Estadual alcançou 152% neste indicador, significando que conseguiu 

baixar 52% a mais em relação ao número de casos novos. Já em 2018, o alcance foi de 

220%, baixando mais que o dobro em relação ao número de casos novos no ano da 

aferição. A partir de declaração da APMP20, extrai-se que também foi devidamente 

satisfeito o índice denominado Taxa de Congestionamento.21 Aqui, quanto menor o 

percentual melhor será o resultado. O percentual exigido para as Varas de Fazenda 

Pública da Capital à época da aferição foi de 70%, o que implica dizer que a unidade 

teria que reduzir seu acervo em 30% ao final do período da aferição. No caso da 18ª 

Vara Cível da Capital – Fazenda Estadual, o percentual atingido em 2017 foi de 69,7%, 

sendo 65,6% em 2018, o que demonstra um desempenho satisfatório, tendo em vista 

que os percentuais atingidos superaram o mínimo exigido. Ainda na vertente da 

produtividade, conseguiu-se o índice excelente em todos os meses do período de 

apuração, além de excedente de produtividade reconhecido como presteza (ANEXO IV 

– DOC. 03). 

Sedimenta esse requisito certidão da Escrivã da 18ª Vara Cível da Capital – 

Fazenda Estadual que atesta a assiduidade do magistrado requerente na unidade da qual 

é titular, no período de aferição (ANEXO IV – DOC. 04). 

 

4.2 Art. 11, I, “b” – Pontualidade nas audiências e sessões 

 

A pontualidade se refere à presença no horário designado para audiências e, 

também, no horário de funcionamento do fórum, dever que se encontra prescrito no art. 

35, VI, da Lei Complementar nº 35/79. Assim, conforme acentuado no Pedido de 

                                                   
18 ANEXO IV, DOC. 02. 
19 Índice de Atendimento à Demanda: é representado pela relação dos processos baixados dividido pelo 

número de casos novos. Ou seja, para a unidade obter um bom desempenho neste indicador é preciso 

baixar, no ano da aferição, uma quantidade de processos igual ou superior ao número de casos novos 

daquele ano. Dessa forma, quanto maior o percentual melhor será o resultado da unidade.  
20 ANEXO IV, DOC. 02. 
21 Taxa de Congestionamento: é medida pela capacidade de redução do acervo da unidade. Vale dizer 

que quanto menor for acervo melhor será o desempenho da unidade. Para este indicador o acervo é 

representado pelo número de processos não baixados, incluindo os processos suspensos, julgados e os 

pendentes de julgamento. Aqui, quanto menor o percentual melhor será o resultado.  
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Providências nº 2007.10.00.001006-7, o requisito da pontualidade diz respeito à 

observância do horário do expediente do órgão judiciário.22 

Seguindo o formato de avaliação da Corregedoria Geral da Justiça no Processo 

nº 2018/14724 (fls. 678) “não há qualquer reclamação e/ou procedimento administrativo 

que indique falta de ‘pontualidade’ do candidato” (ANEXO IV – DOC. 05).23 

Faz-se juntada de certidão da Escrivã da 18ª Vara Cível da Capital – Fazenda 

Estadual que atesta a pontualidade do requerente, na unidade da qual é titular (ANEXO 

IV – DOC. 06). 

Registra-se, por fim, o reconhecimento de cumprimento ao dever de 

pontualidade pelo recebimento, em dezembro de 2018, da Medalha do Mérito Judiciário 

do Estado de Alagoas - Grau Ouro, prevista na Resolução nº 43/2008, onde um dos 

requisitos é a “pontualidade”, nos termos do art. 5º, II da resolução.24 

 

4.3 Art. 11, I, “c” – Gerência administrativa 

 

Seguindo o formato de avaliação da Corregedoria Geral da Justiça no Processo 

nº 2018/14724 (fls. 678) “não há registro de procedimentos em tramitação e/ou 

penalidades administrativas aplicadas em desfavor do Magistrado” (ANEXO IV – 

DOC. 07).25 

“O termo Gestão é utilizado para designar a administração que é realizada de 

forma ativa e orientada pela busca intencional da organização por um desempenho e 

resultados superiores”.26 A Gestão se processa numa série de medidas que possuem a 

finalidade de colocar em prática o funcionamento das atividades, agregando-se o 

acompanhamento, o monitoramento e a análise dos resultados com vistas ao 

atendimento dos objetivos estabelecidos.  

A atual ordem constitucional impõe a garantia da eficiência da prestação 

jurisdicional, princípio com base constitucional (art. 37, caput, CF) que deve nortear 

toda atividade pública. Partindo-se desse princípio, é certo que para realizar uma eficaz 

gestão processual não é suficiente ao juiz partir da análise tão somente do processo 

                                                   
22 CNJ. Pedido de Providências n.º 2007.10.00.001006-7. Plenário, Relator Conselheiro José Adonis 

Callou de Araújo Sá, j. 50.ª Sessão Ordinária, em 23.10.2007, DJU em 09.11.2007.  
23 Demais certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
24 ANEXO VI - DOC. 54. 
25 Demais certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
26 MOREY FILHO, Fausto - O Modelo de Gestão Pública Moderna. In: GONÇALVES, José Ernesto 

Lima (Org.). A construção do novo Tribunal de Justiça de São Paulo. Rio de Janeiro, 2005, p. 27. 
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singular.27 A verdadeira gestão processual deve partir também de sua “dimensão 

panprocessual, tocando a relação externa – ou, mais precisamente, a avaliação dos 

processos tomados em seu conjunto”.28 Para além disso, a gerência administrativa 

levada a efeito no âmbito judicial deve tomar como base elementos que não dizem 

respeito, necessariamente, aos processos em si.  

A gestão realizada numa unidade judiciária representa um conjunto de ações 

que tem por finalidade acompanhar e analisar o bom andamento das diversas ações 

realizadas, com práticas gerenciais adequadas, buscando-se a avaliação periódica por 

meio dos dados que orientem para a correção dos rumos necessários à obtenção de 

resultados pretendidos pelo juízo. 

Na hipótese do requerente, as ações estão postadas nos Planos de Ação que 

foram elaborados anualmente para aprimorar a execução das atividades, com metas 

internas alinhadas às metas nacionais do CNJ, aos indicadores do Juízo Proativo do 

Tribunal de Justiça de Alagoas, à força de trabalho existente e à complexidade das 

causas em tramitação. Foram estabelecidas as seguintes ações, todas especificamente 

contidas nos planos de ação: a) capacitação dos estagiários em matérias específicas da 

competência da Vara, a fim de possibilitar a elaboração mais célere de minutas de 

sentenças em bloco; b) observação semanal da estatística de processos distribuídos na 

Vara, no SAJest, a fim de ser julgado número de processos equivalentes; c) 

intensificação da expedição de Atos Ordinatórios; d) elaboração de um Banco de 

Sentenças, organizado por matéria, assunto e especificidades; e) correção e prolatação 

de um número superior de sentenças em relação ao número de processos distribuídos; e, 

f) elaboração das minutas das sentenças para serem corrigidas pelo Juiz. 

O controle das ações foi realizado por meio dos indicadores do Tribunal de 

Justiça, utilizados na aferição do desempenho institucional e que servem de parâmetro 

para o controle gerencial de cada Juízo. O resultado destas ações é o destaque da 

unidade judiciária nos exercícios de 2017 e 2018 no padrão de Excelência na Aferição 

Padronizada Juízo Proativo, sendo tal conquista fruto da gerência administrativa bem 

executada.  

                                                   
27 ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo. Curso de Processo Civil Coletivo, 2ª ed., rev. ampl. e 

atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 42-44. 
28 ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo. Curso de Processo Civil Coletivo, 2ª ed., rev. ampl. e 

atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 44. 
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Sob a gerência do magistrado requerente, o juízo da 18ª Vara Cível da Capital 

– Fazenda Estadual, obteve o padrão EXCELÊNCIA – MAIS PROATIVO em 2017, e o 

padrão EXCELÊNCIA em 2018 (ANEXO IV – DOC. 08).  

Pela aferição do Juízo Proativo, extrai-se que foram atingidos em 2017 e 2018: 

a) Índice de Atendimento à Demanda (índice de 152% em 2017 e 220% em 2018); b) 

Taxa de Congestionamento (índice de 69,7% em 2017 e 65,6% em 2018); c) Taxa de 

Produtividade de Julgamento (índice de 137% em 2017 e 210% em 2018); d) Taxa de 

Processos Antigos Pendentes de Julgamento (índice de 15% de processos antigos em 

2017 e 1% de processos antigos em 2018); e) Taxa de Cumprimento de Cartas 

Precatórias (índice de 126% em 2017 e 112% de em 2018) (ANEXO IV – DOC. 09). 

Faz-se juntada também de certidão da Escrivã da 18ª Vara Cível da Capital – 

Fazenda Estadual que atesta positivamente sobre a gerência da unidade pelo magistrado 

requerente (ANEXO IV – DOC. 10). 

 

4.4 Art. 11, I, “d” – Participação efetiva em mutirões, em justiça itinerante 

e em outras iniciativas institucionais 

 

 

Iniciativas institucionais são programas, projetos, operações e ações executadas 

por servidores e magistrados que participam das atividades diárias da organização. 

Essas atividades podem estar relacionadas à execução da estratégia do Poder Judiciário, 

bem como podem dar impulso às atividades e rotinas administrativas em trabalhos 

cotidianos da organização.  

As iniciativas institucionais no Poder Judiciário envolvem as diversas medidas 

ou ações executadas e implementadas pela organização por meio dos seus magistrados e 

servidores visando atingir os melhores resultados em busca do cumprimento da missão 

institucional e alcance da visão de futuro. As Resoluções CNJ nº 198 de 2014 e TJ/AL 

nº 03 de 2015, voltadas respectivamente a estabelecer a estratégia nacional, e seu 

desdobramento no âmbito do TJAL, citam com frequência o termo “iniciativa” ou 

“iniciativa estratégica” para tratar desse arcabouço de ações alinhadas aos objetivos 

estratégicos organizacionais delineados na respectiva cesta de indicadores e iniciativas 

que integram esses normativos e, nesse sentido, relativas ao cumprimento da estratégia 

formulada no Plano Estratégico Institucional.  

Nessa linha de abordagem, é possível destacar que as atividades diversas 

realizadas por magistrados em sua atividade finalística de prestação da jurisdição e em 
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âmbito externo terão impacto em desafios que administrativamente a organização tem 

de enfrentar em seu cotidiano. São, portanto, programas, projetos e ações executadas 

que integram o rol de “outras iniciativas institucionais” realizadas para cumprimento 

das diretrizes estabelecidas pela organização.  

Participação do requerente em iniciativa relevante de representação do Poder 

Judiciário no Conselho Deliberativo do Alagoas Previdência na condição de 

Conselheiro, no período de 14 de janeiro de 2015 a 10 de março de 2017 (ANEXO IV – 

DOC. 11), nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 7.751/2015. Tal ação impacta nas questões 

previdenciárias de todos os magistrados e servidores do Poder e em questões 

orçamentárias, notadamente de execução do orçamento e de custeio da previdência, 

encontrando alinhamento ao Macrodesafio de Aperfeiçoamento na gestão de custos. 

Participação na Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, de que 

trata a Resolução CNJ 230/2016, através da Portaria 660, de 23 de julho de 2018. Essa 

iniciativa corroborou em uma atuação institucional de caráter obrigatório determinado 

pelo CNJ (ANEXO IV – DOC. 12). Ademais, tal medida se alinha à estratégia da 

organização, constituindo-se a acessibilidade numa das ações do Macrodesafio Garantia 

da infraestrutura física e de mobiliário apropriadas às atividades administrativas e 

judiciais. 

Coordenação de um plano de trabalho voltado ao impulso das ações de saúde 

assistidas pela defensoria Pública cuja realização obteve aprovação pelo Comitê de Boas 

Práticas do TJAL em 2018 (ANEXO IV – DOC. 13), com resultados efetivos 

evidenciados na solução dos processos, o que impacta diretamente no Macrodesafio de 

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional e no de Instituição da governança 

judiciária. 

Participação efetiva e destacada no programa Juízo Proativo com resultados 

relevantes, elevando a qualidade da prestação Jurisdicional em nível de excelência, 

consoante os critérios institucionais estabelecidos e padrão alcançado de 

EXCELÊNCIA - MAIS PROATIVO no exercício de 2017 e o padrão EXCELÊNCIA 

no exercício de 2018, contribuindo tais resultados com o Macrodesafio Celeridade e 

produtividade na prestação jurisdicional. (ANEXO IV – DOC. 14) 

Participação na Coordenação Pedagógica de cursos para aperfeiçoamento de 

magistrados da ESMAL para aprovação pela ENFAM. Medida também alinhada à 

estratégia organizacional com impacto no Macrodesafio Melhoria da Gestão de Pessoas 

e também a Coordenação Científica do I e II Encontro de Pesquisas Judiciárias – 
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ENPEJUD da Escola Superior da Magistratura de Alagoas que, de acordo como o art. 

110, § 1º, da Lei nº 6.564/2005, atende ao objetivo da ESMAL de “concorrer para o 

aprimoramento cultural e técnico da comunidade jurídica em geral contribuindo para 

aperfeiçoar os princípios e garantias de tutela e respeito à pessoa humana e às 

instituições democráticas”. (ANEXO IV – DOC. 15). 

 

4.5 Art. 11, I, “e” – Residência e permanência na comarca 

 

A residência na comarca, salvo autorização para residir em outra cidade, 

constitui um dever do magistrado com previsão no art. 93, VII, da Constituição Federal 

e art. 35, V, da LOMAN. 

O magistrado requerente é titular da 18ª Vara Cível da Capital – Fazenda 

Estadual, e, desde janeiro de 2019, até o presente, exerce o cargo de Juiz Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, residindo na sede da Comarca e do Tribunal em 

Maceió, conforme declaração do condomínio que faz juntada (ANEXO IV – DOC. 16).  

 

4.6 Art. 11, I, “f” – Inspeção em serventias judiciais e extrajudiciais e em 

estabelecimentos prisionais e de internamento de proteção de menores sob sua 

jurisdição 

 

A Corregedoria Geral da Justiça define que as inspeções e correições são 

procedimentos administrativos destinados a fiscalizar, auditar e orientar o 

funcionamento das atividades jurisdicionais da Justiça de Primeiro Grau, sendo que a 

autoinspeção terá como escopo sanear a unidade judiciária, procurando aferir a 

regularidade do processamento dos feitos judiciais, a observância dos prazos, o 

esclarecimento das situações de fato, o aprimoramento da prestação jurisdicional, a 

celeridade de processamento dos feitos, a gestão administrativa e proativa da unidade 

judiciária.29 

O requerente faz juntada de relatórios de correições/inspeções na 18ª Vara 

Cível da Capital - Fazenda Estadual, serventia judicial, nos exercícios de 2017 e 2018 

(ANEXO IV – DOC. 17). 

As correições judiciais têm como escopo catalogar, analisar e movimentar os 

processos que se encontram parados há certo período de tempo, nos termos dos 

provimentos da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça.  

