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Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, Dd. Relator da ADPF n. 482 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, associação civil sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.102.228/0001-04, representativa dos 

interesses dos magistrados brasileiros, com sede no SCN, Quadra 2, Bloco D, Torre 

B, Sala 1302, Shopping Liberty Mall, Brasília-DF, CEP: 70712-903, vem, 

respeitosamente, por seus advogado, requerer o ingresso como 

 

amicus curiae 

(CPC/15, art. 138) 

 

uma vez que presente a “relevância da matéria” assim como a “especificidade do 

tema objeto da demanda” e a “repercussão social da controvérsia” decorrente da 

pretensão deduzida pelo PGR, no sentido de inicialmente suspender, e, ao final, 

declarar a nulidade, por suposto vício de inconstitucionalidade, da decisão proferida 

pelo CNMP no PP n. 000.000.000229/2015-39. 

 

I - A legitimidade e representatividade da AMB, diante da 

relevância da matéria, que justificam o ingresso como 

amicus curiae 

 

O PGR propôs a ADPF contra decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) no pedido de providências (PP) 0.00.000.000229/2015-39, a qual 

autorizou e fixou balizas para disciplina da permuta nacional, entre membros de 

Ministérios Públicos dos estados e entre estes e membros do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios. 
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A questão de direito em debate interessa à magistratura nacional, porque o mesmo 

direito deferido pelo CNMP aos membros do MP poderá ser deferido aos membros da 

magistratura nacional, pelo fato de a base legal (constitucional) ser rigorosamente a 

mesma: a ampliação do caráter nacional e unitário da magistratura e do MP pela EC 

n. 45. 

 

No caso, o fato de a AMB não ter interesse com o direito dos membros do MP, não 

quer dizer que não tenha interesse com o desfecho da decisão que esse STF virá a 

tomar. 

 

Se é certo que a AMB não teria legitimação para questionar a Resolução do CNMP, o 

mesmo não se pode dizer quanto ao direito de requerer o ingresso como amicus 

curiae. Afinal, a legitimação para figurar como amicus curiae em ação de controle 

concentrado de constitucionalidade é diversa da legitimação para propor ação dessa 

natureza. 

 

Bem assinalou o Min. Celso de Mello em voto que proferiu na ADI n. 1.157, para 

rejeitar alegação posta na referida ação, de inexistência de legitimidade de 

determinada parte que requerera seu ingresso como amicus curiae, em acórdão com 

a seguinte ementa (STF, Pleno, ADI 3045/DF, Min. Celso de Mello, DJ. 01.06.07): 

 

“E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - NOVO CÓDIGO CIVIL (2002), 

ART. 59 - A QUESTÃO DA AUTONOMIA DOS ENTES DE DIREITO PRIVADO, INCLUSIVE DAS 

ENTIDADES DESPORTIVAS, E O PODER DE REGULAÇÃO NORMATIVA DO ESTADO - O 

POSTULADO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO - A EVOLUÇÃO DESSA 

LIBERDADE DE AÇÃO COLETIVA NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - AS MÚLTIPLAS 

DIMENSÕES DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO - MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE, DE 

CARÁTER SUBSTANCIAL, INTRODUZIDA NO TEXTO DA NORMA ESTATAL IMPUGNADA - 

HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE - EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE 

FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA.” 

 

Conquanto não haja, na ementa desse precedente, qualquer informação sobre a 

questão da legitimação do amicus curiae, esse eg. STF enfrentou a preliminar, 

suscitada pelo então Advogado Geral da União de suposta impossibilidade de 

determinada associação ingressar no processo como amicus curiae, sob a alegação 

de que ela não preencheria os requisitos (a) de ser associação de classe, mas sim de 

outras associações, (b) de possuir vinculo de pertinência temática com a matéria 

discutida, como se pode ver do princípio do voto: 
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“Cabe-me analisar, inicialmente, questão preliminar suscitada pelos eminentes Advogado-Geral 

da União (fls. 160) e Procurador-Geral da República (fls. 169, item n. 5), consistente na 

impossibilidade de intervenção processual, na presente causa, da REBRAF – Rede Brasiliera de 

Entidades Assistenciais Filantrópicas, sob a alegação de que, por tratar-se de associação de 

associações e por não se verificar, quanto a ela, o atendimento da exigência relativa à pertinência 

temática, essa entidade não se subsume à qualificação de “amicus curae”, seja porque se trata de 

associação de associações, seja porque não satisfaz a exigência concernente ao vínculo da 

pertinência temática, seja, ainda, porque sustenta a inconstitucionalidade da norma legal em 

questão sob fundamento diverso (ofensa à liberdade de associação) daquele invocado pelo autor 

desta ação direta, que apóia a sua pretensão no suposto desrespeito ao postulado da autonomia 

jurídica das entidades desportivas.” 

 

Em seguida, o em. Min. Celso de Mello rejeitou a preliminar, demonstrando que os 

requisitos para ser autor da ação direta de inconstitucionalidade são distintos dos 

requisitos para ser amicus curiae, até porque, para esse último, a qualificação 

necessária é de que seja um “terceiro” interveniente e prescinda, por decorrência, da 

necessidade de possuir legitimação para a ação direta de inconstitucionalidade. Veja-

se o restante do voto: 

 

“Rejeito a preliminar suscitada, quer porque se acham atendidas, no caso as condições ficadas no 

art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/99, quer porque a qualificação como “amicus curiae” – que constitui 

terceiro interveniente – prescinde, por isso mesmo, ao contrário do que pretendido pelo eminente 

Advogado-Geral da União, da necessidade de “possuir legitimidade ativa para a ação de controle 

abstrato” (fls. 160). 

 Cumpre assinalar, neste ponto, que a REBRAF congrega mais de 700 (setecentas) entidades 

assistenciais filantrópicas, valendo destacar aquelas que compõem o seu Conselho Gestor, 

relacionadas a fls. 51/56 e cabendo mencionar as que intervieram em sua fundação, mencionadas 

a fls. 56/60 destes autos, tudo a evidenciar que essa Instituição possui significativa e adequada 

representatividade que a qualifica para os fins a que alude o § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/99. 

 É certo que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que (...) 

 A Lei n. 9.868/99, ao regular o processo (...)  A razão de ser dessa vedação legal (...) 

 Não obstante tais razões, cumpre relembrar a regra inovadora constante do art. 7º, § 2º, da Lei n. 

9.868/99, que, em caráter excepcional, abrandou o sentido absoluto da vedação pertinente à 

intervenção assistenciais, passando, agora, a permitir o ingresso de entidade dotada de 

representatividade adequada no processo de controle abstrado de constitucionalidade. 

 A norma legal em questão, ao excepcionalmente admitir a possibilidade de ingresso formal de 

terceiros no processo de controle normativo abstrato, assim dispõe:  (...) 

 No estatuto que rege o sistema de controle normativo abstrato de constitucionalidade, o 

ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei n. 

9.868/99, a figura do “amicus curiae”, permitindo, em conseqüência, que terceiros, desde que 

investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de 

manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. 

 Cabe advertir, no entanto, que a intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se 

em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a 

proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. 