                                                   
29 Arts. 12 e 19, do Provimento nº 15, de 02 de setembro de 2019, alterado pelo Provimento nº 11, de 13 

de março de 2020. 
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Conforme consta nos relatórios de correição de 2017 e 2018, foram produzidas 

listas de filas de trabalho no fluxo digital do Gabinete e do Cartório, nas quais 

constavam os processos sem movimentação há mais de 4 meses, para fins de 

cumprimento do art. 4º do Provimento nº 27/2017. No período da correição, todos os 

processos listados no fluxo do Gabinete foram despachados, exceto os processos que se 

encontravam conclusos para sentença, em virtude da sua paralisação naturalmente 

exceder os 100 dias, seja pela complexidade, como também pelo excesso de processos 

para julgamento. Por sua vez, a análise do Cartório deu movimentação a todos os casos 

que estavam aptos a receber movimentações cartorárias. 

 

4.7 Art. 11, I, “g” – medidas efetivas de incentivo à conciliação em 

qualquer fase do processo. 

 

Apesar de já existirem normas anteriores prevendo a necessidade de incentivar 

o uso de métodos consensuais de composição de interesses, não se pode negar que eles 

ganharam especial força com a publicação do Código de Processo Civil de 2015. Em 

capítulo reservado às “normas fundamentais do Processo Civil”, o art. 3º, § 3º, do 

diploma normativo prescreve que “a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial”.  

Em 2015, o CNJ lançou um Guia de Conciliação e Mediação: Orientações para 

implantação de CEJUSCs, no bojo do qual esclarece que, diante dessa nova visão, o 

Judiciário deve funcionar como efetivo centro de harmonização social. Nesse sentido, o 

referido manual deixa claro que se começa a “criar a necessidade de tribunais e 

magistrados abordarem questões como solucionadores de problemas ou como efetivos 

pacificadores”. E acrescenta que “a pergunta recorrente no Poder Judiciário deixou de 

ser ‘como devo sentenciar em tempo hábil’ e passou a ser ‘como devo abordar essa 

questão para que os interesses que estão sendo pleiteados sejam realizados de modo 

mais eficiente, com maior satisfação do jurisdicionado e no menor prazo’”. Desta 

forma, “as perspectivas metodológicas da administração da justiça refletem uma 

crescente tendência de se observar o operador do direito como um pacificador – mesmo 

em processos heterocompositivos, pois passa a existir a preocupação com o meio mais 
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eficiente de compor certa disputa, na medida em que essa escolha passa a refletir a 

própria efetividade do sistema de resolução de conflitos”.30  

Assim, percebe-se que a postura conciliatória do juiz vai muito além de 

simplesmente realizar uma audiência de conciliação e homologar eventual acordo pelas 

partes. Em verdade, o juiz que atua como conciliador é aquele que adota uma postura de 

pacificador social, buscando dar a solução mais adequada aos interesses que estão em 

jogo na demanda, resolvendo os conflitos com efetividade. Por conseguinte, é possível 

concluir que uma postura de incentivo à conciliação diz respeito, primeiramente, à 

investigação e ao diagnóstico dos interesses em jogo, o que é realizado por meio de uma 

postura ativa do juiz. Além disso, a solução do caso deve estar abarcada pelo âmbito de 

incidência da norma jurídica, ou seja, deve ser conforme a ordem jurídica. 

Partindo desse panorama conceitual, justifica-se a atuação de incentivo à 

conciliação pelos processos a seguir expostos. 

 

Processo nº 0709299-72.2013.8.02.0001 – (ANEXO IV – DOC. 18).  

 

Ação proposta pelo Ministério Público por danos materiais causados por 

torcidas organizadas no Estádio Rei Pelé - patrimônio público. Pela decisão de fls. 107 

foi designada audiência. Na audiência, o magistrado requerente conduziu as partes, 

atuando como conciliador para garantir que os interesses pleiteados pelas partes fossem 

realizados de modo eficiente, da maneira mais satisfatória e no menor prazo. Assim, a 

partir da condução do magistrado requerente, as partes celebraram acordo apto e 

suficiente para solucionar a demanda que havia sido levada a juízo, garantindo a 

reparação dos danos materiais causados por torcidas organizadas em patrimônio público 

(fls. 119/120). Com a solução da lide, a partir da conciliação também foi dada máxima 

efetividade à atividade jurisdicional pela proteção do patrimônio público. 

Posteriormente houve a homologação por sentença (fls. 154/155). 

 

Processo nº 0700051-76.2016.8.02.0066 – (ANEXO IV – DOC. 19).  

 

A ação foi proposta pelo Consórcio Aloo Telecom e FSF Tecnologia Ltda. em 

face do Instituto de Tecnologia em Informática e Informação do Estado de Alagoas - 

ITEC. O caso se referiu a processos administrativos abertos durante o curso do Contrato 

                                                   
30 Guia de Conciliação e Mediação: Orientações para implantação de CEJUSCs, pág. 13. Disponível 

em <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/manuais-e-guias/>. Acesso em 10 

abr. 2021, p. 13. 

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/manuais-e-guias/
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AMGESP nº 086/2014, firmado com o objetivo de prestar serviços técnicos 

especializados de implantação, operacionalização, gerenciamento e manutenção de uma 

solução integrada de comunicação e voz e dados multisserviços estruturada em forma de 

rede telemática (NOVA INFOVIA ALAGOAS), em conjunto com o Sistema Integrado 

de Telecomunicações. O valor devido pelo Estado foi de R$ 7.759.187,79 (sete milhões, 

setecentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos). 

Pelo despacho de fls. 334 foi designada audiência de conciliação e justificação. Na 

audiência esclareceu-se o seu objetivo, instando-se às partes sobre a proposta de acordo. 

Embora tentado, o acordo não foi a princípio concretizado (fls. 359/362). Proferiu-se 

decisão interlocutória em que deferida à tutela de urgência (fls. 464/473), no bojo da 

qual foi feita uma análise dos interesses em jogo na demanda, tendo sido determinada a 

suspensão de processos administrativos em que se alegava irregularidades; determinou-

se o afastamento de servidor da condução e prática de qualquer ato relativo ao contrato 

objeto dos autos, inclusive no condizente à apuração de penalidades e aos seus 

pagamentos, para assumir a condução o seu substituto legal, tendo em vista que foi 

constatado, inclusive a partir da audiência de conciliação, que se tratava de parte 

parcial; foi determinado ao ITEC e ao de Estado de Alagoas o pagamento dos valores 

contratualmente devidos aos autores, visto que ficou comprovada a efetiva prestação 

dos serviços, visando impedir a interrupção das atividades da empresa pela 

impossibilidade de continuação dos serviços. Mediante sentença (fls. 1068/1069) 

homologou-se acordo celebrado pelas partes. Notadamente foi tomada medida efetiva 

para a conciliação e concretização pela homologação por sentença. Percebe-se, portanto, 

que houve uma atuação do magistrado requerente como pacificador, ao identificar e 

compreender os interesses que envolviam a demanda, conduzindo o processo de forma a 

que se chegasse à melhor decisão no caso concreto, para ambas as partes.  

 

Processo nº 0047998-47.2011.8.02.0001 - (ANEXO IV – DOC. 20).  

 

A Defensoria Pública propôs ação para fornecimento pelo Estado de cadeira de 

rodas especial e uma cadeira de banho para um representado. A tutela antecipada foi 

deferida. O pedido foi aditado para a necessidade de uso de uma cadeira adaptada com 

“x” duplo nº 38. A tutela foi parcialmente deferida. O Estado contestou a ação. Deferiu -

se o pedido de bloqueio para cumprimento da decisão em tutela. Tendo em vista as 

inconsistências trazidas pelas partes quanto ao orçamento inicialmente previsto, o valor 
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da cadeira de rodas, além da quantidade de cadeiras fornecidas designou-se audiência 

(fls. 146). O autor reconheceu que fez outras compras diversas da autorização judicial 

pelo fato de uma vendedora ter dito que a diferença não poderia ser devolvida ao 

Estado. Na continuidade, o representante da empresa vendedora apresentou proposta 

para devolução do valor excedente do produto autorizado judicialmente, tendo a 

Defensoria Pública e o Estado concordado. Na assentada, o Magistrado requerente 

louvou a posição da empresa e também do Estado de Alagoas referindo-se ao novo 

Código de Processo Civil que lança luzes para um “novo perfil no sentido da 

conciliação”, deferindo o pedido para a composição (fls. 178). A atuação demonstra a 

condução do processo para uma conciliação que de fato aconteceu. 

 

Processo nº 0720617-13.2017.8.02.0001 – (ANEXO IV – DOC. 21).  

 

Edleuza Barbosa e outros ingressaram com ação de retificação de documento 

público em face do Cartório do 2º Ofício de Notas, do 5º Ofício de Notas e do Estado de 

Alagoas. Foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a retificação dos 

registros imobiliários que eram objeto da demanda (fls. 63/68), assim como foi 

designada audiência para conciliação (fls. 143). Na audiência, o magistrado requerente 

orientou e conduziu as partes, sempre buscando encontrar o meio mais eficiente de 

compor a disputa, exercendo, assim, a figura de pacificador social. Ao final da 

audiência, diante da condução conciliatória levada a efeito, as partes celebraram acordo 

que foi homologado por sentença na própria audiência (fls. 150/151).  

 

Processo nº 0711829-10.2017.8.02.0001 – (ANEXO IV – DOC. 22).  

 

O Estado de Alagoas propôs ação de reintegração de posse em face de Cícero 

José da Silva e outros. Alegou que houve esbulho e que a área invadida estava reservada 

para a construção do Hospital Metropolitano de Maceió. Pediu a concessão de liminar 

para imissão na posse. Pelo despacho de fls. 30/42, registrou-se que o magistrado 

examinou o local pessoalmente (fls. 40) e que as obras teriam iniciado e constatou-se a 

edificação de diversos imóveis, residenciais, comerciais e de serviços e que, numa visão 

parcial eles teriam sido construídos há algum tempo, sendo necessária a nomeação de 

perito para avaliar. Pela decisão de fls. 252/259, a ação de reintegração de posse foi 

convertida em ação coletiva de desapropriação de posse indireta, invertendo-se os polos 

ativo e o passivo da ação (fls. 258). O Estado foi intimado para depositar o valor das 
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indenizações, no montante de R$ 2.328.306,30. A sentença decretou a desapropriação 

das benfeitorias e assegurou as indenizações nos valores fixados no laudo pericial (fls. 

840/843). A demonstração da atuação conciliatória transparece pelo fato de que o 

Estado propôs uma ação de reintegração de posse sem qualquer menção às indenizações 

das benfeitorias feitas por pessoas físicas e jurídicas que construíram imóveis na área. A 

atuação do magistrado foi no sentido de que as pessoas deveriam ser indenizadas. Com 

essa finalidade nomeou perito para avaliar os imóveis e identificar os beneficiários, o 

que foi realizado. Posteriormente, converteu a ação de reintegração de posse em 

desapropriação indireta com a intimação do Estado para depositar o valor das 

indenizações, o que foi feito. Na sentença decretou-se a desapropriação e a imissão na 

posse, com a determinação para levantamento dos valores por alvará, onde todos os 

beneficiários receberam os seus respectivos valores. Nenhuma das decisões tomadas 

com a finalidade de compor o litígio foi impugnada por recurso do Estado, que aceitou 

fazer o pagamento das indenizações de mais de 180 (cento e oitenta) pessoas 

conduzidas pelo magistrado. O contexto demonstra, portanto, que houve uma atenção 

conciliatória e que um litígio de elevado interesse público, de interesse social e elevado 

valor financeiro, foi solucionado pacificamente. Resta evidente, portanto, que a atuação 

do juiz foi muito além de um mero solucionador de problema, tendo sido, em verdade, 

de efetiva pacificação. Por meio de uma atuação proativa, o magistrado requerente se 

dirigiu até o local objeto da ação para analisar in loco o panorama concreto que envolvia 

a demanda. A partir dali foi possível verificar a amplitude dos interesses que estavam 

em jogo e, assim, conduzir o processo de forma a garantir que se chegasse a uma 

solução dotada de efetividade e eficiência, com maior satisfação dos jurisdicionados.  

Em arremate, nesse item, e com o intuito de incentivar a conciliação, o 

requerente coordenou o Projeto da Portaria de Reconhecimento nº 8 de 10 de janeiro de 

2018 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, 

que reconhece a Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, Desembargador 

José Fernando Lima Souza – ESMAL, para realização de Cursos de Formação de 

Mediadores Judiciais, com validade na área da jurisdição do Tribunal de Justiça do 

Estado de Alagoas (ANEXO IV – DOC. 23). 
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4.8 Art. 11, I, “h” – Inovações procedimentais e tecnológicas para 

incremento da prestação jurisdicional 

 

As inovações procedimentais se caracterizam por medidas realizadas pelos 

gestores das unidades judiciais/administrativas com vistas à melhoria da eficiência dos 

serviços prestados, de modo que se avance no alcance de melhores resultados, seja por 

meio de técnicas de execução dos seus processos de trabalho, bem como de organização 

e gerenciamento interno voltado ao alcance de objetivos estabelecidos.  

No conceito de “inovações procedimentais” o requerente coordenou a 

formulação e implementação de “Planos de Ação” nos anos de 2017 e 2018,31 com a 

finalidade do alcance do padrão Excelência na Aferição Padronizada Juízo Proativo, 

notadamente alinhado ao cumprimento dos objetivos e metas institucionais formuladas 

na estratégia do Tribunal de Justiça (ANEXO IV – DOC. 24). 

Ainda no conceito de “inovações procedimentais” o requerente coordenou 

“Plano de Trabalho” com a finalidade de impulsionar as ações de saúde assistidas pela 

Defensoria Pública, sendo aprovado pelo Comitê de Boas Práticas em 2018, com 

resultados efetivos evidenciados com solução dos processos (ANEXO IV – DOC. 25). 

 

4.9 Art. 11, I, “i” – Publicações, projetos, estudos e procedimentos que 

tenham contribuído para a organização e a melhoria dos serviços do Poder 

Judiciário 

 

Destacam-se publicações, projetos e procedimentos com participação do 

magistrado requerente que contribuíram para a organização e melhoria dos serviços do 

Poder judiciário. 

Publicação de artigo jurídico que reflete uma evolução da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no relevante tema do controle judicial do orçamento público. 

                                                   
31 Foram estabelecidas as seguintes ações, todas especificamente contidas nos planos de ação: a) 

Capacitação dos estagiários em matérias específicas da competência da Vara, a fim de possibilitar a 
elaboração mais célere de minutas de sentenças em bloco; b) Observação semanal da estatística de 

processos distribuídos na Vara, no SAJEst, a fim de ser julgado número de processo equivalente; c) 

Intensificação da expedição de Atos Ordinatórios; d) Elaboração de um Banco de Sentenças, organizado 

por matéria, assunto e especificidades; e) Correção e prolatação de um número superior de sentenças em 

relação ao número de processos distribuídos; e, f) Elaboração das minutas das sentenças para serem 

corrigidas pelo Juiz. 

O controle das ações foi realizado por meio dos indicadores do Tribunal de Justiça, utilizados na aferição 

do desempenho institucional e que servem de parâmetro para o controle gerencial de cada Juízo. O 

resultado destas ações é o destaque da unidade judiciária desde 2014 a 2018 no padrão de Excelência na 

Aferição Padronizada Juízo Proativo, sendo tal conquista fruto da gerência administrativa bem executada. 
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 JUDICIALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO BRASILEIRO: O 

POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

NOS ÚLTIMOS 20 ANOS - (ANEXO IV – DOC. 26). 

 

Participação na elaboração de projetos de resolução do Tribunal de Justiça e de 

outros projetos da Escola Superior da Magistratura de Alagoas – ESMAL. 

 

 Resolução nº 47, de 19 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o 

curso integrado para Magistratura e Especialização em Direito 

Processual, com residência jurídica, promovido pela Escola 

Superior da Magistratura – ESMAL. (ANEXO IV – DOC. 27). 

 Resolução nº 48, de 19 de dezembro de 2016, que dispõe sobre 

funcionamento do Fundo Especial da Escola da Magistratura do 

Estado de Alagoas - FUNDESMAL e sobre a regulamentação do 

credenciamento para a prestação de serviços de ensino e demais 

contratações com atividades institucionais da Esmal. (ANEXO IV 

– DOC. 27). 

 Resolução nº 11, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre a 

alteração do regimento Interno da ESMAL. (ANEXO IV – DOC. 

27). 

 Formulação do Projeto pedagógico da ESMAL; (ANEXO IV – 

DOC. 27). 

 Formulação do Projeto para Portaria de Reconhecimento nº 8, de 

10 de janeiro de 2018 da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM que reconhece a 

ESMAL para a realização de cursos de formação de mediadores 

judiciais, com validade na área da jurisdição do Tribunal de Justiça 

do Estado de Alagoas. (ANEXO IV – DOC. 27). 

 Coordenação dos trabalhos para a profissionalização da Revista da 

ESMAL como periódico científico, o que resultou em feito até 

então inédito de atribuição de qualificação B5 na área de 

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e 

Turismo e qualificação C na área de Direito pelo sistema 

QUALIS/CAPES em 2016 (ANEXO IV – DOC. 28). 
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Participação em “procedimentos” de organização e melhoria dos serviços 

judiciários. Coordenação e implementação de “Plano de Ação” nos anos de 2017 e 

2018, por meio do qual houve um maior controle e gerenciamento com o enxugamento 

das rotinas e procedimentos de trabalho voltados ao alcance do Padrão Excelência na 

Aferição Padronizada Juízo Proativo (ANEXO IV – DOC. 29), o que culminou em 

maior celeridade processual, bem como maior produtividade da unidade judiciária da 

qual é titular com melhor impacto nos resultados de cumprimento de metas e melhoria 

geral dos serviços prestados aos jurisdicionados. Organização e melhoria dos serviços 

da unidade judiciária por meio de “Plano de Trabalho” executado que teve como foco o 

impulso das ações de saúde assistidas pela Defensoria Pública. Essa boa prática foi 

aprovada pelo Comitê de Boas Práticas do TJAL em 2018 (ANEXO IV – DOC. 30). A 

ação teve foco na rotina e procedimento até então realizados, o que possibilitou em 

consequência desse procedimento na solução de diversos feitos, inclusive com a 

redução de custos para o próprio Estado de Alagoas quanto aos recursos empregados 

para atendimento das decisões de caráter urgente em matéria de saúde.  

 

4.10 Art. 11, I, “j” – alinhamento com as metas do Poder Judiciário, 

traçadas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça 

 

Conforme informações extraídas do site do CNJ,32 “as Metas Nacionais do 

Poder Judiciário representam o compromisso dos tribunais brasileiros com o 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade serviço 

mais célere, com maior eficiência e qualidade”.  

Por conseguinte, o preenchimento do requisito atinente ao “alinhamento com 

as metas do Poder Judiciário, traçadas sob a coordenação do Conselho Nacional de 

Justiça” representa o compromisso do magistrado com a execução das metas nacionais e 

também com as metas estabelecidas pelo respectivo Tribunal a que possui vinculação.  

Inicialmente, registre-se que o juízo da 18ª Vara Cível da Capital, com a 

coordenação do requerente, foi contemplado com o prêmio excelência do Juízo Proativo 

nos anos de 2017 e 2018.33 

No universo de quatro metas do CNJ a que esteve sujeita a 18ª Vara Cível da 

Capital – Fazenda Estadual em 2017 e 2018, da qual o requerente é o titular, três foram 

                                                   
32 CNJ. Sobre as Metas. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/sobre-as-

metas/>. Acesso em 13 abr. 2021. 
33 ANEXO IV - DOC. 08. 

https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/sobre-as-metas/
https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/sobre-as-metas/
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cumpridas além do percentual exigido (metas 1, 2 e 6) e em apenas uma que trata de 

ações por improbidade administrativa o percentual ficou bem próximo do exigido para 

satisfação da meta. 

A Meta 1 (julgar mais processos que os distribuídos) foi devidamente 

cumprida, conforme declaração da APMP. Em relação a essa meta, no ano de 2017, 

houve o atingimento de 100,8%, já no ano de 2018 o cumprimento foi de mais do que o 

dobro da meta estabelece dia pelo Conselho Nacional de Justiça (210%).  

A Meta 2 diz respeito a julgar processos mais antigos. Em relação a esta, 

exigia-se o atingimento do percentual de 80% para fins de cumprimento. Na 18º Vara, 

foram atingidos percentuais acima do necessário, visto que em 2017 foi alcançada a 

porcentagem de 85% e, em 2018, de 95%.   

A Meta 4 tem como objetivo “priorizar o julgamento dos processos relativos 

aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos 

eleitorais”. Em relação a ela, o percentual ficou bem próximo do exigido para satisfação 

da meta. Em 2017, foi atingido o percentual de 64% quando o exigido era 70%, o que 

representa o cumprimento de 91,42% da meta. Já em 2018, o percentual foi de 62%, 

quando o exigido era 70%, o que equivale a 88,57% da meta. Nesse ponto também se 

faz juntada da certidão de cumprimento da Meta 2, exigida para instruir o processo de 

acesso ao Tribunal por força do art. 23, V, da Resolução nº 01/2012 (ANEXO IV – 

DOC. 31).  

No processo nº 2018/14846 (fls. 924), a Corregedoria Geral da Justiça atribuiu 

a pontuação fechada (total) em situação de magistrado que atingiu 85% das metas nos 

últimos dois anos. No caso em análise, o percentual alcança mais de 85% em cada ano, 

sendo a média de 89,99%. Demais disso, anota-se um excedente na média dos dois anos 

de 110,8% na meta 1, 65% na meta 2 e 68% na meta 6. 

Demais, conforme esclarecimento contido na declaração da APMP, nos 

exercícios de 2017 e 2018, as metas consideradas para o Programa Juízo Proativo foram 

tão somente a meta 1 e a meta 2, as duas cumpridas integralmente.34 

Por fim, a Meta 6 (priorizar o julgamento das ações coletivas) exigia o alcance 

de 60% de julgamentos para cumprimento. Quanto a esta meta, a 18ª Vara Cível da 

Capital superou os percentuais exigidos. Em 2017, atingiu a porcentagem de 

cumprimento de 98%, ao passo que em 2018 chegou a 100%.  

                                                   
34 ANEXO IV, DOC. 31. 
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Comprovações e justificativas apresentadas quanto aos indicativos de presteza 

previstos no art. 11, inciso II, da Resolução nº 01/2012. 

 

4.11 Art. 11, II, “a” - A observância dos prazos processuais, computando-

se o número de processos com prazo vencido e os atrasos injustificáveis 

 

Não há procedimentos instaurados sobre atrasos processuais em relação ao 

requerente (ANEXO IV – DOC. 32).35 

Declaração da APMP destaca: “Em que pese ser possível extrair o quantitativo 

de processos com prazos vencidos, não há possibilidade de identificar os atrasos 

injustificados a partir do sistema de estatística, assim como não se sabe ao certo se os 

prazos vencidos são apenas para o magistrado ou também para os servidores. No 

entanto, comparando o acervo processual nos períodos apresentados, se observa que os 

processos com prazos vencidos refletem um percentual minúsculo comparado aos 

processos em andamento”. (ANEXO IV – DOC. 33). 

 

4.12 Art. 11, II, “b” - o tempo médio para a prática de atos 

 

Seguindo o formato de avaliação da Corregedoria Geral da Justiça no Processo 

nº 2018/14724 (fls. 680), o SAJ não disponibiliza essa informação, no que é sugerida a 

pontuação máxima do item. Anexa-se declaração da APMP no sentido de que não é 

possível aferir esse dado do SAJ (ANEXO IV – DOC. 34). 

 

4.13 Art. 11, II, “c” - o tempo médio de duração do processo na vara, 

desde a distribuição até a sentença 

 

Registre-se o que consta em declaração da APMP. “A partir dos dados 

extraídos, podemos observar que a 18ª Vara Cível da Capital possui o menor tempo 

médio de sentença. Possuindo também a menor mediana, que é uma medida que ocupa a 

posição central, separando a metade superior dos valores observados do conjunto 

inferior. Essa medida é menos influenciada por valores discrepantes; portanto, na 

existência destes, é mais indicada que a média. O desvio padrão da 18ª Vara Cível é o 

terceiro menor dentre as unidades observadas. O desvio padrão é uma medida de 

dispersão, e indica o quanto um conjunto de observações é uniforme em torno da média. 

Logo, quanto menor, mais próximo os dados estão da média. Portanto, partindo do 

                                                   
35 Demais certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
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ponto de vista estatístico, e tendo a mediana como parâmetro de observação, a 18ª Vara 

Cível da Capital apresenta o melhor desempenho nesse quesito”. (ANEXO IV – DOC. 

35). 

 

4.14 Art. 11, II, “d” - o tempo médio de duração do processo na vara, 

desde a sentença até o arquivamento definitivo, desconsiderando-se, nesse caso, o 

tempo que o processo esteve em grau de recurso ou suspenso 

 

Destaque-se justificativa de declaração da APMP: “A partir dos dados 

extraídos, podemos observar que a 18ª Vara Cível da Capital possui a segunda menor 

média do tempo de tramitação. Em contrapartida, possui a menor mediana, que é uma 

medida que ocupa a posição central, separando a metade superior dos valores 

observados do conjunto inferior. Essa medida é menos influenciada por valores 

discrepantes; portanto, na existência destes, é mais indicada que a média. O desvio 

padrão da 18ª Vara Cível é o segundo menor dentre as unidades observadas. O desvio 

padrão é uma medida de dispersão, e indica o quanto um conjunto de observações é 

uniforme em torno da média. Logo, quanto menor, mais próximo os dados estão da 

média. Portanto, partindo do ponto de vista estatístico, e tendo a mediana como 

parâmetro de observação, a 18ª Vara Cível da Capital apresenta o melhor desempenho 

nesse quesito” - (ANEXO IV – DOC. 36). 

 

4.15 Art. 11, II, “e” - número de sentenças líquidas prolatadas em 

processos submetidos ao rito sumário e sumaríssimo, e de sentenças prolatadas em 

audiências 

 

Em declaração da APMP, consta o número de sentenças líquidas da vara. 

“Foram comparadas as sentenças prolatadas na fase de conhecimento em relação ao 

total de casos novos de conhecimento, considerando o período compreendido entre 

setembro de 2016 a dezembro de 2018 não sendo contabilizado o mês de janeiro de 

2017 (atuou junto à Corregedoria da Geral da Justiça como Juiz Auxiliar), os meses de 

férias (junho a agosto de 2017 e o mês de junho de 2018), levando e consideração 24 

meses de produtividade.”. Conforme a referida declaração da APMP, em relação aos 

processos entrados e os sentenciados, obteve-se o percentual de acréscimo em 158% 

(cento e cinquenta e oito por cento). (ANEXO IV – DOC. 37). 

Na avaliação da presteza, há mais um dado que deve ser destacado, que diz 

respeito ao cumprimento do disposto no art. 12 da Resolução nº 01/2012, aplicável ao 
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tempo do período de aferição. Nesse sentido, por meio de declaração da APMP, 

comprova-se o excesso de produtividade em todos os meses do período de aferição 

(ANEXO IV – DOC. 38), conforme certidão de produtividade da Corregedoria 

Geral da Justiça.36  

 

5 - CRITÉRIO DE FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO EM CURSOS – 

APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO – ANEXO V 

 

O aperfeiçoamento técnico de que trata a Resolução nº 01/2012,37 precisa ser 

conjugado com o art. 8º da Resolução nº 106, do CNJ, de modo que envolve a 

frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos; o porte de diplomas, 

títulos ou certificados de conclusão de cursos jurídicos ou de áreas afins e relacionados 

com as competências profissionais da magistratura, realizados após o ingresso na 

carreira e a ministração de aulas em palestras e cursos promovidos pelos Tribunais ou 

Conselhos do Poder Judiciário, pelas Escolas da Magistratura ou pelas instituições de 

ensino conveniadas ao Poder Judiciário. 

A Resolução nº 01/2012 cuida do Programa de Formação Continuada que 

consiste em ações que levem à ampliação e ao desenvolvimento de competências 

profissionais e engloba todos os cursos oficiais de aperfeiçoamento que visam 

desenvolver “as competências necessárias para que os magistrados possam atender às 

exigências da adequada prestação jurisdicional e tem por objetivos: I – acompanhar as 

reformas legislativas e a evolução da jurisprudência; II – promover o intercâmbio de 

boas práticas; III – possibilitar a abordagem interdisciplinar dos problemas judiciais 

enfrentados pelos magistrados; IV – promover uma cultura de gestão”.38 

No intuito de aferir o critério de frequência e aperfeiçoamento em cursos 

apresentam-se as documentações que demonstram os cursos realizados pelo magistrado 

requerente, na forma do art. 13, da Resolução nº 01/2012. 

 
Art. 13. O critério para promoção por merecimento de freqüência e 

aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 

aperfeiçoamento ou especialização será aferido pela participação do 
magistrado em tais eventos e valorado conforme a gradação fixada no 
Anexo IV desta Resolução. 

                                                   
36 ANEXO III, DOC. 01. 
37 Arts. 13 a 19. 
38 Art. 32, da Resolução ENFAM nº 02 de 08 de junho de 2016. 
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Parágrafo único. Os cursos que atendem a esse critério podem ser 
ministrados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados – ENFAM, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas - ESMAL 
e por outras escolas judiciárias em cursos autorizados pela ENFAM, 
inclusive a Escola Nacional da Magistratura – ENM, vinculada à 

Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB e ainda, por 
instituições oficiais de ensino autorizadas pelo Ministério da Educação 
para cursos de pós-graduação. Destaquei. 

 

Consoante já mencionado, a Resolução nº 106 do CNJ insere no critério de 

aperfeiçoamento técnico os seguintes pontos: 

 

Art. 8º Na avaliação do aperfeiçoamento técnico serão considerados:  
II - os diplomas, títulos ou certificados de conclusão de cursos 

jurídicos ou de áreas afins e relacionados com as competências 
profissionais da magistratura, realizados após o ingresso na carreira.  
III - ministração de aulas em palestras e cursos promovidos pelos 

Tribunais ou Conselhos do Poder Judiciário, pelas Escolas da 
Magistratura ou pelas instituições de ensino conveniadas ao Poder 
Judiciário.  
§ 3º As atividades exercidas por magistrados na direção, 
coordenação, assessoria e docência em cursos de formação de 

magistrados nas Escolas Nacionais ou dos Tribunais são consideradas 
serviço público relevante e, para o efeito do presente artigo, 
computadas como tempo de formação pelo total de horas efetivamente 

comprovadas. Destaquei. 