 Impõe-se destacar, neste ponto, por necessário, a idéia nuclear que anima os propósitos 

teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção 

do “amicus curiae” no processo de fiscalização normativa abstrata. 
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 Não se pode perder de perspectiva que a regra inscrita no art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/99, que 

contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do “amicus curiae” – tem por 

objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal 

venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da 

controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão 

pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte (...), quando no 

desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de 

constitucionalidade. 

 

Então, além de não ser exigível do terceiro, que pretenda ingressar na relação 

processual da ação direta de inconstitucionalidade  -- no caso sob exame da ADPF  -- 

, que ele possua a mesma legitimação do autor desta, o que se revela necessário é 

que possua “razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na 

causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do 

litígio constitucional”. 

 

Como a AMB possui legitimação para reclamar no CNJ o mesmo direito que foi dado 

aos membros do MP pelo CNMP   --  e já o fez por meio do PP n. 0004074-

05.2015.2.00.0000 que está tramitando naquele órgão  --  possui razões que tornam 

desejável e útil sua atuação em favor de demonstrar a constitucionalidade da 

decisão do CNMP impugnada pela ação. 

 

Afinal, o reconhecimento do caráter nacional e unitário do MP  --   para o fim de 

considerar válido o ato de permuta nacional, entre membros de Ministérios Públicos 

dos estados e entre estes e membros do Ministério Público do Distrito Federal e 

Território  --  importará, necessariamente no reconhecimento do caráter nacional e 

unitário da magistratura, para o mesmo fim entre os magistrados. 

 

Daí a necessidade de a AMB ingressar no presente feito, visando a defender a 

constitucionalidade do ato do CNMP impugnado pelo PGR, uma vez que, vindo a ser 

mantida a decisão, restará viabilizado pelo CNJ a edição de ato normativo de igual 

teor ao da decisão do CNMP ou até mais amplo no PP lá instaurado a pedido da AMB. 

 

Estão presentes, portanto, os requisitos legais que autorizam e justificam a 

intervenção como amicus curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade 

 

 



GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS 

SCN, ED. BRASÍLIA TRADE CENTER, 13º. AND., S. 1312, BRASÍLIA (DF) BRASIL CEP: 70.711-902 

TEL.: (61)3326-1458 FAX.: (61) 3326-3849, E-MAIL: gpfa@gpfa.adv.br 

5 

II – A ação proposta pelo MPF e sua repercussão no direito 

da magistratura 

 

Como dito anteriormente, o PGR propôs a ADPF contra decisão proferida pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no pedido de providências (PP) 

0.00.000.000229/2015-39, a qual autorizou e fixou balizas para disciplina de permuta 

nacional, entre membros de Ministérios Públicos dos estados e entre estes e membros 

do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A decisão impugnada possui a 

seguinte ementa: 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REMOÇÃO. PERMUTA NACIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DOS 

ESTADOS. CARÁTER NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DO MP. PRECEDENTES. CARREIRAS DISTINTAS. COMPATIBILIDADE. 

INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) PARA 

REGULAMENTAR A MATÉRIA. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL OU ATO 

NORMATIVO INTERNO DE INICIATIVA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA 

DE NORMATIVIDADE, DE GENERALIDADE E DE ABSTRAÇÃO NO CASO EM COMENTO. 

MANIFESTAÇÃO ESTRITA DESTE CNMP QUANTO À POSSIBILIDADE DE QUE OS 

MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

DISCIPLINEM A MATÉRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE. PARCIAL. PROCEDÊNCIA. 1. Pedido de Providências para que o Conselho 

Nacional do Ministério Público autorize e regulamente a remoção por permuta nacional entre 

membros vinculados a Ministérios Públicos de estados distintos. 

2. O CNMP somente possuirá margem para regulamentar a remoção entre Membros de MPs de 

estados diversos caso se entenda ou (1) pela existência de uma carreira única entre membros de 

MPs Estaduais ou (2) que a norma constitucional, por si só, sem a exigência da Lei Complementar 

de cada Estado, já autoriza sua realização. 

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem avançando no conceito de uma Magistratura 

Nacional e de um MP Nacional, mas ainda não afirmou a existência de uma carreira única ou que 

a Constituição autoriza, sem a necessidade de uma lei em sentido formal, a permuta entre 

membros vinculados a MPs estaduais diversos. 

4. Não se pode olvidar que o CNMP é um órgão de natureza meramente administrativa, não lhe 

cabendo o papel de intérprete, mas apenas de aplicador da Constituição. Sem um indicativo claro 

do STF de que existe uma carreira única ou de que a remoção pode ser implementada sem a 

exigência de lei, inexiste margem de atuação para este órgão de controle. 

5. Ademais, o poder regulamentar do CNMP se restringe ao âmbito de sua competência (art. 130-

A, § 2º, inciso I, da CF). A organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério  no entanto, 

são matérias cuja a Constituição somente permite regulamentação por meio de Lei Complementar 

de cada ente federado. Dessa maneira, as questões relacionadas aos cargos dos membros, como 

é o caso da remoção pleiteada, devem ser reguladas por Lei Complementar do respectivo ente 

federativo. 

6. Cabimento de permuta dentro do mesmo ramo, ou seja, dentro do MPF, dentro do MPT, dentro 

do MPM.  

7. Cabimento de permuta dentro do MPE e entre este e o MPDFT, pois o MPDFT apresenta as 

mesmas prerrogativas, missão, deveres e características do MPE. Enfim, o critério definidor para 

a possibilidade de permuta é a afinidade de atribuições e não o pertencimento ao ramo, já que o 

MP é nacional e único. 
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8. Impossibilidade de permuta entre membros do Ministério Público nos Estados (e do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios), com membros do Ministério Público Federal, Ministério 

Público do Trabalho ou Ministério Público Militar. 

9. Diante da falta de uma indicação clara sobre a possibilidade ou não da permuta, está este 

Conselho impedido de regulamenta  a matéria, não havendo, no entanto, impedimento para que 

cada Estado legisle, retirando da Constituição e demais leis, como a Lei Orgânica Nacional nº 

8.625/93, substrato para exercer seu poder de legislar. 

10. Deve existir uma efetiva análise pelos MPs envolvidos da conveniência e oportunidade da 

permuta, englobando o aspecto curricular, a ficha funcional, a situação das Promotorias dos 

respectivos membros e, inclusive, o momento de realização da remoção e o impacto que isto pode 

gerar para os serviços prestados em ambos os Estados, abarcando, inclusive, questões 

relacionadas com a futura aposentadoria dos envolvidos. 

11. Julgamento do procedimento adstrito à afirmação da mera declaração da possibilidade da 

permuta entre membros de Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal e Territórios, 

ficando absolutamente condicionada à prévia aquiescência de cada Parquet quanto à 

possibilidade da realização da permuta como forma de respeitar preceito fundamental e a 

autonomia de cada Estado da Federação, caso as unidades ministeriais decidam pela 

regulamentação da matéria, não havendo julgamento de qualquer caso concreto. 

12. Observância por cada Ministério Público da necessidade de edição de norma local, a qual 

deve ser expedida pelo próprio Parquet interessado ou, pelo Poder Legislativo, mediante iniciativa 

daquele. 

13. Parcial procedência do Pedido de Providências, entendendo possível a instituição da permuta 

interestadual, reconhecendo, porém, que não compete ao Conselho regulamentar a matéria, 

enquanto não existirem ao menos duas leis complementares estaduais tratando do tema.1 

 

Da leitura da petição inicial já se pode ver que a matéria debatida no âmbito do CNMP 

tem correspondência direta com a magistratura, porque decorre da alteração 

constitucional imposta pela EC n. 45, que, mais do que reafirmar o caráter nacional e 

unitário da magistratura, AMPLIOU-O de forma clara, o que também ocorreu no 

âmbito do Ministério Público. Veja-se o trecho da inicial: 

 

A Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, promoveu relevantes alterações na 

estrutura do Poder Judiciário e do Ministério Público, as quais propiciaram, entre outras, 

novas pautas exegéticas para o regime remuneratório e para as vantagens dessas carreiras. Por 

um lado, reforçou o caráter nacional da magistratura judicial, ao instituir o Conselho Nacional 

de Justiça: a criação de instância de composição nacional, dotada de poderes normativos e 

disciplinares para todas as esferas do Judiciário representa indiscutível adensamento normativo 

do princípio segundo o qual a magistratura nacional, não obstante de organicidade simétrica ao 

desenho federativo do estado brasileiro, perpassa as esferas federativas e constitui, em sua 

arquitetura normativa essencial, órgão com certo grau de unidade. 

 

Por outro, engendrou importante reposicionamento do Ministério Público na ordem jurídica e 

consolidou o estatuto de magistratura da instituição, com regime jurídico paralelo ao do 

Judiciário. 

 

A exemplo do que fez com a magistratura judicial, também ao Ministério Público a Emenda 

Constitucional 45/2004 conferiu caráter nacional. A criação do Conselho Nacional do Ministério 

Público, com competências que atravessam a organicidade federativa da instituição, e a 

aplicabilidade constitucional ao Ministério Público dos princípios do Estatuto da Magistratura (art. 

129, § 4o, da Constituição), 6 que por natureza é nacional, não deixam dúvida sobre o ponto. 
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A despeito dessa premissa  --  caráter nacional e unitário da magistratura e do MP  --  

investiu o PGR contra a decisão do CNMP que autorizou e fixou balizas para disciplina 

de permuta nacional, entre membros de Ministérios Públicos dos estados e entre 

estes e membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apontando 

para o fato de que o caráter nacional não chegaria a tanto: 

 

O princípio da unidade e o caráter nacional do Ministério Público, todavia, confirmado por 

deveres, prerrogativas e funções institucionais comuns a todos os ramos do Ministério Público da 

União e aos MPs dos estados-membros, não implicam existência de estrutura administrativa 

singular em todo o país, como se apenas houvesse um único ramo ou órgão do Ministério 

Público brasileiro. 

 

Como se pode depreender, o deferimento ou indeferimento do pedido veiculado nessa 

ADPF terá por fundamento a definição sobre a ampliação do caráter nacional e 

unitário do Ministério Público e, igualmente, do Poder Judiciário, para fixar a 

possibilidade jurídica de ocorrer a permuta de membros dessas carreiras entre os 

Estados da Federação ou entre esses e a União. 

 

Acresce que, tal como mencionado pelo PGR, o CNJ já examinou pedido dessa 

natureza formulado por magistrados e o indeferiu, como se pode ver da ementa do 

precedente: 

 

1. PODER JUDICIÁRIO NACIONAL – O Poder Judiciário, nos termos do art. 92 da Constituição 

Federal, é nacional, compondo-se dos ramos especializados da Justiça Trabalhista, Eleitoral e 

Militar e da Justiça Comum, que abrange as Justiça Federal e Estadual. 

2. Cada ramo da Justiça brasileira constitui carreira autônoma, cujo provimento, em regra, se dará 

por concurso público, salvo as hipóteses excepcionais de investidura político-constitucional. 

3. PODER JUDICIÁRIO E FEDERALISMO – Nos termos do art. 125 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, a organização da Justiça Estadual deve absoluto respeito às regras 

federalistas da auto-organização, auto-governo e auto-administração (CF, arts. 93 e 96). 

4. INEXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CARREIRA REFERENTE À TODAS AS JUSTIÇAS 

ESTADUAIS – Não há um único Poder Judiciário Estadual, mas sim, existe a Justiça Estadual 

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

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

comunicante – administrativo ou jurisdicional – entre eles. 

5. Impossibilidade de remoção por permuta de magistrados pertencentes a Poderes Judiciários 

estaduais diversos, mesmo com a concordância dos respectivos Tribunais de Justiça, por 

corresponder à transferência, ou seja, forma de ingresso em carreira diversa daquela para a qual 

o servidor ingressou por concurso, hipótese absolutamente vedada pelo artigo 37, inciso II, do 

texto constitucional. 

5. Pedido improcedente.19  

(CNJ. PP n. 465/2006, Rel.: Conselheiro ALEXANDRE DE MORAES. 23a sessão. 15/8/2006. DJ, 

1o set.2006. 
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Ressaltou ainda o PGR que “A despeito de estar novamente em debate no CNJ a 

possibilidade de permuta entre magistrados estaduais vinculados a diferentes tribunais 

de justiça (pedido de providências 0004074-05.2015.2.00.0000, formulado pela 

Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, relatoria do Conselheiro LUIZ 

CLAUDIO ALLEMAND), ainda não houve revisão do entendimento anterior.” 

 

Ainda que o CNJ não tenha proferido decisão semelhante à do CNMP, trata-se de 

matéria que será, como se pode ver, apreciada novamente por aquele órgão 

administrativo do Poder Judiciário, no PP n. 0004074-05.2015.2.00.0000 proposto 

pela AMB, para dizer da possibilidade de ocorrer a permuta de membros da 

magistratura entre os Estados da Federação ou entre esses e a União. 

 

III – Competência constitucional para editar regulamentos 

a partir de direito posto diretamente na Constituição 

Federal. 

 

Compreende a AMB que tanto o CNMP como o CNJ possuem competência 

constitucional para dispor sobre a matéria, por meio de regulamento (ato normativo) 

porque se está diante da hipótese de direito que decorre diretamente do texto 

constitucional (inciso VII-A, do art. 93 da CF). 

 

Não foi por outra razão que esse eg. STF, ao julgar a ADC n. 12, considerou 

constitucional o ato normativo editado pelo CNJ que impunha a todos os Tribunais 

Federais e Estaduais a obrigação de observarem o princípio da moralidade para 

impedir o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Veja-se a ementa: 

 

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA 

RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO 

QUE "DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR PARENTES, 

CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM 

CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER 

JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Os 

condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de 

prover e desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições constantes do ato 

resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis 

dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. 2. 

Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao 

princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a 

submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma 

singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter 
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estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a 

competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 

125, caput, junge essa organização aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles 

incluídos os constantes do art. 37, cabeça. 3. Ação julgada procedente para: a) emprestar 

interpretação conforme à Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo "direção" 

nos incisos II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da 

Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça. 