 

Apresentam-se as comprovações e justificativas quanto aos critérios de 

aperfeiçoamento técnico previstos na Resolução nº 01/2012 do Tribunal de Justiça e no 

art. 8º da Resolução nº 106, do CNJ. 

 

5.1 Frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 

aperfeiçoamento ou especialização39 

 

A disciplina dessa matéria requer a conjugação de normas do CNJ, da ENFAM 

e do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

Por força do art. 8º, § 1º, da Resolução nº 106/2010 do CNJ, os critérios de 

frequência e aproveitamento dos cursos oferecidos deverão ser avaliados de forma 

individualizada e seguirão os parâmetros da ENFAM. A remissão também é feita pelos 

arts. 2º e 9º, da Resolução nº 159 do CNJ, de 12 de novembro de 2012, para que a 

                                                   
39 Art. 93, IV, da Constituição Federal, art. 123, IV, da Constituição Estadual, art. 33, da Resolução 

ENFAM nº 2/2016, art. 8º, I, da Resolução nº 106 do CNJ e art. 27, da Resolução nº 01/2012, do Tribunal 

de Justiça de Alagoas. 
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ENFAM regule os cursos oficiais para o ingresso, a formação inicial e o 

aperfeiçoamento de magistrados e de formadores, assim como estabeleça critérios de 

pontuação ou valoração dos cursos oficiais e acadêmicos para fins de promoção. 

No uso da competência que lhe foi atribuída e por meio do art.  33, da 

Resolução nº 02, de 08 de junho de 2016, a ENFAM estipulou a valoração dos cursos 

oficiais de formação continuada para a promoção na carreira ao fixar o cumprimento de 

carga horária mínima. Definiu, também, o elemento temporal que representa o período 

de aferição deste critério de aperfeiçoamento técnico,40 conforme se transcreve: 

Art. 33. Para fins de promoção na carreira, exige-se do magistrado 

o cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas-aula em 

cada um dos dois períodos de 12 (doze) meses anteriores à data de 

abertura da lista de promoção na carreira, em curso oficial do 
Programa de Formação Continuada, com a certificação de 
aproveitamento, constituindo condição obrigatória para que o 

magistrado possa concorrer à promoção. (Redação dada pela 
Resolução Enfam n. 2 de 28 de junho de 2019). Destaquei. 

 

Depois de pautado o lapso de tempo para aferição dos cursos pela ENFAM, a 

Resolução nº 01/2012 do TJ/AL define que o seu Anexo IV estipula a gradação, ficando 

limitada ao quantitativo de 10 pontos. 

 

Art. 13. O critério para promoção por merecimento de frequência e 
aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 

aperfeiçoamento ou especialização será aferido pela participação do 
magistrado em tais eventos e valorado conforme a gradação fixada 

no Anexo IV desta Resolução. 
Art. 19. A pontuação referente a esse critério está limitada a 10 (dez) 

pontos. (Destaquei) 
 

A limitação de 10 pontos segue a diretriz do art. 11, IV, da Resolução nº 

106/2010 do CNJ. 

Considerando que a abertura do acesso ao tribunal ocorreu em julho de 2021, o 

primeiro período de 12 meses anteriores conta de junho de 2021 a julho de 2020 e o 

segundo período de junho de 2020 a julho de 2019.  

No primeiro período de 12 meses anteriores à data da abertura do acesso, de 

junho de 2021 a julho de 2020, o magistrado requerente participou como discente em 

três cursos que totalizam 64 horas e 4,5 pontos. 

                                                   
40 Todos os critérios de aferição para promoção por merecimento fixam um limite temporal, que é o 

período de aferição, conforme art. 4º, §1º e §2º da Resolução CNJ nº 106/2010 e art. 2º, §1º e §2º da 

Resolução TJ/AL nº 01/2012. 
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 CURSO “REFORMA TRIBUTÁRIA E SISTEMA TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA” – 

CREDENCIADO PELA ENFAM, Realizado pela EJUD, no 

período de 26/04/2021 a 04/05/2021, em Teresina – PI, com 24 

Horas-Aula. Pontuação = 1,5. 

 CURSO “ATIVISMO JUDICIAL E O DISCURSO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS: ESTUDOS DE CASOS E 

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS EM 

TEMPOS DE PANDEMIA” – PORTARIA ENFAM DE 

CREDENCIAMENTO Nº 281, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020. 

Realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2020, EDITAL Nº 

160/2020, publicado no DJE, em 1º de outubro de 2020, com 20 

Horas-Aula. Pontuação = 1,5. 

 CURSO “MÍDIAS SOCIAIS, VIDA SOCIAL, PRESENÇA NA 

IMPRENSA, LÍNGUAGEM E RELAÇÕES COM PARTES, 

TESTEMUNHAS, ATORES JURÍDICOS, GESTORES 

PÚBLICOS: ÉTICA PRÁTICA” – PORTARIA DE 

CREDENCIAMENTO ENFAM Nº 51, DE 02 DE MARÇO DE 

2020. Realizado nos dias 23, 24, 30 e 31/07/2020. EDITAL Nº 

67/2020, publicado no DJE, no dia 03 de julho de 2020, com 20 

Horas-Aula. Pontuação = 1,5. (ANEXO V – DOC. 01). 

 

No segundo período de 12 meses anteriores à data da abertura do acesso, de 

junho de 2020 a julho de 2019, o magistrado requerente participou como discente de 

seis cursos no total de 160 horas-aula, totalizando 8,5 pontos. 

 

 CURSO “O CONTROLE CONVENCIONAL NA PRÁTICA 

JUDICIAL” – EAD/ENFAM – 2020, com 40 Horas-Aula, em 

18/05/2020. Pontuação = 1,5. 

 CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES (ENFAM)- NÍVEL 

1/MÓDULO 3- FORMAÇÃO DE BASE DOCENTE- 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE. ENFAM 2019, 

com 16 Horas-Aula – 04/12/2019. Pontuação = 1,0. 
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 CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES (ENFAM)- 

DESENVOVIMENTO DOCENTE- NÍVEL 1- MÓDULO 2, com 

40 Horas-Aula – 19/11/2019. Pontuação = 1,5. 

 CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES (ENFAM)- NÍVEL 1/ 

MÓDULO 1- ELEMENTOS DE ATIVIDADE DOCENTE NO 

CONTEXTO DA MAGISTRATURA FORMAÇÃO DE BASE 

DOCENTE – ELEITORAL, com 24 Horas-Aula – 27/09/2019. 

 CURSO “GESTÃO DE PESSOAS NO PODER JUDICIÁRIO DE 

ALAGOAS – MÓDULO 2, 20 Horas-Aula – 24 e 25/10/2019. 

Pontuação = 1,5. 

 CURSO: “ATIVISMO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO: 

POSSIBILIDADES E LIMITES” – com 20 Horas-Aula – 25 e 

26/07/2019. Pontuação = 1,5.41 

 

A soma das pontuações atinge 13 pontos, ficando limitado aos 10 pontos 

máximos permitidos pelo art. 11, IV, da Resolução nº 106/2010 do CNJ e pelo art. 19 da 

Resolução nº 01/2012 do TJ/AL. 

 

5.2 Os diplomas, títulos ou certificados de conclusão de cursos jurídicos ou 

de áreas afins e relacionados com as competências profissionais da magistratura, 

realizados após o ingresso na carreira42 

 

O requerente possui o diploma de Doutor em Direito Público certificado pela 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, tendo o curso sido concluído em 02 de 

janeiro de 2006 (ANEXO V – DOC. 02). Detém também o diploma de Mestre em 

Direito Público igualmente certificado pela Universidade Federal de Pernambuco - 

UFPE, com conclusão em 28 de novembro de 2002 (ANEXO V – DOC. 03). 

 

5.3 Ministração de aulas e palestras em cursos promovidos pelos Tribunais 

ou Conselhos do Poder Judiciário, pelas Escolas da Magistratura ou pelas 

instituições de ensino conveniadas ao Poder Judiciário (Art. 8º, III, da Resolução nº 

106 do CNJ). 

 

 Cursos ministrados como Professor/Tutor na ENFAM 

 

                                                   
41 ANEXO V, DOC. 01. 
42 O ingresso na carreira pelo requerente se deu por posse no dia 23/09/92. ANEXO I, DOC. 01. 
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 I Curso de Improbidade Administrativa – EAD – 05/2013. (ANEXO V 

– DOC. 04) 

 II Curso de Improbidade Administrativa – EAD – 09/2013. (ANEXO V 

– DOC. 04) 

 Curso de Improbidade Administrativa – EAD – 06/2015. (ANEXO V – 

DOC. 04) 

 Curso Teoria e Prática na atividade judicante – Improbidade 

Administrativa – TJ-PI – 01/2013. (ANEXO V – DOC. 04) 

 Curso Teoria e Prática na atividade judicante – Improbidade 

Administrativa – ESMARN – RN – 07/2013 - (ANEXO V – DOC. 04). 

 

 Cursos ministrados como professor na ESMAL  
 

 Professor do I Curso para Assessor de Juiz na disciplina: A decisão 

judicial contra entes públicos - Escola Superior da Magistratura – 

ESMAL – 2012. (ANEXO V – DOC. 05). 

 Professor do Curso de Formação de Magistrados na disciplina: Juízos 

da Fazenda Pública - Escola Superior da Magistratura – ESMAL – 

2010. (ANEXO V – DOC. 05). 

 Procedimentos nos Juízos da Fazenda Pública no III Curso de 

Preparação e Seleção de Estagiários do Poder Judiciário de Alagoas, 

2006. (ANEXO V – DOC. 05). 

 Procedimentos nos Juízos da Fazenda Pública no II Curso de 

Preparação e Seleção de Estagiários do Poder Judiciário de Alagoas, 

2006. (ANEXO V – DOC. 05). 

 Procedimentos nos Juízos da Fazenda Pública no III Curso de 

Preparação e Seleção de Estagiários do Poder Judiciário de Alagoas, 

2005. (ANEXO V – DOC. 05). 

 Direito Tributário e Processo Tributário no I Curso Integrado de Direito 

Processual e Preparação para a Magistratura – I EDPPM/2005. 

 Direito Tributário no Curso de Preparação para a Magistratura em 2002 

- (ANEXO V – DOC. 05). 

 Palestra realizada na abertura no IV ENPEJUD – Encontro de Pesquisas 

Judiciárias da Escola Superior da Magistratura de Alagoas – “Ativismo 

Judicial no exercício da jurisdição constitucional: limites e correção 

legislativa” - 2019 (ANEXO V – DOC. 06). 
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5.4 Atividades de coordenação em cursos de formação de magistrados nas 

Escolas Nacionais ou dos Tribunais (art. 8º, § 3º, da Resolução nº 106 do CNJ) 

 

 Exercício do cargo de Juiz Coordenador Geral de Cursos da Escola Superior da 

Magistratura de Alagoas – ESMAL no período de 2005/2006 e 2016/2017 

(ANEXO V – DOC. 07). 

 Participação na Coordenação pedagógica de cursos da ESMAL para aprovação 

pela ENFAM (ANEXO V – DOC. 08). 

 

5.5 Aperfeiçoamento técnico complementar 

 

Consoante prescreve o art. 8º, III, da Resolução nº 106/CNJ, ministrar aulas, 

palestras e cursos no âmbito da magistratura constitui aperfeiçoamento técnico. Nesse 

sentido, essa atuação no espaço externo no seio de instituições de ensino públicas e 

privadas e para organismos da administração pública também representa 

aperfeiçoamento técnico complementar mesmo que não estejam formalmente previstos 

para a pontuação da resolução de merecimento. Com a finalidade de demonstrar a 

realização de atividades do magistério em instituições externas é que se traz um rol 

dessas atividades exercidas pelo requerente. 

 

 Cursos lecionados 
 

 Sociologia do Direito 1 e Sociologia do Direito 2 no Curso de 

Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Alagoas – FDA, da 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL – 2021. (ANEXO V – DOC. 

09). 

 Sociologia do Direito 2 no Curso de Graduação em Direito da 

Faculdade de Direito de Alagoas – FDA, da Universidade Federal de 

Alagoas – UFAL – 2019. (ANEXO V – DOC. 09). 

 Direito Tributário 1 no Curso de Graduação em Direito da Faculdade de 

Direito de Alagoas – FDA, da Universidade Federal de Alagoas – 

UFAL – 2019. (ANEXO V – DOC. 09). 

 Direito Tributário I e II no Curso de Graduação em Direito da 

Faculdade de Direito de Alagoas – FDA, da Universidade Federal de 

Alagoas – UFAL – 2008 a 2016. (ANEXO V – DOC. 09). 
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 Direitos Fundamentais do contribuinte – Direitos Humanos e Tributação 

no Curso de Mestrado em Direito da Faculdade de Direito de Alagoas – 

FDA, da Universidade Federal de Alagoas – UFAL – 2013. (ANEXO 

V – DOC. 10). 

 Direito Tributário - Faculdades Integradas Tiradentes – FITS – 

2010/2012 (ANEXO V – DOC. 11). 

 Direito Tributário I - Sociedade de Ensino Universitário do Nordeste – 

SEUNE – 2007. (ANEXO V – DOC. 12). 

 Sistema Constitucional Tributário no Curso de Especialização em 

Direito e Processo Tributário - Escola Superior de Administração e 

Marketing e Comunicação – ESAMC – 2006 (ANEXO V – DOC. 13). 

 Processo Tributário no Curso de Especialização em Direito Processual - 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL – FDA com a ESMAL – 

2002 - (ANEXO V – DOC. 14). 

 Ciências das Finanças e Direito Financeiro – 1998/2000 e Direito 

Tributário (2000/2005) no Curso de Graduação em Direito do Centro de 

Estudos Superiores de Maceió – CESMAC/CCJUR - (ANEXO V – 

DOC. 15). 

 Direito Previdenciário no Curso de Graduação em Direito da Faculdade 

de Direito de Alagoas – FDA, da Universidade Federal de Alagoas – 

UFAL – 2002. (ANEXO V – DOC. 16). 

 

 Palestras ministradas 

 
 A importância dos tributos e da dívida pública no papel do estado 

contemporâneo. 18/06/2020. II Semana Jurídica da FDA. Mesa 6: 

Direito Público, Meio Ambiente e o papel do Estado na 

contemporaneidade Bloco 2. Universidade Federal de Alagoas – 

UFAL/FDA (ANEXO V – DOC. 17). 

 Nova lei de introdução às normas – alguns reflexos tributários. 

24/05/2019. Projetos Sextas do Saber da Secretaria da Fazenda do 

Estado de Alagoas – SEFAZ. FDA (ANEXO V – DOC. 18). 

 Direito e Cidadania. Tributação, Gasto Público e os Direitos de 

Cidadania. 2014. (Congresso). FACISA- Campina Grande-PB. FDA 

(ANEXO V – DOC. 19). 

 Tributação e cidadania. 2013. IV Encontro PROCAD (Seminário). 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL/FDA. FDA (ANEXO V – 

DOC. 20). 
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 O impacto das liminares em Mandado de Segurança na ordem pública. 

2009. SEMINÁRIO - QUESTÕES CONTROVERTIDAS NO 

MANDADO DE SEGURANÇA. Ministério Público do Estado de 

Alagoas. (ANEXO V – DOC. 21). 

 Palestra: O papel do Estado e da Sociedade frente a Segurança Pública 

enquanto mecanismo de cidadania. II Conferência Estadual de 

Segurança Pública, 2008. (ANEXO V – DOC. 22). 

 

6 - CRITÉRIO DE ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO CÓDIGO DE ÉTICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL – ANEXO VI 

 

Para a aferição do critério de adequação da conduta ao Código de Ética da 

Magistratura Nacional pela Corregedoria Geral da Justiça, apresentam-se as 

documentações e justificações sobre o preenchimento dos requisitos previstos no art. 20, 

da Resolução nº 01/2012, vigente no período de apuração ordinário para o requerente 

(setembro de 2016 a dezembro de 2018), acrescentado do período posterior relativo ao 

afastamento para o exercício do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência (janeiro de 2019 

até a data presente no ano de 2021), em consonância com o disposto no art. 2º, § 2º, da 

mesma resolução e art. 4º, § 2º, da Resolução nº 106/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ. Prescreve a Resolução nº 01/2012: 

 
Art. 20. Na avaliação da adequação da conduta ao Código de Ética da 
Magistratura Nacional serão considerados: 
a) a independência, imparcialidade, transparência, integridade pessoal 
e profissional, diligência e dedicação, cortesia, prudência, sigilo 
profissional, conhecimento e capacitação, dignidade, honra e decoro; 
b) negativamente, as sanções aplicadas no período da avaliação, não 
sendo consideradas eventuais representações ou processos 

administrativos disciplinares em tramitação e sem decisão definitiva, 
salvo com determinação de afastamento prévio do magistrado e as 
que, definitivas, datem de mais de dois anos, na data da abertura do 
edital. (Redação dada pela Resolução nº 38, de12 de novembro de 
2019).  
Parágrafo único. A avaliação do critério especificado neste artigo 
limitar-se-á a 10 (dez) pontos. 

Art. 21. O candidato que não tiver sido condenado em decisão 
definitiva administrativa nos dois anos anteriores ao pedido de 
promoção por merecimento terá aferidos 05 (cinco) pontos nesse 
critério. 
Parágrafo único. Não será considerada a existência de representação 
ou processo administrativo em tramitação e nem condenações 
superiores aos dois últimos anos anteriores ao pedido de inscrição. 
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Os requisitos contidos no art. 20, “a” da Resolução nº 01/2012 estão 

conceituados nos arts. 4º a 30, do Código de Ética da Magistratura Nacional, 

complementados no Código Ibero-americano de Ética Judicial e nos Princípios de 

Bangalore sobre a Conduta Judicial. São eles: independência, imparcialidade, 

transparência, integridade pessoal e profissional, diligência e dedicação, cortesia, 

prudência, sigilo profissional, conhecimento e capacitação, dignidade, honra e decoro. 

 

6.1 Independência 

 

A independência do juiz está direcionada ao desempenho de suas atividades 

relacionadas à produção da decisão justa, a partir do direito vigente,43 sem receber 

indevidas influências externas e estranhas à convicção que deve formar para a solução 

dos casos que lhes sejam submetidos,44 incluindo-se influências inapropriadas dos 

poderes legislativo e executivo.45 A independência abrange ainda a vedação à atividade 

político-partidária e a não interferência na independência de outros colegas.46 

De uma forma geral, inexiste procedimento disciplinar afeto à imputação sobre 

o descumprimento do dever de independência (ANEXO VI – DOC. 01).47 

Quanto à atividade político-partidária faz-se juntada certidão da Justiça 

Eleitoral de que não há filiação pelo magistrado (ANEXO VI – DOC. 02). 

Na demonstração desse requisito, positivamente, registram-se decisões a título 

ilustrativo, dentre as muitas outras, que foram proferidas de forma independente e que 

representam aplicação do direito sem influências externas e que trazem suspensão de 

leis de efeitos concretos da estrutura administrativa do Poder Legislativo - Processo nº 

0002602-47.2011.8.02.0001(ANEXO VI – DOC. 03); e condenação em obrigação de 

fazer ao Estado de Alagoas (Poder Executivo) e ao Município de Maceió - Processo nº 

0705484-67.2013.8.02.0001 (ANEXO VI – DOC. 04), e ainda condenação por danos 

morais ao Estado - Processo nº  0715939-91.2013.8.02.0001 (ANEXO VI – DOC. 05). 

Demais, o elevado número de sentenças confirmadas pelo Tribunal de Justiça 

também demonstra a atuação com independência. 1.205 (hum mil, duzentas e cinco) 

sentenças confirmadas no período de apuração (setembro de 2016 a dezembro de 2018) 

                                                   
43 Art. 2º, do Código Ibero-Americano de Ética Judicial. 
44 Art. 5º, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
45 Art. 1.3 dos Princípios de Bangalore sobre a Conduta Judicial. 
46 Art. 4º e 7º, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
47 Demais certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
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e 572 (quinhentas e setenta e duas) sentenças no período de afastamento para exercício 

do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência (de janeiro de 2019 até 2021).48 

 

6.2 Imparcialidade 

 

A imparcialidade requer que o magistrado busque nas provas a verdade dos 

fatos, com objetividade e fundamento, mantendo-se distante em relação às partes49 e 

advogados50 e, também, evite comportamento que possa refletir favoritismo, 

predisposição ou preconceito. A imparcialidade se refere à decisão em si mesma e 

também ao processo em que se toma a decisão.51  

Inexiste procedimento disciplinar afeto à imputação sobre o descumprimento 

do dever de imparcialidade.52 Em que pese essa informação, acrescenta-se que não 

houve impetração de exceção de suspeição em relação ao magistrado requerente no 

período de apuração, conforme declaração da APMP (ANEXO VI – DOC. 06). 

O princípio impõe uma igualdade de tratamento às partes, vedadas 

discriminações injustificadas e ainda que a audiência a uma das partes ou advogado não 

configura tratamento injustificado desde que se assegure igual direito à parte contrária. 

Nesse ponto, além de inexistir procedimento administrativo, se faz juntada de certidão 

da Escrivã da 18ª Vara Cível da Capital – Fazenda Estadual, que atesta a forma de 

tratamento das partes e advogados na unidade pelo magistrado requerente (ANEXO VI 

– DOC. 07). 

A imparcialidade também se constata pelo elevado grau de confirmação de 

sentenças do magistrado requerente pelo Tribunal de Justiça. Foram 1.205 (hum mil, 

duzentas e cinco) sentenças confirmadas no período de apuração (setembro de 2016 a 

dezembro de 2018) e 572 (quinhentos e setenta e duas) sentenças no período de 

afastamento para exercício do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência (de janeiro de 2019 

até 2021).53 

 

 

 

                                                   
48 ANEXO III, DOC. 31 e ANEXO III, DOC. 32. 
49 Art. 8º, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
50 Art. 10, do Código Ibero-Americano de Ética Judicial. 
51 Valor 2: Princípio, Princípios de Bangalore sobre a Conduta Judicial. 
52 Conforme certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
53 ANEXO II, DOC.35 e 36. 
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6.3 Transparência 

 

Ressalte-se, de início, que inexiste procedimento disciplinar ou penalidade 

aplicada em desfavor do requerente, mormente afeto à imputação sobre o 

descumprimento do dever de transparência.54 

O princípio da transparência exige que os atos do magistrado sejam 

documentados,55 com a ciência dos interessados.56 Comprova-se por certidão da Escrivã 

da 18ª Vara Cível da Capital – Fazenda Estadual, que houve a publicação de todos os 

despachos, decisões interlocutórias e sentenças proferidas pelo magistrado na unidade 

judiciária. (ANEXO VI – DOC. 08). 

A transparência também se expande para a forma de comunicação social que 

deve ser prudente e equitativa, bem como para que não seja emitida opinião sobre 

processo pendente de julgamento e ainda menção depreciativa sobre decisões de órgãos 

judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em sede doutrinária.57 No período de aferição, 

a imprensa noticiou algumas decisões do magistrado sempre de forma prudente em que 

se reproduziu parte das decisões (ANEXO VI – DOC. 09). Visando atender ao que 

dispõe o art. 13, do Código de Ética da Magistratura Nacional, o magistrado evitou 

exposição, de modo a não se enquadrar em busca de reconhecimento social, em que 

pese sempre atender com denodo às buscas de informações pela imprensa. 

Em atenção ao disposto no art. 14, do Código de Ética da Magistratura 

Nacional, o magistrado sempre esteve atento para colaborar com os órgãos de controle 

(CNJ, Corregedoria Geral da Justiça, Ouvidoria), prestando as informações solicitadas, 

conforme registra certidão da Escrivã da 18ª Vara Cível da Capital – Fazenda Estadual 

(ANEXO VI – DOC. 10). 

Registre-se como comprovante positivo de cumprimento do requisito em 

apreço o fato de o requerente ser membro da Comissão Permanente de Gestão 

Documental do Poder Judiciário de Alagoas, instituída com o objetivo de implantar a 

política de garantia à segura produção, tramitação, utilização, avaliação, divulgação, 

arquivamento e acesso às informações – administrativas/jurisdicionais - produzidas pelo 

Tribunal de Justiça, promovendo a devida transparência dos correspondentes conteúdos 

aos interessados, a teor do contido nos artigos 5º, XIV e XXXIII e 216, §§ 1º e 2º, todos 

                                                   
54 Conforme certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
55 Art. 10, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
56 Art. 11, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
57 Art. 12, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
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da Constituição Federal; Recomendação CNJ nº 37/301158 e Resolução CNJ nº 

324/202059 e Resolução TJAL nº 34/2016.60 (ANEXO VI – DOC. 11).  

Em acréscimo, cabe referenciar outra manifesta comprovação de cumprimento 

inerente ao presente requisito pela participação do requerente como coordenador do 

grupo de trabalho instituído para aferição da transparência na esfera do Tribunal de 

Justiça de Alagoas com enfoque no Prêmio de Qualidade instituído pelo Conselho 

Nacional de Justiça, mormente no que diz respeito à efetivação dos requisitos constantes 

do Anexo II, da Resolução CNJ nº 215/2015, cujo teor dispõe, no âmbito do Poder 

Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, buscando-se como resultado, de tal forma, “garantir às pessoas 

naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, mediante procedimentos objetivos 

e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”.61 

O magistrado requerente também integra o recentemente instituído Comitê 

Gestor Institucional de Proteção de Dados Pessoais – CGPD,62 que visa à 

implementação dos princípios e normas que devem nortear o tratamento de dados 

pessoais, físicos e digitais, no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, a fim de 

garantir a proteção da privacidade de seus titulares, bem como define papéis e diretrizes 

iniciais para obtenção da gradual conformidade do tribunal ao previsto na Lei nº 13.709, 

de14 de agosto de 2018, a teor do contido na Resolução TJAL nº 03/2021, que institui a 

política de privacidade dos dados das pessoas físicas no Tribunal de Justiça do Estado 

de Alagoas. (ANEXO VI – DOC. 11).  

 

6.4 Integridade pessoal e profissional 

 

A integridade pessoal e profissional “corresponde à totalidade da conduta do 

juiz, ao conjunto de suas ações, seja na vida privada, seja no exercício da atividade 

                                                   
58 Recomendação CNJ nº 37 de 15/08/2011  

Recomenda aos Tribunais a observância das normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão 

Documental e Memória do Poder Judiciário – PRONAME e de seus instrumentos. 
59 Resolução CNJ nº 324 de 30/06/2020 

Institui diretrizes e normas de Gestão de Memória e de Gestão Documental e dispõe sobre o Programa 

Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário – Proname. 
60 Resolução nº 34, de 14 de junho de 2016  

Institui os planos de classificação (tabelas processuais unificadas) e as tabelas de temporalidade dos 

processos judiciais e dos documentos administrativos e o manual de procedimentos para destinação 

documental do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, adotando também providências correlatas. 
61 ANEXO VI, DOC. 11. 
62 ANEXO VI, DOC. 11. 
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jurisdicional”.63 A conduta do magistrado deve estar “acima de reprimenda do ponto de 

vista de um observador sensato”64 e que possa reafirmar a fé das pessoas na integridade 

do judiciário.65A integridade pessoal e profissional revela-se, a princípio, pela ausência 

de procedimento disciplinar por descumprimento desse dever.66 

Positivamente, a integridade profissional pode ser aferida por critérios que 

demonstrem que o “comportamento e a conduta de um juiz devem reafirmar a fé das 

pessoas na integridade do judiciário. A justiça não deve meramente ser feita, mas deve 

ser vista como tendo sido feita”.67 

A integridade profissional do magistrado requerente se demonstra pelos 

critérios exigidos para a ascensão por merecimento. Desempenho pela qualidade 

jurídica de suas sentenças e que atingiram o quantitativo de 1.777 (hum mil, setecentas 

e setenta e sete) sentenças confirmadas pelo Tribunal de Justiça, o que reafirma a 

diretriz da justiça feita e comprovada;68 produtividade em nível excelente;69 presteza 

elevada;70 aperfeiçoamento técnico também em alto nível pelos cursos participados e 

grau acadêmico de doutor em direito;71 assim como pela adequação ética sem 

sofrimento de penalidade no exercício do cargo e cumprimento eficaz dos requisitos 

relativos ao Código de Ética da Magistratura Nacional.72 

Demais disso, a integridade desponta pelo exercício de cargos, a participação 

em comitês, comissões, grupos de trabalho, gerenciamento de requisitos, etc., no 

interesse da administração do Poder Judiciário e que reproduzem atuação do magistrado 

“fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional”, na forma do art. 15 do Código de 

Ética da Magistratura Nacional. 

 

 Exercício do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência nos exercícios 

de 2019 a 2020 e 2021 (ANEXO VI – DOC. 12). 

 Exercício do cargo de Coordenador Geral de Cursos da Escola 

Superior da Magistratura de Alagoas - 2016/2017 (ANEXO VI – 

DOC. 13). 

                                                   
63 SEREJO, Lourival. Comentários ao Código de Ética da Magistratura Nacional. 1ª Ed. Brasília, DF: 

ENFAM, 2011. p. 52. 
64 Art. 3.1, Princípios de Bangalore sobre a Conduta Judicial. 
65 Art. 3.2, Princípios de Bangalore sobre a Conduta Judicial. 
66 Conforme certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
67 Art. 3.2, Princípios de Bangalore sobre a Conduta Judicial. 
68 Anexo II – Critério de desempenho – aspecto qualitativo da prestação jurisdicional. 
69 Anexo III – Critério de produtividade – aspecto quantitativo da prestação jurisdicional. 
70 Anexo IV – Critério de presteza. 
71 Anexo V – Critério de frequência e aproveitamento em cursos – aperfeiçoamento técnico. 
72 Anexo VI – Critério de adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional. 
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 Membro do Conselho Deliberativo do Alagoas Previdência 

representando o Poder Judiciário no período de 14 de janeiro de 

2015 a 10 de março de 2017, bem como de 29 de março de 2017 a 

07 de agosto de 2019 (ANEXO VI – DOC. 14). 