(ADC 12, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, DJe-237 

DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-01 PP-00001 RTJ VOL-00215-01 

PP-00011 RT v. 99, n. 893, 2010, p. 133-149) 

 

Esse mesmo entendimento voltou a prevalecer no julgamento da ADI 4638 que 

impugnou a Resolução n. 135 do CNJ, que disciplinou os procedimentos disciplinares 

da magistratura: 

 

NFORMATIVO Nº 653 

TÍTULO Resolução 135/2011 do CNJ e uniformização de procedimento administrativo disciplinar - 

1 

PROCESSO ADI - 4638 

ARTIGO O Plenário iniciou julgamento de referendo em medida cautelar em ação direta de 

inconstitucionalidade ajuizada, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, contra a 

Resolução 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. O diploma adversado dispõe 

sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável 

aos magistrados, acerca dos ritos e das penalidades, e dá outras providências. De início, 

reconheceu-se a legitimidade da requerente para propor a presente ação, na esteira de 

precedentes da Corte, bem como o caráter abstrato, geral e autônomo do ato questionado. 

 

Da mesma forma  --  ainda que em julgamento inconcluso  --  assinalou o saudoso 

Ministro Teori Zavascki no julgamento da ADI n. 4822, que impugna a Resolução 

n.133 do CNJ. Disse sua excelência: 

 

INFORMATIVO Nº 722 

TÍTULO Magistratura e auxílio-alimentação - 3 

PROCESSO ADI - 4822 

ARTIGO Em divergência, o Ministro Teori Zavascki julgou o pleito improcedente. Reconheceu a 

Resolução 133/2011 do CNJ como ato normativo primário, de âmbito de competência 

constitucional do CNJ. Registrou que, ao estender o auxílio-alimentação à magistratura, o CNJ 

teria exercido atividade eminentemente administrativa. Ressaltou que o STF teria declarado a 

compatibilidade do art. 65 da Loman com a Constituição de 1988, a encerrar rol taxativo de 

vantagens, sem importar se de natureza indenizatória ou não. Salientou que, entretanto, o tema 

exigiria reflexão em face da alteração trazida pela EC 19/98 no regime remuneratório da 

magistratura. Considerou que, a partir da mencionada emenda, fora instituída remuneração por 

subsídio fixado em parcela única, e que o art. 65 da Loman seria com ela incompatível. Pontuou 

que, não mais subsistente esse dispositivo, porque contrário à nova ordem constitucional, seria 

possível ao CNJ editar resoluções, como fizera anteriormente, sobre teto remuneratório e 

subsídios da magistratura. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=653&classe=ADI&codigoClasse=0&ORIGEM=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=722&classe=ADI&codigoClasse=0&ORIGEM=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=
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É esse o entendimento que a AMB compreender que essa Corte haverá de fixar no 

caso sob exame, uma vez que a remoção a pedido tem previsão constitucional e foi 

instituída exatamente pela EC n. 45 (inciso VII-A, do art. 93 da CF). 

 

Não há, assim, porque declarar inconstitucional o ato do CNMP que chegou a ser 

tímido, d.v., ao negar a possibilidade de o CNMP editar diretamente regulamento 

sobre a matéria, deixando apenas aberta a possiblidade de serem editadas leis e atos 

normativos pelos diversos MPs Estaduais. 

 

IV – A permissão de permuta de membros do MP ou de 

membros da Magistratura não violada o pacto federativo 

ou o princípio do concurso público 

 

O PGR sustenta, basicamente, que o ato do CNMP seria lesivo ao pacto federativo e 

ao princípio do Concurso Público. 

 

Não há dúvida de que tanto o MP como a magistratura Estadual possui unidades 

próprias, com leis estaduais regendo as carreiras no âmbito de cada qual deles, 

decorrente inclusive da autonomia federativa do estado-membro e da autonomia 

funcional e administrativa quer dos MPs quer do Poder Judiciário Estadual de cada 

unidade da federação. 

 

Assim é, e assim tem de ser, nos termos da Constituição Federal. 

 

Ocorre que é a própria Constituição Federal que impôs determinadas exceções. 

 

E a permuta de magistrados constitui clara hipótese de exceção, como se pode ver do 

inciso VII-A, do art. 93 da CF: 

 

Ar. 93. (...) 

(...) 

VIII-A a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, 

no que couber, ao disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso II;  
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O que a norma constitucional parece vedar é apenas a possibilidade de a permuta 

propiciar alguma forma de promoção, mas não de vedá-la entre o Poder Judiciário dos 

diversos Estados e mesmo entre eles e a União. 

 

E essa norma do art. 93, VII-A tem aplicação aos membros do MP, por força da 

simetria prevista no § 4º do art. 129 da CF. 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

(...) 

§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a 

de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. 

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que 

deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.   

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e 

títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, 

exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, 

nas nomeações, a ordem de classificação.   
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.  

 

É certo que o PGR fez referência ao precedente do CNJ, julgado há mais de 10 anos, 

logo após a instituição daquele órgão, quando ele negou tal possibilidade no âmbito 

da magistratura. 

 

Entre o ano de 2006, porém, quando proferida aquela decisão e o momento atual, 

2017, houve considerável evolução sobre os fatos que envolvem essa questão. 

 

Na parte que toca ao regime remuneratório, por exemplo, o CNJ reconheceu que a 

despeito de os Estados da Federação poderem -  e deverem  --  editar leis para fixar o 

valor dos subsídios da magistratura, NÃO poderia pagar MENOS do que o piso 

Constitucional a partir da interpretação do inciso V, do art. 93 da CF (PP 0006845-

87.2014.2.00.0000): 

 

Ementa: PEDIDO DE LIMINAR INCIDENTAL EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO A SER ACRESCIDO AO ARTIGO 11 DA 

RESOLUÇÃO CNJ 13/2006. FATO NOVO. PERIGO DA DEMORA CONFIGURADO. LIMINAR 

DEFERIDA.  PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ATO NORMATIVO 

DO CNJ. RESOLUÇÃO 13/2006. ACRÉSCIMO DE DISPOSITIVO VISANDO GARANTIR A 

EFICÁCIA MÁXIMA DA NORMA CONSTITUCIONAL DO ART. 93, V. FIXAÇÃO AUTOMÁTICA DO 

PISO REMUNERATÓRIO DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

1.Natureza remuneratória nacional da magistratura brasileira. 

2.Pedido julgado parcialmente procedente para propor a modificação da Resolução CNJ 13, de 21 

de março de 2006, no sentido de acrescentar dispositivo que garanta aos membros da 

magistratura estadual o recebimento do mínimo constitucional, a título de subsídio, considerado o 
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escalonamento vertical, a partir do valor do subsídio dos Ministros do STF, sempre que houver 

alteração deste. 