 Membro do Comitê de Gestão Estratégica – Portaria nº 274, de 16 

de janeiro de 2019 – Designação renovada para o biênio de 

2021/2022 pela Portaria nº 395, de 04 de fevereiro de 2021 

(ANEXO VI – DOC. 15). 

 Membro do Comitê Gestor Regional de Gestão e Implementação 

da Política Nacional de Atenção Prioritária e Orçamentária do 

Primeiro Grau de Jurisdição designação pela Portaria nº 1557 de 09 

de julho de 2019, renovada pela Portaria nº 374 de 04 de fevereiro 

de 2021 (ANEXO VI – DOC. 16). 

 Membro da Comissão para Estudos Orçamentários do Poder 

Judiciário – Portaria nº 248/2019 – Designação renovada para o 

biênio 2021/2022 pela Portaria nº 391, de 04 de fevereiro de 2021 

(ANEXO VI – DOC. 17). 

 Membro da Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça de 

Alagoas - Portaria nº 647, de 18 de março de 2019 – Designação 

renovada pela Portaria nº 368, de 04 de fevereiro de 2021 

(ANEXO VI – DOC. 18). 

 Membro da Comissão Permanente de Gestão Documental – 

Portaria nº 253/2019 – Designação renovada pela Portaria nº 383, 

de 04 de fevereiro de 2021 (ANEXO VI – DOC. 19). 

 Membro da Comissão de Elaboração do Anteprojeto de Lei de 

Reforma do Regimento Interno e Código de Organização Judiciária 

do Estado de Alagoas – Portaria nº 250, de 16 de janeiro de 2019 – 

designação renovada pela Portaria nº 385 de 04 de fevereiro de 

2021 (ANEXO VI – DOC. 20). 

 Membro da Coordenadoria de Direitos Humanos – CDH no âmbito 

do Poder Judiciário – Portaria nº 2629, de 10 de dezembro de 2019 

– Designação renovada pela Portaria nº 440, de 04 de fevereiro de 

2021 (ANEXO VI – DOC. 21). 

 Membro da Comissão Avaliadora dos Projetos de pesquisas da 

Justiça Estratégica - Portaria nº 116, de 16 de janeiro de 2020 

(ANEXO VI – DOC. 22). 
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 Membro do Grupo de Acompanhamento dos eixos temáticos do 

prêmio de qualidade do CNJ - Portaria nº 333, de 13 de fevereiro 

de 2020 – Designação renovada pela Portaria nº 457, de 05 de 

fevereiro de 2021 (ANEXO VI – DOC. 23). 

 Membro coordenador do grupo de trabalho - transparência - 

Portaria nº 2230, de 10 de outubro de 2019 (ANEXO VI – DOC. 

24). 

 Membro da Comissão de Transição da atual administração – 

Portaria nº 1022, de 28 de agosto de 2020 (ANEXO VI – DOC. 

25). 

 Membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão 

para o biênio 2021/2022 – Portaria nº 382, de 04 de fevereiro de 

2021 (ANEXO VI - DOC. 26). 

 Membro da Comissão Administrativa Permanente de Avaliação e 

Acompanhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

para o biênio de 2021/2022 – Portaria nº 392, de 04 de fevereiro de 

2021 (ANEXO VI - DOC. 26). 

 Membro da Comissão para dar cumprimento ao relatório de 

inspeção da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça para o 

biênio 2021/2022 – Portaria nº 404, de 04 de fevereiro de 2021 

(ANEXO VI - DOC. 26). 

 Membro da Comissão do Teletrabalho no âmbito do Poder 

Judiciário de Alagoas para o biênio 2021/2022 – Portaria nº 414, 

de 04 de fevereiro de 2021 (ANEXO VI - DOC. 26). 

 Membro do comitê Gestor Institucional de Proteção de Dados 

Pessoais – CGPD – Portaria nº 746, de 19 de março de 2021 

(ANEXO VI - DOC. 26). 

 Membro do Grupo de Trabalho para estudo sobre o impacto da 

adesão à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-

Br. – Portaria nº 813, de 08 de abril de 2021 (ANEXO VI - DOC. 

26). 

 Membro da Comissão Operacional do Núcleo de Gerenciamento 

de Precedentes – NUGEP para o biênio 2021/2022 – Portaria nº 

822, de 06 de abril de 2021. (ANEXO VI - DOC. 26). 
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Em acréscimo, cabe registrar como comprovante positivo de manifesta 

convergência ao requisito em questão, o fato de o magistrado haver sido agraciado com 

a Medalha do Mérito Judiciário do Estado de Alagoas (ano de 2018), instituída por 

intermédio da Resolução TJAL nº 43/2008, com o fito de “prestar justa homenagem a 

membros e servidores do Poder Judiciário Alagoano que vêm desenvolvendo 

importante trabalho para uma prestação jurisdicional adequada e eficiente, 

reconhecendo e valorizando aqueles que, no exercício de seu mister, venham a 

apresentar alto grau de qualidade profissional, conhecimento técnico, operosidade e 

produtividade”.73 

 

6.5 Diligência e dedicação 

 

O dever de diligência e dedicação do magistrado relaciona-se à pontualidade 

na produção dos atos processuais e na solução dos processos a seu cargo em prazo 

razoável.74 No acúmulo da magistratura com o magistério, o juiz deve priorizar a 

atividade judicial e observar a conduta adequada à sua condição de magistrado, que não 

se separam, sendo certo que faltas éticas na área do ensino refletirão na função 

judicial.75 

Inexiste procedimento disciplinar afeto à imputação sobre o descumprimento 

do dever de diligência e dedicação.76 

Em relação à pontualidade dos atos processuais, positivamente, a declaração da 

APMP mostra a eficaz atuação do magistrado requerente quanto à observância dos 

prazos processuais (ANEXO VI – DOC. 27). No tocante ao andamento dos processos, 

declaração da APMP registra o tempo médio de duração dos processos na unidade em 

que titular o requerente, desde a distribuição até a sentença, de modo a constatar que, 

“partindo do ponto de vista estatístico, e tendo a mediana como parâmetro de 

observação, a 18ª Vara Cível da Capital apresenta o melhor desempenho nesse 

quesito”.77 Quanto ao tempo médio de duração do processo na vara, desde a sentença 

até o arquivamento definitivo, ressalta-se que, “partindo do ponto de vista estatístico, e 

                                                   
73 ANEXO VI - DOC. 54. 
74 Art. 20, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
75 Art. 21, § 2º, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
76 Conforme certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
77 ANEXO IV, DOC. 35 e ANEXO VI, DOC.  27. 
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tendo a mediana como parâmetro de observação, a 18ª Vara Cível da Capital apresenta 

o melhor desempenho nesse quesito”.78 

Em complemento, também demonstram o requisito diligência e dedicação, 

positivamente, a produtividade em nível excelente; o desempenho pela qualidade 

jurídica das decisões e sentenças; o alcance do Padrão Excelência no Juízo proativo, 

para fins do previsto no art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional. 

 

 Produtividade no nível excelente em todos os meses do período de 

apuração (ANEXO VI – DOC. 28). 

 Desempenho na qualidade jurídica das decisões com o resultado de 

1.205 (hum mil, duzentas e cinco) sentenças e decisões 

confirmadas pelo Tribunal de Justiça no período de apuração, de 

09/2016 a 12/2018 e ainda pelo presente critério atingir período 

posterior ao de apuração quando do afastamento para ocupar o 

cargo de Juiz Auxiliar da Presidência (art. 2º, § 2º, da Resolução nº 

01/2012), incluindo-se os exercícios de 2019 e 2020, acrescente-se 

mais 572 (quinhentas e setenta e duas sentenças confirmadas pelo 

Tribunal de Justiça, o que totaliza 1.777 (hum mil, setecentas e 

setenta e sete) sentenças confirmadas pelo tribunal, o que também 

demonstra a diligência e dedicação do magistrado requerente 

(ANEXO VI – DOC. 29). 

 Obtenção pela unidade judiciária de que é titular – 18ª Vara Cível 

da Capital – Fazenda Estadual, do Padrão Excelência no Juízo 

Proativo nos exercícios de 2017 e 2018, também um demonstrativo 

de diligência e dedicação do magistrado (ANEXO VI – DOC. 30). 

 

Destaque-se também a diligência e dedicação reconhecidas pela concessão da 

honraria Medalha do Mérito Judiciário do Estado de Alagoas, grau ouro, em 17 de 

outubro de 2018, conforme o previsto na Resolução nº 43/2008.79 

O magistrado requerente, pautado em permissivo constitucional, acumula o 

exercício da magistratura com cargo de magistério na Universidade Federal de Alagoas 

– UFAL (Professor Adjunto III), priorizando a atividade jurisdicional, o que se 

comprova pela carga horária de 20 horas-aula (ANEXO VI - DOC. 31); pela 

                                                   
78 ANEXO IV, DOC. 36. 
79 ANEXO VI, DOC. 54. 
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produtividade, desempenho, gerenciamento de sua unidade e participação efetiva em 

diversas atividades administrativas no Poder judiciário, para fins do previsto no art. 21 e 

seu parágrafo primeiro, do Código de Ética da Magistratura Nacional (ANEXO VI – 

DOC. 32). 

No tocante à manutenção da conduta que se exige no cargo de magistrado para 

o magistério, na forma do art. 21, § 2º, do Código de Ética da Magistratura Nacional, 

apresenta-se declaração que demonstra a inexistência de processo administrativo 

disciplinar no exercício do cargo de Professor Adjunto da Universidade Federal desde 

2008 (ANEXO VI – DOC. 33). 

 

6.6 Cortesia 

 

Inexiste procedimento disciplinar afeto à imputação sobre o descumprimento 

do dever de cortesia.80 

O dever de cortesia para o magistrado reproduz uma “forma de exteriorizar o 

respeito e consideração que os juízes devem a seus colegas, bem como aos advogados, 

testemunhas, partes e, de modo geral, a todos que se relacionam com a administração da 

justiça”.81 Em cumprimento a esse item juntam-se declarações quanto ao tratamento 

concedido pelo magistrado. 

 

 Declaração de Juízes e servidores do Tribunal de Justiça de 

Alagoas (ANEXO VI – DOC. 34). 

 Declaração de Membros do Ministério Público que funcionaram 

junto à unidade judiciária do requerente (ANEXO VI – DOC. 35). 

 Declaração de Defensores Públicos que atuaram perante a 18ª Vara 

Cível da Capital (ANEXO VI – DOC. 36). 

 Declaração de Procuradores do Estado que atuaram perante a 18ª 

Vara Cível da Capital (ANEXO VI – DOC. 37). 

 Declaração de Advogados que atuaram na 18ª Vara Cível da 

Capital (ANEXO VI – DOC. 38). 

 

                                                   
80 Conforme certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
81 Art. 49, do Código Ibero-Americano de Ética Judicial. 
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A cortesia também se reflete na linguagem utilizada que deve ser polida, 

respeitosa e compreensível.82 As decisões juntadas observam esse critério especialmente 

em se tratando de comandos judiciais condenatórios (ANEXO VI - DOC. 39). 

Versão do dever de cortesia acompanha as atividades de correição do 

magistrado que precisa demonstrar respeito e consideração pelos correicionados.83 Na 

condição de titular de vara, as correições realizadas abrangem todos os servidores da 

unidade que já atestaram a forma respeitosa de tratamento.84  

 

6.7 Prudência 

 

Inexiste procedimento disciplinar afeto à imputação sobre o descumprimento 

do dever de prudência.85 

Demonstra-se o requisito, positivamente, as decisões juntadas que revelam o 

cumprimento dos arts. 24, 25 e 26, do Código de Ética. Nesse sentido, o magistrado 

prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de 

juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-

argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável e que também está atento às 

consequências que a decisão pode provocar. 

 

Processo nº 0850315-72.2017.8.02.0001  
 

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (DETRAN/AL) e da 

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), objetivando a declaração 

de nulidade do ato administrativo consistente na instalação dos equipamentos de 

fiscalização eletrônica (pardais) no município de Maceió.  Na fixação das premissas da 

decisão, fez-se uma análise sobre a hermenêutica jurídica e sobre o direito enquanto 

produto cultural inserido em uma realidade fática, da qual não é possível dissociar. 

Nesse sentido, considerou-se que a decisão judicial não poderia ser dotada apenas de 

noções abstratas, sem que se realizasse a inter-relação com a realidade fática no qual 

está inserida, devendo-se considerar, ainda, os efeitos sistêmicos e as consequências do 

comando judicial. Demais, discorreu-se sobre a função e o papel do Poder Judiciário na 

sociedade contemporânea, muito mais complexa e com cada vez mais demandas de 

                                                   
82 Art. 22, parágrafo único, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
83 Art. 23, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
84 ANEXO VI – DOC. 34. 
85 Conforme certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 



 80 

índole social e política. Assim, partindo destas premissas foi feita detida análise dos 

argumentos das partes, das diversas provas colacionadas aos autos e expressa avaliação 

de consequências fundamentada no novo texto da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro – LINDB.  A partir da apreciação dos estudos técnicos realizados em 

cada um dos equipamentos de fiscalização eletrônica (pardais) – que totalizavam 40 

(quarenta) –, foi possível concluir pela irregularidade de suas instalações, visto que o 

ato administrativo autorizativo estava maculado de vício de forma e de motivo, nos 

termos do que dispõe o art. 2º, parágrafo único, alínea “b” e “d”, da Lei nº 4.717/65. Por 

consequência, também o contrato firmado com a empresa foi declarado nulo. Porém, 

diante da amplitude dos efeitos da decisão e a partir de uma aferição de consequências, 

houve uma modulação, sempre se baseando num juízo de prudência. A sentença está 

com seus efeitos vigentes e se encontra em grau de recurso. (ANEXO VI – DOC. 40). 

 

Processo nº 0701869-93.2018.8.02.0001 

 

Trata-se de mandado de segurança preventivo com pedido liminar para invalidar 

processo administrativo, iniciado pela autoridade indicada como coatora, que tinha a 

finalidade de exonerar a impetrante do cargo de Escrivã de Polícia. De início, a 

impetrante fizera pedido à comissão de concurso público para realizar o teste de aptidão 

física em data posterior à marcada, justificando que estava com aproximadamente 24 

(vinte e quatro) semanas de gestação gemelar e impossibilitada de realizar o teste físico. 