ACÓRDÃO O Conselho, por maioria, ratificou a liminar deferida nos termos apresentados pelo 

Relator. Vencidos os Conselheiros Paulo Teixeira, Gisela Gondin, Emmanoel Campelo e Fabiano 

Silveira. Vencido, parcialmente, o Conselheiro Guilherme Calmon. Votou o Presidente. Ausente, 

justificadamente, o Conselheiro Flavio Sirangelo. Presidiu o julgamento o Conselheiro Ricardo 

Lewandowski. Plenário, 3 de março de 2015. Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Ricardo Lewandowski, Nancy Andrighi, Maria Cristina Peduzzi, Ana Maria Duarte 

Amarante Brito, Guilherme Calmon, Deborah Ciocci, Saulo Casali Bahia, Rubens Curado Silveira, 

Luiza Cristina Frischeisen, Gilberto Martins, Paulo Teixeira, Gisela Gondin Ramos, Emmanoel 

Campelo e Fabiano Silveira.  

 

Veja-se a conclusão do voto do relator: 

 

III – Conclusão 

Ante o exposto, por entender que o não reajustamento automático do valor do subsídio da 

magistratura estadual, com inobservância da regra contida no inciso V, do art. 93, da Constituição 

Federal, compromete a natureza remuneratória nacional e uniforme da magistratura e pode gerar 

um passivo para o Estado, o qual terá de pagar as devidas diferenças de forma retroativa na 

hipótese de não cumprimento imediato do escalonamento vertical da remuneração dos 

Desembargadores, que decorre de mandamento constitucional e de autorização do Congresso 

Nacional por meio de lei, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de 

providências para propor a alteração da Resolução n. 13/2006 deste Conselho, no sentido de 

acrescer ao artigo 11, parágrafo único com a seguinte redação: 

 

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 21 DE MARÇO DE 2006 

Dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos 

membros da magistratura. (...) 

Art. 11. Os Tribunais publicarão, no Diário Oficial respectivo, até 15 de janeiro de cada ano, 

os valores do subsídio e da remuneração de seus magistrados, em” cumprimento ao 

disposto no § 6º do art. 39 da Constituição Federal. 

Parágrafo único: Alterado, por lei federal, o valor do subsídio de Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, os Tribunais de Justiça o adotarão, imediatamente, a contar de sua 

vigência para a magistratura da União, como referencia para fins de pagamento do 

subsídio aos membros da magistratura estadual, extensivo a inativos e pensionistas, 

observado o escalonamento previsto no artigo 93, V, da CF. 

 

Tal entendimento decorreu da interpretação dada por esse STF a partir da 

ESTRUTURA JUDICIÁRIA NACIONAL para fins de REMUNERAÇÃO, prevista no art. 

93, V, da CF, que estabeleceu um ESCALONAMENTO VERTICAL de subsídios de 

magistrados de AMBITO NACIONAL. Veja-se o dispositivo: 

 

Art. 93(...)  

V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por 

cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os 

subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e 

estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a 

diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem 

exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, 

obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º.” 
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Já o precedente desse STF tem a seguinte ementa: 

 

“I. Contribuição previdenciária: incidência sobre proventos da inatividade e pensões de servidores 

públicos (C. est. AM, arts. 142, IV, cf. EC est. 35/98): densa plausibilidade da argüição da sua 

inconstitucionalidade, sob a EC 20/98, já afirmada pelo Tribunal (ADnMC 1.010, 29.9.99). (...) 

III. Subsídios e vencimentos: teto nacional e subtetos.  

1. Ainda que se parta, conforme o entendimento majoritário no STF, de que o novo art. 37, XI e 

seus corolários, conforme a EC 19/98, tem sua aplicabilidade condicionada à definição legal do 

subsídio dos seus Ministros, o certo é que, malgrado ainda ineficazes, vigem desde a data de sua 

promulgação e constituem, portanto, o paradigma de aferição da constitucionalidade de regras 

infraconstitucionais supervenientes.  

2. Admissão, sem compromisso definitivo, da validade sob a EC 19/98 - qual afirmada no regime 

anterior (RE 228.080) -, da possibilidade da imposição por Estados e Municípios de subtetos à 

remuneração de seus servidores e agentes políticos: a questão parece não ser a de buscar 

autorização explícita para tanto na Constituição Federal, mas sim de verificar que nela não há 

princípio ou norma que restrinja, no ponto, a autonomia legislativa das diversas entidades 

integrantes da Federação.  

3. A admissibilidade de subtetos, de qualquer sorte, sofrerá, contudo, as exceções ditadas 

pela própria Constituição Federal, nas hipóteses por ela subtraídas do campo normativo da 

regra geral do art. 37, XI, para submetê-las a mecanismo diverso de limitação mais estrita 

da autonomia das entidades da Federação: é o caso do escalonamento vertical de 

subsídios de magistrado, de âmbito nacional (CF, art. 93, V, cf. EC 19/98) e, em termos, o 

dos Deputados Estaduais.  

4. A EC 19/98 deixou intocada na Constituição originária a reserva à iniciativa dos Tribunais dos 

projetos de lei de fixação da remuneração dos magistrados e servidores do Poder Judiciário (art. 

96, II, b); e, no tocante às Assembléias Legislativas, apenas reduziu a antiga competência de 

fazê-lo por resolução ao poder de iniciativa dos respectivos projetos de lei (art. 27, § 2º): tais 

normas de reserva da iniciativa de leis sobre subsídios ou vencimentos, à primeira vista, são de 

aplicar-se à determinação de tetos ou subtetos. 5. Ao controle da validade da lei estadual 

questionada, no tocante à fixação do teto e do escalonamento dos subsídios da magistratura 

local, não importa que não discrepem substancialmente dos ditames do art. 93, V, CF: à 

inconstitucionalidade da lei por incompetência do ente estatal que a editou é indiferente a eventual 

identidade do seu conteúdo com o da norma emanada da pessoa política competente. 6. 

Validade, ao primeiro exame, do subteto previsto no âmbito do Poder Executivo estadual, dando-

se, porém, interpretação conforme à disposição respectiva, de modo a afastar sua aplicabilidade 

enquanto não promulgada a lei de fixação do subsídio do Ministro do STF, prevista no art. 37, XI, 

CF, na redação da EC 19/98.” 

(ADI 2.087, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgamento 03.11.99, DJ 19.09.2003 

 

Vale ressaltar o trecho culminante do voto do Ministro Sepúlveda Pertence, quando 

esclareceu que, não obstante a possibilidade de existirem subtetos, referindo-se aos 

demais Poderes,  o regime remuneratório sofreria as exceções previstas na própria 

CF, dentre elas as do art. 93, V, o que foi reafirmado no julgamento da ADI 3854): 

 

“Ocorre-me prontamente o caso dos magistrados, á vista do escalonamento vertical de 

subsídios, de âmbito nacional, ditado na EC 19/98 pelo novo art. 93, V, da Constituição, 

verbis: 
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“V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por 

cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os 

subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e 

estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo 

a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, 

nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais 

Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º; - o 

subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento 

do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios 

dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, 

conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a 

diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem 

exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais 

Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º.” 

O preceito - claramente inspirado no caráter nacional do Poder Judiciário – acaba 

propositadamente  por vincular ao dos Tribunais Superiores o subsídio da mais alta categoria das 

carreiras da Justiça da União e da Justiça dos Estados, quanto a esta, com o propósito 

manifesto de reduzir, na esfera delicada da política de remuneração dos magistrados, a 

faixa de opção e manobra dos Poderes políticos locais. 

Esse escalonamento nacional, que passa a constituir, com a nova redação do art. 93, V, um 

contraforte da independência política do Judiciário e se fez, por isso, imune até a emendas 

constitucionais tendentes a aboli-lo (CF, art. 60, III), com mais razão é incompatível com a 

idéia de subordinação dos subsídios dos juízes a subtetos derivados de normas 

infraconstitucionais, federais ou locais.” 

 

Tratou-se, como se pode ver, de UMA EXCEÇÃO ao princípio federativo, com o 

PROPÓSITO de REDUZIR na esfera delicada da política de remuneração dos 

magistrados quanto a faixa de opção e MANOBRA dos Poderes políticos LOCAIS. 

 

Pois bem. A exceção ao pacto federativo previsto no inciso V, do art. 93, da CF  --  

que também é observado em face dos membros do MP  --  está posta também na 

parte que toca à permuta de magistrados e, portanto, também de membros do MP. 

 

Afinal, se fosse para deixar tal questão ao alvedrio de cada Estado da Federação ou à 

União, não haveria motivo para estabelecer tal direito diretamente no texto 

constitucional. Ele ficaria relegado para os Estatutos Nacional e Estaduais. 

 

Veja-se, ainda, que 3 anos depois de o CNJ ter indeferido o pedido que havia sido 

feito pela ASMEGO  --  o precedente mencionado na inicial  --  , veio o CNJ a editar a 

Resolução n. 75, visando a disciplinar para TODO o Poder Judiciário o Concurso 

Público de acesso à magistratura. 

 

 



GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS 

SCN, ED. BRASÍLIA TRADE CENTER, 13º. AND., S. 1312, BRASÍLIA (DF) BRASIL CEP: 70.711-902 

TEL.: (61)3326-1458 FAX.: (61) 3326-3849, E-MAIL: gpfa@gpfa.adv.br 

15 

E aí, ao contrário do que foi afirmado pelo PGR quanto a uma suposta diversidade de 

critérios de acesso ao Poder Judiciário, chegou o CNJ ao ponto de dispor inclusive 

sobre as MATÉRIAS objeto do Concurso Público que deverão ser observadas 

pelos Estados e pela União. 

 

É dizer: o próprio CNJ alterou o seu entendimento de 2005, para, em 2009, fixar 

critérios únicos de acesso à magistratura, em um claro movimento de evolução quanto 

ao caráter nacional e unitário do Poder Judiciário. 

 

V – O parecer do Professor André Ramos Tavares: capítulo 

“A Remoção, a Permuta e a Transferência do Magistrado” 

 

Visando a instruir o pedido que tramita perante o CNJ, a AMB fez consulta ao 

eminente Professor André Ramos Tavares sobre a questão da permuta de juízes 

entres os Tribunais. O parecer está estruturado em capítulos assim intitulados: 

 

APRESENTAÇÃO 

DA CONSULTA 

DO PARECER 

I - TÉCNICA CONSTITUCIONAL DA INAMOVIBILIDADE 

I.1 - TRAÇADO HISTÓRICO DA INAMOVIBILIDADE NO DIREITO CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRO 

I.2 - CONTEÚDO CONCRETO DA AMOVIBILIDADE DO MAGISTRADO 

I.3 - A “REMOÇÃO”, A “PERMUTA” E A “TRANSFERÊNCIA” DO MAGISTRADO 

II - PERMUTA DE MAGISTRADOS ESTADUAIS: A LEITURA RESTRITIVA DO CNJ 

III - DA PERMUTA DE MAGISTRADOS A SEPARAÇÃO DE PODERES: COMPREENDENDO AS 

CONEXÕES DA ESTRUTURAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO NO CASO CONCRETO 

III.1 - A UNIDADE DO PODER JUDICIÁRIO 

III.2 - COMPETÊNCIA DOS ESTADOS EM MATÉRIA DE JURISDIÇÃO 

III.3 - UNIFICAÇÃO DA CARREIRA DA MAGISTRATURA E A IGUALDADE DE TRATAMENTO 

III.4 - A (IN) EFICIÊNCIA DA PERMUTA ENTRE MAGISTRADOS 

IV - TITULARIDADE DA COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DA PERMUTA INTERESTADUAL 

IV.1 - A EFICÁCIA E APLICABILIDADE DO INCISO VIII_A DO ARTIGO 93 DA CB/88 

IV.2 - ÂMBITO DE REGULAMENTAÇÃO AUTORIZADO AO CNJ 

V - SÍNTESE DAS CONCLUSÕES TÓPICAS ALCANÇADAS 

CONCLUSÕES 

 

Dada a proficiência dos fundamentos deduzidos no referido parecer, permite-se a 

AMB reproduzir, na presente ação, alguns dos capítulos, que se mostram diretamente 

pertinentes à questão em debate, para o fim de justificar a tese de direito que defende 

(constitucionalidade da permuta de magistrados e, portanto, de membros do MP, entre 

as Unidades da Federação): 
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“I.3 - A Remoção, a Permuta e a Transferência do Magistrado 

 

Os elementos até agora analisados permitem entender que perdura no Direito 

constitucional brasileiro a regra da volição do magistrado na definição da sua 

movimentação na carreira (por remoção a pedido, por promoção aceita e pela via da 

permuta), excepcionada apenas pela remoção compulsória, por motivo de interesse 

público e na forma preceituada pela Constituição. Qualquer condição diversa dessa 

fórmula, resultará na inconstitucionalidade de atos normativos que, a pretexto de 

realizarem mera reforma judiciária, permitam que aos magistrados seja determinado 

mudarem de suas comarcas ou varas ao desabrigo da sua vontade. 

 

Considerando que hipóteses de remoção a pedido e promoção aceita implicam 

manifestações compatíveis, alinhadas e complementares à própria garantia da 

inamovibilidade, e em sendo a hipótese de remoção compulsória por interesse público, 

ao contrário, a única restrição possível a referida garantia, explicita-se, com isso, a 

modelagem necessária para bem _ rmar o sentido constitucional da permuta de 

magistrados de comarca de igual entrância. 

 

A esse propósito, não poderia deixar de indicar a diferenciação que se fez na 

Constituição entre remoção a pedido e a permuta de magistrados. São institutos que não 

se confundem mas que se podem complementar. 

 

A se pensar especificamente em relação aos casos práticos envolvendo o Poder 

Judiciário, é preciso buscar um conceito próprio de remoção, de modo que se possa 

plenamente entender “do que é que a constitui, do que é que não a constitui” (Pontes de 

Miranda. Comentários à Constituição de 10 de novembro de 1937. Rio de Janeiro: Irmãos 

Pongetti, 1938, p. 19, t. III). Isso é condição necessária para estabelecer justamente a 

extensão conceitual da remoção. 