O pedido foi negado. Diante desse fato, a impetrante ingressou com o Mandado de 

Segurança nº 0000391-67.2013.8.02.0001 que teve a liminar concedida especificamente 

para realização do teste em outra data “posterior à gestação e aleitamento materno 

mínimo”, autorizando a participação nas demais fases do concurso. A ação foi julgada 

procedente e confirmada pelo Tribunal de Justiça. Ocorre que, em juízo de retratação, 

após o ajuizamento de recurso extraordinário, a Câmara do Tribunal de Justiça alterou a 

sua decisão para prover o recurso e anular a sentença. Esta decisão serviu de móvel para 

a abertura do processo administrativo, questionado nesta ação, e que visa à exoneração 

da impetrante do cargo de Escrivã. Na sentença, foi concedida em parte a segurança 

requerida, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato 

que implique na exoneração da impetrante. Para tanto, foi realizada uma aprofundada 

análise teórica sobre a noção de precedentes judiciais. Assim, com prudência, foi feita 

uma detida apreciação dos argumentos das partes e do aparato jurisprudencial 
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correlacionado, procedendo-se a uma distinção entre os dois precedentes do STF que 

envolviam a demanda. Por conseguinte, de forma prudente, verificou-se que na outra 

ação havia sido empregada interpretação de um precedente inadequado do STF, o que 

provocaria a exoneração de servidora pública em exercício há mais de três anos, cuja 

invalidação decorreria do fato de ter feito exame físico em data posterior em razão de 

gravidez. Assim, adequando-se o aparato jurisprudencial ao caso, foi possível sanar a 

ameaça de lesão a direito da impetrante, mantendo-a no cargo que, conforme relatado, já 

ocupava há anos. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. (ANEXO VI – 

DOC. 40). 

 

Processo nº 0000793-51.2013.8.02.0001 

 

Trata-se de ação civil pública por meio da qual o Sindicato dos Médicos do 

Estado de Alagoas pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse 

determinado que o réu resolvesse os diversos problemas do Hospital Geral do Estado, 

da Unidade de Emergência do Agreste, da Maternidade Escola Santa Mônica, do 

Hospital de Doenças Tropicais, dos Mini Prontos-socorros, dos Centros de Saúde, do 

Hemocentro e do IML. No mérito, trouxe extenso rol de pedidos, todos relacionados à 

melhoria da rede pública de saúde do Estado, bem como, ao final, requereu o 

pagamento de dano moral coletivo. Em sede de sentença, de forma prudente, os pedidos 

foram julgados improcedentes, por serem muito genéricos, abrangentes e implicarem 

uma intervenção excessiva na esfera de competência do Poder Executivo. Entendeu-se 

que o caso enfrentava um óbice, que era justamente a necessidade de verdadeira criação 

de políticas públicas, haja vista que o que pleiteava era uma reformulação na rede 

pública estadual de saúde. Assim, observou-se que as prestações exigidas fugiam dos 

parâmetros das demais ordinariamente propostas no Judiciário, levando-se em 

consideração que o magistrado contemporâneo precisa ter em mente os efeitos 

sistêmicos de sua decisão, haja vista que, ao determinar a realocação de vultosos 

recursos, poderia gerar uma verdadeira desorganização orçamentária e administrativa. 

Registre-se que a sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 

(ANEXO VI – DOC. 40) 
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Processo nº 0722333-17.2013.8.02.0001 

 

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual 

questionando a ocorrência de descontinuidade da prestação do serviço público de 

educação no Estado de Alagoas. A sentença, que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos formulados, fez uma análise pormenorizada acerca das políticas públicas e do 

dever do poder público em prestar o serviço de educação, que representa um direito 

fundamental indisponível. A fundamentação da decisão tomou como base a 

Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), além 

de argumentos relacionados à possibilidade e aos limites do controle de políticas 

públicas pelo Poder Judiciário. Assim, realizando a adequação fática aos fundamentos 

de direito expostos, concluiu-se que a atuação jurisdicional pretendida deveria focar sua 

providência na medida necessária a sanar as falhas constatadas. Nesse sentido, tal 

providência, uma vez determinada pelo Judiciário, teria a natureza de reparação de 

omissão administrativa, não de criação ou execução direta de políticas públicas, uma 

vez que o serviço público de educação prestado insuficientemente justifica o controle, 

tendo em vista a imposição constitucional e legal para tanto. Registre-se que a sentença 

foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. (ANEXO VI – DOC. 40). 

A prudência ainda se comprova pelo elevado grau de confirmação de sentenças 

do magistrado requerente pelo Tribunal de Justiça. 1.205 (hum mil, duzentas e cinco) 

sentenças confirmadas no período de apuração (setembro de 2016 a dezembro de 2018) 

e 572 (quinhentos e setenta e duas) sentenças no período de afastamento para exercício 

do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência (de janeiro de 2019 até 2021).86 

 

6.8 Sigilo profissional 

 

O sigilo profissional requer que o magistrado guarde reserva de dados ou fatos 

pessoais que tenha tomado conhecimento no exercício de sua atividade, tanto na vida 

pública como no meio privado.87 

O magistrado requerente tem conhecimento de muitos dados e fatos de diversas 

pessoas, mas não os declarou em espaço público ou privado. A prova que se pode fazer 

do cumprimento desse dever é pela inexistência de acusação em procedimento 

disciplinar sobre o assunto. 

                                                   
86 ANEXO VI, DOC. 32. 
87 Art. 27, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
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Considere-se que a quebra de sigilo decorrente do exercício de cargo público 

também configura o crime previsto no art. 325, do Código Penal. A abordagem da 

temática, por tanto, requer uma conduta dolosa para a caracterização, tanto do crime 

como da infração ao Código de Ética da Magistratura Nacional. Desse modo, a ofensa 

ao dever de sigilo importa numa acusação administrativa que, em relação ao magistrado 

requerente, não existe.88  

Importa registrar, ademais, como elemento de comprovação positiva 

concernente ao cumprimento do requisito sigilo, o fato de o magistrado requerente ser 

membro da Comissão de Gestão Documental do TJ/AL,89 auxiliando na implantação da 

política garantidora ao acesso às informações, agregada à preservação dos documentos 

em si e dos correspondentes conteúdos e classificação do grau de sigilo dos dados 

contidos em documentação administrativa e jurisdicional, produzida no âmbito do Poder 

Judiciário alagoano. 

Compete citar também que o requerente integra o recentemente instituído 

Comitê Gestor Institucional de Proteção de Dados Pessoais – CGPD,90 que visa a 

implementação dos princípios e normas que devem nortear o tratamento de dados 

pessoais, físicos e digitais, no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, a fim de 

garantir a proteção da privacidade de seus titulares, bem como define papéis e diretrizes 

iniciais para obtenção da gradual conformidade do TJ/AL ao previsto na Lei nº 13.709, 

de14 de agosto de 2018, a teor do contido na Resolução TJAL nº 03/2021, que institui a 

política de privacidade dos dados das pessoas físicas no Tribunal de Justiça do Estado 

de Alagoas. 

 

6.9 Conhecimento e capacitação 

 

Inexiste procedimento disciplinar por descumprimento desse dever.91 

A exigência de conhecimento e capacitação permanente dos magistrados tem 

fundamento em direito dos jurisdicionados e da sociedade em geral por um serviço de 

qualidade na prestação jurisdicional.92 O Magistrado bem formado conhece o direito 

vigente e possui as capacidades técnicas e éticas para aplicá-lo corretamente.93 A 

                                                   
88 Conforme certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
89 ANEXO VI - DOC. 11. 
90 ANEXO VI - DOC. 26. 
91 Conforme certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 04. 
92 Art. 29, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
93 Art. 30, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 



 84 

obrigação quanto à formação contínua encampa as matérias jurídicas e técnicas que 

melhorem o cumprimento das funções judiciais.94  

A capacitação permanente do magistrado requerente pode ser comprovada pela 

participação como discente nos cursos a seguir elencados. 

 

 Reforma tributária e sistema tributário nacional: jurisprudência e 

doutrina – EJUD - 24 horas – 2021. 

 Ativismo judicial e o discurso dos direitos fundamentais: Estudos 

de casos e fundamentação das decisões judiciais em tempos de 

pandemia – ESMAL - 20 horas - 2020. 

 Mídias sociais, vida social, presença na imprensa, linguagem e 

relações com partes, testemunhas, atores jurídicos, gestores 

públicos: ética prática – ESMAL – 20 horas – 2020. 

 O controle de convencionalidade na prática judicial – ENFAM – 

40 horas – 2020. 

 Formação de Formadores – ENFAM – Nivel I – Modulo 3 – 

Formação de base docente – reflexões sobre a prática docente. 

ENFAM - 16 horas – 2019. 

 Formação de Formadores – ENFAM – Nivel I – Modulo 2 – 40 

horas – 2019. 

 Gestão de pessoas no Poder Judiciário de Alagoas – Modulo 2 – 

ESMAL – 20 horas – 2019.  

 Formação de Formadores – ENFAM – Nivel I – Modulo 1 – 

Elementos de atividade docente no contexto da magistratura. 

Formação de base docente – eleitoral – 24 horas – 2019. 

 Ativismo judicial e administrativo: possibilidades e limites – 

ESMAL – 20 horas – 2019. 

 Cumprimento de sentença e execução no processo civil – ESMAL 

– 20 horas – 2019. 

 Programa de treinamento e pesquisa em direito: desenvolvimento 

socioeconômico e o direito dos contratos – ESMAPE/ Faculdade 

de Direito de Lisboa – 20 horas –2018. 

 Remédios Constitucionais – ENFAM – 40 horas – 2018. 

 Demandas repetitivas e grandes litigantes – ENFAM - 35 horas – 

2017. 

                                                   
94 Art. 31, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
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 A Fazenda Pública e o novo CPC: as modificações mais 

importantes para a judicatura – ESMAL - 20 horas - 2017. 

(ANEXO VI – DOC. 41). 

 

O conhecimento e capacitação dos magistrados adquirem uma intensidade 

especial quanto às matérias, técnicas e atitudes que levem à máxima proteção dos 

direitos humanos e ao desenvolvimento dos valores constitucionais.95 Nessa parte, a 

atuação do magistrado requerente se externa pela participação em cursos como discente, 

como docente, e integração como membro de órgão de direitos humanos. 

 

 Participação como discente no curso: Ativismo judicial e o 

discurso dos direitos fundamentais: Estudos de casos e 

fundamentação das decisões judiciais em tempos de pandemia – 

ESMAL - 20 horas - 2020.96  

 Participação como discente no Curso: Controle de 

Convencionalidade ministrado na Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM - 40 hs – 2020.97 

 Participação como discente no Curso: “Remédios Constitucionais” 

ministrado na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM – 40 hs – 2018.98 

 Participação como docente da disciplina: Direitos Fundamentais do 

Contribuinte no Curso de Mestrado da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL. (ANEXO VI – DOC. 

42). 

 Membro da Coordenadoria de Direitos Humanos – CDH no âmbito 

do Poder Judiciário – Portaria nº 2629, de 10 de dezembro de 2019 

(ANEXO VI – DOC. 43). 

 

O magistrado deve facilitar e promover a formação de outros membros do 

órgão judicial,99 com colaboração ativa na formação judicial,100 inclusive da própria 

                                                   
95 Art. 32, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
96 ANEXO VI – DOC. 41. 
97 ANEXO VI – DOC. 41. 
98 ANEXO VI – DOC. 41. 
99 Art. 33, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
100 Art. 34, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
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formação.101 Na condição de formador de magistrados, destacam-se as seguintes 

atuações. 

 Curso de Formação de Formadores – Nível 1/Módulo 1 – 

Elementos de atividade docente no contexto da magistratura – 

formação de base docente. ENFAM – 24 hs – 2019.102 

 Curso de Formação de Formadores – Desenvolvimento docente – 

Nível 1 – Módulo 2 – ENFAM – 40 hs – 2019.103 

 Curso de Formação de Formadores – Nível 1 – Módulo 3 – 

Formação de base docente – Reflexões sobre a prática docente – 

ENFAM – 16 hs – 2019.104 

 Auxilio na formação permanente de magistrados como 

Coordenador Geral de Cursos da Escola Superior da Magistratura 

de Alagoas – ESMAL nos exercícios de 2016/2017 (ANEXO VI – 

DOC. 44). 

 Auxílio pela elaboração de Projetos Pedagógicos de cursos 

ministrados para magistrados na ESMAL, com credenciamento 

pela ENFAM. 

 CURSO: “A FAZENDA PÚBLICA E O NOVO CPC: AS 

MODIFICAÇÕES MAIS IMPORTANTES PARA A 

JUDICATURA” - Datas: 18 e 19/05/2017. Carga Horária: 

20h/a. Portaria de Credenciamento ENFAM Nº 74, DE 02 

DE MAIO DE 2017. (ANEXO VI – DOC. 45) 

 CURSO: “ASPECTOS DA SENTENÇA CRIMINAL E 

QUESTIONÁRIOS NO TRIBUNAL DO JÚRI” - Datas: 01 

e 02/06/2017. Carga Horária: 20h/a - Portaria de 

Credenciamento ENFAM Nº 89, DE 23 DE MAIO DE 

2017. (ANEXO VI – DOC. 45) 

 CURSO: "ADOÇÕES E PROCEDIMENTOS AFETOS AO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - 

Datas: 24 e 25/08/2017. Carga Horária: 20h/a Portaria de 

Credenciamento - ENFAM Nº 159, DE 02 DE AGOSTO DE 

2017. (ANEXO VI – DOC. 45) 

 

                                                   
101 Art. 36, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
102 ANEXO VI – DOC. 41. 
103 ANEXO VI – DOC. 41. 
104 ANEXO VI – DOC. 41. 
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Ao magistrado ainda cabe contribuir com seus conhecimentos técnicos e 

práticos para melhor desenvolvimento da administração da justiça.105 Nesse espaço, 

registre-se a elaboração, publicação e submissão de artigos jurídicos. 

 

 MELO, Tutmés Airan de Albuquerque; LIMA NETO, Manoel 

Cavalcante de; ATHAYDE, Mariana Aires. Legitimidade, 

legalidade, interesse público e os planos da existência, validade e 

eficácia na suspensão de segurança. Revista da Esmal/ Escola 

Superior da Magistratura de Alagoas, 2020. – n. 5. – Maceió: 

Escola Superior da Magistratura, 2020. (ANEXO VI – DOC. 46). 

 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. MELLO, Marcílio Corrêa 

de. A importância dos tributos e da dívida pública no papel do 

estado. Artigo submetido e aprovado para publicação na Revista de 

Direito Brasileira – RDB em 2021. (ANEXO VI – DOC. 47). 

 VIEIRA, Karinny Guedes de Melo; LIMA NETO, Manoel 

Cavalcante de. Liberdade religiosa no Brasil: Uma abordagem 

histórico-constitucional. Revista da AGU, v. 17, p. 225-254, 2018. 

(ANEXO VI – DOC. 48). 

 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. Tributação e Cidadania. In: 

PINTO, Hélio Pinheiro e outros (coord.). Constituição, Direitos 

Fundamentais e Política: Estudos em homenagem ao Professor 

José Joaquim Gomes Canotilho. Belo Horizonte: Editora Fórum, 

2017. p. 215-225.  (ANEXO VI – DOC. 49). 

 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de; PIERRE, V. H. L. ; COSTA, 

C. E. S. ; ALMEIDA, D. C. Judicialização do orçamento 

brasileiro: O posicionamento do supremo Tribunal Federal nos 

últimos vinte anos. Revista Jurídica- Unicuritiba, v. 2, p. 223-250, 

2017 (ANEXO VI – DOC. 50). 

 

E, também, de palestras ministradas. 