 

Pontes de Miranda levou a cabo esse exercício na interpretação do inciso “b” do artigo 91 

da Constituição de 1937, e colocou, ao meu ver corretamente, o enfoque nos elementos 

com os quais se forma uma circunscrição judicial: “o da competência (territorial, ou 

segundo a natureza ou valor das causas etc.) e o sedial, que apenas diz respeito à 

fixação do Juiz” (Comentários à Constituição de 10 de novembro de 1937. Rio de Janeiro: 

Irmãos Pongetti, 1938, p. 20, t. III). A partir dessa premissa, lançou o questionamento: 

“Temos, pois, de saber se a garantia da inamovibilidade é relativa à função, em toda a 

sua extensão, ou só relativa à identidade do cargo” (Comentários à Constituição de 10 de 
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novembro de 1937. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1938, p. 20, t. III). E o próprio Pontes 

de Miranda responde estabelecendo que é “relativa à identidade do cargo, pois é possível 

dividir-se ou ampliar-se a competência”. 

 

Essa distinção era importante em relação à Constituição de 1937, porque, como se veri_ 

cou acima, este texto conhecia dois conceitos, o de remoção e o de mudança de sede. A 

alínea “f ” do art. 103 dizia que, em caso de “mudança de sede do juízo”, é facultado ao 

juiz remover-se com ela, ou pedir disponibilidade com vencimentos integrais. Hipóteses 

que não contradiziam com as possibilidades da remoção a pedido ou de o_ ício da alínea 

“b” do artigo 91. Disse a respeito Pontes de Miranda: “Não há contradição, nem, sequer 

exceção de uma regra à outra, porque, ali, não há remoção: há deslocamento dentro da 

mesma circunscrição judiciária, caso a que provê o art. 103, f ”. Por isso, o entendimento 

de que a remoção pressupunha modificação de competência e de sede. 

 

Já a Constituição de 1988 não traz aquela distinção entre remoção e deslocamento 

dentro da mesma circunscrição judiciária. O que se denota é, ao contrário, a aglutinação 

desta última hipótese com a de remoção. Assim está posta a redação original do 

parágrafo único do artigo 107 quando faz referência específica aos juízes federais. 

Estabelece-se ali que “a lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais 

Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede”. Assim, tem-se, para con_ gurar 

a remoção, a consideração dos conceitos de jurisdição (enquanto limite da competência 

do magistrado) ou de sede da jurisdição (local onde acha-se a sede da circunscrição 

judicial). 

 

Observa-se, pois, na sistemática vigente, a possibilidade de a remoção ocorrer não só 

quando opera a mudança de lotação de uma cidade para outra (sede), mas também a 

mudança de juízos na mesma sede jurisdicional (dentro da mesma comarca, 

circunscrição, seção ou subseção). São também hipóteses de remoção, a que se dá com 

a mudança de alocação interna nos tribunais (de uma para outra turma, sessão, câmara 

etc.) e entre tribunais (ex.: juízes vinculados à Justiça Federal ou à Justiça do Trabalho). 

 

Agora, é preciso distinguir a remoção da transferência. A esse respeito Plácido e Silva 

explicita a essência desta última: 

 

“(...) o funcionário muda de carreira ou sai da carreira em que se encontrava para outra, 

mudando, assim, de che_ a e passando a pertencer a outra organização, embora de 

natureza análoga efi gurando em outro quadro de funcionários”. (Vocabulário Jurídico, 

Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 90, vol. IV) 
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Já a permuta, na terminologia do Direito Público, é o vocábulo empregado para “exprimir 

a troca de postos entre duas pessoas, que exercem funções públicas” (De Plácido e 

Silva, Vocabulário Jurídico, Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 90, vol. IV). 

 

Com efeito, a permuta de magistrados em muito se aproxima de um modo especial de 

remoção voluntária. Há a troca de lotações, sem importar em alteração de carreira 

judiciária entre os removidos. E é especial porque pressupõe necessariamente a 

anuência recíproca de trocar a jurisdição/sede entre magistrados. É uma concepção 

que se alcança a partir de distinções importantes para a sequência da análise, 

principalmente para compreender a visão inicial do Conselho Nacional de Justiça a 

respeito da permuta de magistrados estaduais de diferentes Estados. 

 

VI – Ainda o parecer do Professor André Ramos Tavares: 

capítulo “Da Permuta de Magistrados A Separação de 

Poderes” 

 

No capítulo III do seu parecer, o eminente Professor André Ramos Tavares tratou do 

tema pertinente à permuta de magistrados, nos seguintes termos:  

 

“III - Da Permuta de Magistrados A Separação de Poderes. Compreendendo as 

conexões da Estruturação do Estado de ” 

 

Retomo a ponto em que afirmei da indisponível imbricação entre a tríplice garantia e a 

“separação de poderes”. De forma bem sintética, observa Pontes de Miranda que “a 

independência do juiz constitucional constitui o conteúdo” de todas as suas garantias. A 

esse respeito, já disse que essa forte correlação - garantias do magistrado e 

independência - encontra a sua melhor compreensão: 

 

“(...) pela conexão que há entre princípios estruturantes, subprincípios, princípios 

constitucionais específicos e regras correlatas, considerando-se os últimos como 

responsáveis por densificar os que lhes antecedem.” (André Ramos Tavares, Manual do 

Poder Judiciário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 240) 

 

A esse propósito, pretendo, aqui, explicitar as correlações que considero estruturais entre 

elementos e cláusulas da Constituição em vigor. Trata-se apenas de melhor visualizar e 

contextualizar, sempre com aporte na concretude, diversas das cláusulas constitucionais 

imbricadas no tema central deste Parecer. Essa tarefa é importante considerando a 

multiplicidade de “princípios”7 constitucionais envolvidos na compreensão e 

encaminhamento da Consulta. 
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O aporte teórico de J. J. Gomes Canotilho, por sua excelente didática, bem indica quais 

os princípios estruturantes, assim considerados aqueles “indicativos das ideias directivas 

básicas de toda a ordem constitucional” (2003, p. 1173). Essa categoria está a merecer 

concretização estritamente constitucional, levada a efeito por meio de subprincípios, que, 

como disse, “densificam os princípios estruturantes, iluminando o seu sentido 

jurídicoconstitucional e político-constitucional, formando, ao mesmo tempo, com eles, um 

sistema interno” (André Ramos Tavares, Manual do Poder Judiciário Brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 1174). 

 

A se seguir essa construção do sistema jurídico, no direito constitucional brasileiro em 

vigor, o Estado de Direito é densi_ cado, dentre outros, pelo princípio da 

independência dos tribunais. 

 

Por sua vez, este princípio da independência aufere nova carga de concretização de seu 

conteúdo por meio de princípios constitucionais especiais. Aqui encontra-se, sem dúvida, 

o princípio da separação e interdependência (harmonia) dos órgãos de soberania, 

dos chamados “Poderes”. Por sua vez, estes podem sofrer ainda maior densi_ cação, 

segundo a opção constituinte entre proclamar o sentido e conteúdo desde logo ou deixar 

em aberto para uma concretização posterior. Neste último caso, não se desconsidera a 

sua explicitação pela via informal da interpretação das próprias regras constitucionais 

desde sempre existentes ou supervenientemente inseridas no Texto Constitucional. É o 

caso da densi_ cação que se promove com as regras que compõem as garantias 

dos magistrados. É, nesse sentido, que estas garantias, como tenho dito, conferem 

suporte, na estrutura constitucional de 1988, à proclamada separação dos Poderes. 