 

 A importância dos tributos e da dívida pública no papel do estado 

contemporâneo. 18/06/2020. II Semana Jurídica da FDA. Mesa 6: 

                                                   
105 Art. 35, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4072551451129468
http://lattes.cnpq.br/4072551451129468
http://lattes.cnpq.br/4072551451129468
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Direito Público, Meio Ambiente e o papel do Estado na 

contemporaneidade Bloco 2. Universidade Federal de Alagoas – 

UFAL/FDA (ANEXO VI – DOC. 51). 

 Ativismo judicial no exercício da jurisdição constitucional: limites 

e correção legislativa – ESMAL. 19/09/2019 (ANEXO VI – DOC. 

52). 

 Nova lei de introdução às normas – alguns reflexos tributários. 

24/05/2019. Projetos Sextas do Saber da Secretaria da Fazenda do 

Estado de Alagoas – SEFAZ/ AL (ANEXO VI – DOC. 53). 

 

 

6.10 Dignidade, honra e decoro 

 

Segundo o Código de Ética da Magistratura Nacional, ao magistrado é vedado 

procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções,106 

sendo atentatório à dignidade do cargo qualquer ato ou comportamento do magistrado, 

no exercício profissional, que implique discriminação injusta ou arbitrária de qualquer 

pessoa ou instituição.107 

Para caracterizar-se infração ao dever é preciso que haja uma imputação do 

descumprimento que necessita de uma conduta dolosa. Desse modo, a ofensa ao dever 

importa numa acusação administrativa que, em relação ao magistrado requerente, não 

existe.108 

Destaque-se, nesse critério, o recebimento da medalha do mérito judiciário do 

Estado de Alagoas que enfatiza, segundo a Resolução nº 43, de 16 de dezembro de 

2008, em seu art. 5º, a “responsabilidade, o compromisso com o serviço público, as 

atitudes e procedimentos na vida pública e pessoal condizentes com a moral”, 

revertendo-se em contribuição para o engrandecimento do Poder Judiciário (ANEXO 

VI – DOC. 54). 

Registre-se ainda o exercício do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência, 

Coordenador Geral de Cursos da ESMAL e membro de diversas comissões designadas 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça,109 que demonstram o preenchimento do requisito 

de forma positiva. 

                                                   
106 Art. 37, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
107 Art.39, do Código de Ética da Magistratura Nacional. 
108 Conforme certidões de inexistência de penalidades administrativas constantes no ANEXO I - DOC. 

04. 
109 ANEXO VI, DOCS. 12 a 26. 
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Na avaliação da adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura 

Nacional serão considerados, negativamente eventual processo administrativo 

disciplinar aberto contra o magistrado concorrente, bem como as sanções aplicadas no 

período da avaliação, não sendo consideradas eventuais representações em tramitação e 

sem decisão definitiva, salvo com determinação de afastamento prévio do magistrado e 

as que, definitivas, datem de mais de dois anos, na data da abertura do edital, na forma 

do art. 20, b, da Resolução nº 01/2012. Inexiste registro de abertura de processo 

administrativo disciplinar ou aplicação de penalidade contra o requerente, no período de 

avaliação, conforme certidão da Corregedoria Geral da Justiça e da Diretoria Adjunta de 

Gestão de Pessoas – DAGP e também não existe representação com afastamento prévio 

das funções ou condenações definitivas anteriores aos dois anos da abertura do edital de 

concorrência ao acesso por merecimento para o cargo de Desembargador (ANEXO VI 

– DOC. 55).110 

O candidato que não tiver sido condenado em decisão definitiva administrativa 

nos dois anos anteriores ao pedido de promoção por merecimento  terá aferidos 05 

(cinco) pontos nesse critério, nos termos do art. 21, da Resolução nº 01/2012. Inexiste 

registro de penalidade contra o requerente, nos dois anos anteriores ao pedido de 

ascensão por merecimento ao cargo de Desembargador, conforme certidão da 

Corregedoria Geral da Justiça e da Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas – DAGP 

(ANEXO VI – DOC. 56).111 

 

7 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ESPECIAIS NO 

ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO E PRODUÇÃO JURÍDICA – ANEXO VII 

 

Embora atualmente não estejam previstas expressamente como critério de 

pontuação para a promoção por merecimento entre as entrâncias e para o acesso por 

merecimento ao Tribunal de Justiça, o exercício de atividades administrativas no âmbito 

do Poder Judiciário e a produção jurídica revelam a capacidade de gestão e a cultura 

jurídica do magistrado, além daquelas normalmente exercitadas na atividade fim. 

Tais atuações do magistrado já estiveram expressamente previstas como 

critério para o merecimento no art. 19, da Resolução nº 04/2006, do Tribunal de Justiça 

do Estado de Alagoas. 

                                                   
110 Conforme as demais certidões constantes no ANEXO I, DOC. 04. 
111 As certidões constantes no ANEXO I, DOC. 04 complementam a inexistência de punição disciplinar. 
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7.1 Exercício de cargos ou funções de administração superior do judiciário 

 

 Exercício do cargo de Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Alagoas. 

 Juiz Auxiliar da Presidência - 2005 a 2006 – Presidente do 

Tribunal de Justiça: Desembargador Estácio Luiz Gama de Lima. 

 Juiz Auxiliar da Presidência - 2007 a 2008 – Presidente do 

Tribunal de Justiça: José Fernandes de Hollanda Ferreira. 

 Juiz Auxiliar da Presidência 2009 – Presidente do Tribunal de 

Justiça: Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento 

(ANEXO VII – DOC. 01). 

 Juiz Auxiliar da Presidência 2019 a 2020 – Presidente do Tribunal 

de Justiça: Desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo. 

ANEXO VII – DOC. 02). 

 Juiz Auxiliar da Presidência 2021– Presidente do Tribunal de 

Justiça: Desembargador Klever Rêgo Loureiro (ANEXO VII – 

DOC. 02). 

 Exercício do cargo de Presidente da Comissão Gestora do Fundo 

Especial de Modernização do Poder Judiciário – FUNJURIS 

 Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS – 1997 a 1998 – 

Presidente do Tribunal de Justiça: Desembargador Jairon Maia 

Fernandes – Portaria nº 94/97. (ANEXO VII – DOC. 03). 

 Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS – 1999 – 

Presidente do Tribunal de Justiça: Desembargador Orlando 

Monteiro Cavalcanti Manso – Portaria nº 100/99 (ANEXO VII – 

DOC. 03). 

 Exercício do Cargo de Coordenador Geral de Cursos da ESMAL 

 Juiz Coordenador Geral de Curso da ESMAL – 2005 a 2006 - 

Diretora da ESMAL: Desembargadora Elisabeth Carvalho 

Nascimento (ANEXO VII – DOC. 04). 

 Juiz Coordenador Geral de Curso da ESMAL – 2016/2017 - 

Diretor da ESMAL: Desembargador Fernando Tourinho de Omena 

Souza (ANEXO VII – DOC. 05). 
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 Exercício do cargo de Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Alagoas 

 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça – início de 2017 – 

Corregedor-Geral da Justiça: Desembargador Paulo Barros da 

Silva Lima (ANEXO VII – DOC. 06). 

 

7.2 Publicações de obras jurídicas ou afins, de interesse do poder 

judiciário 

 

 Publicação de livro de conteúdo jurídico ou de matéria afim e de 

interesse do Judiciário, por editora especializada, com conselho editorial. 

 Direitos Fundamentais dos Contribuintes: Limitações 

Constitucionais ao Poder de Tributar. Recife: Nossa Livraria, 

2005 (ANEXO VII – DOC. 07). 

 Substituição Tributária. Uma visão do Instituto no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro e sua Aplicação na Esfera do 

ICMS.  Curitiba: Juruá, 2000 (ANEXO VII – DOC. 08). 

 

 Publicação de artigos de conteúdo jurídico ou de matéria afim e de 

interesse do Judiciário em veículo de comunicação especializado, 

impresso ou eletrônico, com conselho editorial e o mínimo de 10 (dez) 

laudas. 

 MELO, Tutmés Airan de Albuquerque; LIMA NETO, Manoel 

Cavalcante de; ATHAYDE, Mariana Aires. Legitimidade, 

legalidade, interesse público e os planos da existência, validade e 

eficácia na suspensão de segurança. Revista da Esmal/ Escola 

Superior da Magistratura de Açlagoas, 2020. – n. 5. – Maceió: 

Escola superior da Magistratura, 2020.112 

 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. MELLO, Marcílio Corrêa 

de. A importância dos tributos e da dívida pública no papel do 

estado contemporâneo. 2020. No prelo. Submetido à Revista de 

Direito Brasileira – RDB.113 

 VIEIRA, Karinny Guedes de Melo; LIMA NETO, Manoel 

Cavalcante de. Liberdade religiosa no Brasil: Uma abordagem 

                                                   
112 ANEXO VI – DOC. 46. 
113 ANEXO VI – DOC. 47. 

http://lattes.cnpq.br/4072551451129468
http://lattes.cnpq.br/4072551451129468
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histórico-constitucional. Revista da AGU, v. 17, p. 225-254, 

2018.114 

 Tributação e Cidadania. In: PINTO, Hélio Pinheiro e outros 

(coord.). Constituição, Direitos Fundamentais e Política: Estudos 

em homenagem ao Professor José Joaquim Gomes Canotilho. Belo 

Horizonte: Editora Fórum, 2017. p. 215-225.115 

 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de; PIERRE, V. H. L. ; COSTA, 

C. E. S. ; ALMEIDA, D. C. Judicialização do orçamento 

brasileiro: O posicionamento do supremo Tribunal Federal nos 

últimos vinte anos. Revista Jurídica- Unicuritiba, v. 2, p. 223-250, 

2017.116 

 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de; FARIAS, Luiz Roberto 

Barros. Conceito Jurídico de Essencialidade no Imposto sobre 

Produtos Industrializados: Uma (In)cômoda indeterminação. 

Revista da ESMAL, v. 05, p. 07-294, 2016 (ANEXO VII – DOC. 

09). 

 LIMA, Alberto Jorge Correia de Barros; LIMA NETO, Manoel 

Cavalcante de. Improbidade Administrativa: Estrutura jurídica dos 

tipos e controle judicial. Uma perspectiva dogmática para 

proteção dos direitos fundamentais. Revista Eletrônica do 

Mestrado em Direito, v. 6, p. 3-21, 2015 (ANEXO VII – DOC. 

10). 

 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de; NETTO, Antonio Alves 

Pereira. A energia elétrica como mercadoria supérflua para fins do 

ICMS e seu controle judicial. Revista Jurídica (FIC), v. 3, p. 251-

280, 2015 (ANEXO VII – DOC. 11). 

 Controle judicial em Provas de Concurso Público. Interesse 

Público (Impresso), v. 13, p. 71-84, 2011 (ANEXO VII – DOC. 

12). 

 Função Social dos Tributos: ICMS e Segurança Pública. Interesse 

Público, v. 60, p. 209-223, 2010 (ANEXO VII – DOC. 13). 

 Controle administrativo do lançamento tributário. Revista Idéia 

Nova, Universidade Federal de Pernambuco/CCJ: Ano1, n. 1. 

Recife: Ed. Do autor. Jan a jun/2003 (ANEXO VII – DOC. 14). 

                                                   
114 ANEXO VI – DOC. 48. 
115 ANEXO VI – DOC. 49. 
116 ANEXO VI – DOC. 50. 

http://lattes.cnpq.br/4072551451129468
http://lattes.cnpq.br/4072551451129468
http://lattes.cnpq.br/4072551451129468
http://lattes.cnpq.br/4072551451129468
http://lattes.cnpq.br/4072551451129468
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 O julgamento de improcedência de casos idênticos: Uma análise 

da reforma processual civil e sua aplicação no processo tributário 

a partir do prisma da judicialização da política. Revista de 

Estudos Sócio-jurídicos da SEUNE – Ano 2, n. 4 (jan/jun. 2007). 

Maceió: SEUNE/EDUFAL, 2007 (ANEXO VII – DOC. 15). 

 Fato gerador presumido: Contornos constitucionais e as Recentes 

Decisões do STF sobre Substituição Tributária. CCJUR em 

REVISTA ano 1, n. 1. Maceió: EDUFAL, v. 1, nº 1, jan/ jul, 2003 

(ANEXO VII – DOC. 16). 

 Conceitos Indeterminados no Direito Tributário. Revista da Escola 

Superior da Magistratura do Estado de Alagoas Maceió: ESMAL, 

ano II, nº 1, jan/jun, 2003 (ANEXO VII – DOC. 17). 

 O fato gerador do ICMS nas operações com Energia Elétrica e seu 

reflexo na repartição de receitas. Revista da Escola da 

Magistratura do Estado de Alagoas. Maceió: ESMAL, ano 1, nº 1, 

jul/dez, 2002 (ANEXO VII – DOC. 18). 

 Tributação ambiental: um enfoque da utilização dos tributos na 

política ambiental no Brasil. Revista do Ministério Público n° 06. 

Maceió: CJUR, jul/dez/, 2001. (ANEXO VII – DOC. 19). 

 

 7.3 Exercício de cargos externos à magistratura estadual 

 

 Exercício do cargo de Juiz Efetivo do Tribunal Regional Eleitoral – 

biênio 2008/2009. Exercício do cargo de Juiz Efetivo do Tribunal 

Regional Eleitoral – biênio 2010/2011 (ANEXO VII – DOC. 20). 

 Presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado de 

Alagoas – biênio 2007/2008 (ANEXO VII – DOC. 21). 

 Professor da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, na 

Graduação e no Mestrado do Curso de Direito (ANEXO VII – 

DOC. 22). 

 

CONCLUSÃO 

 

Em cumprimento ao art. 24 da Resolução nº 01/2012, que remete para o 

candidato a obrigação de juntar os documentos para aferição dos critérios objetivos de 

merecimento, o magistrado requerente, pelo presente requerimento, fez a justificação de 
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cada item dos cinco critérios de apreciação com a juntada dos respectivos documentos 

comprobatórios. 

Os requisitos exigidos para o processo seletivo de acesso ao tribunal por 

merecimento previstos no art. 23, I a VI, da Resolução nº 01/2012, foram preenchidos: 

pedido formal de inscrição com o preenchimento das condições da legislação pertinente; 

certidão da corregedoria quanto à produtividade (ANEXO III - DOC. 01) e itens 

pertinentes da presteza explicados no campo próprio deste requerimento (ANEXO IV); 

cópias de 30 (trinta) sentenças proferidas no período de aferição para avaliação do 

desempenho (ANEXO II - DOC. 01 A 32); certidão da ESMAL em relação à 

participação em cursos oficiais ou reconhecidos (ANEXO V - DOC. 01); declaração da 

APMP sobre o cumprimento da Meta 2 do CNJ (ANEXO IV - DOC. 31); e, finalmente, 

todos os documentos aptos para aferição do critério de presteza (ANEXO IV - DOC. 01 

a 38). 

Requer-se, assim, que sejam os critérios apreciados com os respectivos 

documentos probatórios e as pontuações aferidas para fins de acesso ao cargo de 

Desembargador.  

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Maceió, 15 de julho de 2021. 

 

Manoel Cavalcante de Lima Neto 

Juiz de Direito 
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