 

Também tenho dito que tal inferência de estruturação das cláusulas constitucionais não 

produz singelos efeitos no mundo jurídico, posto que sua consequência mais evidente 

não é de forma alguma desprezível: 

 

“Muito pelo contrário. Tem-se o potencial de ‘petri_ car’ as previsões constitucionais em 

apreço, imunizando-as em face de eventuais mudanças perpetradas, a posteriori, pelo 

exercício da competência de reforma da Constituição, na medida em que a separação dos 

Poderes se a_ gura, expressamente, como uma cláusula pétrea, em razão do art. 60, §4o, 

III, da CB.” (André Ramos Tavares, Manual do Poder Judiciário Brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 241) 

 

O Supremo Tribunal Federal já declarou, a esse respeito, a inconstitucionalidade de 

dispositivos constantes de Emenda Constitucional, sob o fundamento de afrontarem uma 

ou outra cláusula pétrea, como a cláusula da separação de Poderes (cf. ADI 3.105/DF). 
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Tudo isso é dito para forçar o entendimento de que se coloca em risco aquela união 

perfeita se, da leitura normativa que se imprimir ao inciso VIII-A do artigo 93, 

resultar um modo (certamente obtuso) de controle do Poder Judiciário, ainda que 

pela via oblíqua do enfraquecimento de algumas das suas garantias ou direitos 

constitucionais. 

 

Quando se trata da limitação dos Poderes Políticos, o constituinte é direto e explícito, 

para não deixar dúvida de que instituiu, quando efetivamente o faz, algum controle de 

Poder. Nesses termos e bem a propósito, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o 

mecanismo do sistema de freios e contrapesos legitima-se nos termos definidos pela 

própria Lei Maior, porquanto, como indica o ministro Dias Toffoli: 

 

“(...) a Carta da República, ao positivar o princípio da separação dos Poderes, nos termos 

do seu art. 2o (“são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 

o Executivo e o Judiciário”), conferiu a ele delineamento próprio, cuja formulação adotada 

há de ser imposta a todos os estados-membros da Federação.” (ADI 775/RS, ministro Dias 

Toffoli, j. 03.04.2014) 

 

Segue-se, pois, que nas decisões “quanto à forma de distribuição e exercício esses 

controles reside o tipo de poder que se quer estabelecer ou se aceita tolerar” (Diego 

Valadés, El control del poder. México: UNAM, 1998, p. 96, tradução livre). De tal maneira 

que nenhum poder estranha a ingerência externa advinda de um controle 

institucionalizado, e deixa às claras a sua condição excepcional ou consequente do 

postulado da separação de poderes. Em termos práticos, a transparência neutraliza 

zonas latentes de retaliações ou enfraquecimento da autonomia funcional dos 

Poderes. 

 

O mesmo se diz, sem dúvida, ao modo como os poderes, e mesmo o Conselho Nacional 

de Justiça, atuam em relação aos temas pertinentes ao Poder Judiciário. Não podem, de 

maneira nenhuma, posicionar-se a respeito deste poder criando-lhe, pela via formal ou 

informal, um controle por (auto)limitação que não encontre respaldo na Constituição. 

 

Em termos mais diretos, a leitura da “permuta de magistrados de comarca de igual 

entrância”, reservando ao Poder Judiciário apenas a sua versão mínima 

(interestadual), em uma espécie de leitura “envergonhada”, demanda, para tal 

restrição, uma nítida base diretamente constitucional. Trilharei justamente esse 

caminho, observando certos subprincípios e princípios constitucionais especiais para 

buscar a sua plena concretização no dispositivo aqui analisado. 
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VII – Ainda o parecer do Professor André Ramos Tavares: 

capítulo “A (in) eficiência da Permuta entre Magistrado” 

 

Após tratar de alguns outros pontos no capítulo III do parecer, tratou o eminente 

Professor André Ramos Tavares, no subtítulo III-4 da questão da eficiência ou não da 

permuta entre magistrados, nos seguintes termos:  

 

“III.4 - A (in) eficiência da Permuta entre Magistrado” 

 

A esta altura da compreensão do tema, a defesa veemente do caráter nacional da 

jurisdição brasileira e dos seus desdobramentos poderia conduzir, a fortiori, inclusive ao 

reconhecimento da possibilidade de movimentação de juízes entre as ordens jurídicas 

federal e local. Seria, certamente, uma inferência de dedução plenamente possível, se 

não fosse a opção constituinte de aqui estabelecer uma vedação diretamente 

constitucional. 

 

Como já anteriormente mencionado, a Constituição de 1988 hospeda, desde a redação 

original, a permuta dos magistrados federais apenas entre os diversos Tribunais 

Regionais Federais (art. 107, §1o), sendo que o mesmo se admite, por extensão, aos que 

integram a Justiça do Trabalho. Como se observa, no próprio dispositivo constitucional, 

há a condicionante que bem dimensiona o critério racional adotado de preservar a e_ 

ciência da prestação jurisdicional com o cuidado de assegurar a especialização 

funcional dos que integram os ramos da jurisdição. Segue a lógica irrefutável de não 

reduzir a igualdade entre magistrados à homogeneização da expertise. 

 

É um critério de prudência constitucional para não possibilitar, sob a invocação de uma 

unicidade muito expandida, a movimentação indiscriminada de magistrados entre os 

vários segmentos especializados da jurisdição. Uma tal amplitude do instituto da permuta, 

- portanto, uma questão conceitual - atentaria contra a funcionalidade do Poder 

Judiciário e, mais do que isso, contra o desenho constitucional expresso do que se 

deva entender por permuta. 

 

Contudo, o mesmo critério da e_ ciência funcional não se abala, ao invés, fortalecese, 

com a possibilidade da permuta interestadual de magistrados de comarcas de igual 

entrância. Não se identifica desequilíbrio funcional na movimentação entre juízes de 

direito que, embora advindos de diferentes Estados, são igualmente capacitados para 

desempenhar as competências inerentes à Justiça estadual, ainda que se considere a 

especi_ cidade do direito estadual, tema historicamente equacionado pelo Código de 
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Processo Civil (art. 376), mas que a constituir obstáculo tenderia, por coerência, a 

aniquilar também a amovibilidade intraestadual, sempre que a movimentação implicasse 

em mudança do Direito municipal. 

 

A bem da verdade, neste ponto muito especí_ co, que se relaciona sobretudo com o 

Direito estadual, a concentração de competências legislativas na União minimiza, porém, 

essa percepção de e_ ciência na permanência e engessamento dentro de uma esfera de 

competência legislativa do estado-membro, ou mesmo, mais restritivamente, do 

município. Não se trata, portanto, de aspecto determinante em termos de eficientismo 

produtivo ou domínio pleno das capacitações funcionais do juiz. 

 

Ademais, as características continentais do território brasileiro acabam por tornar comum 

que os magistrados ingressem na carreira e _ rmem sede jurisdicional em locais 

distantes do convívio familiar. Minimizar tais contextos com a permuta interestadual de 

juízes de direito não significa ajustar o Poder Judiciário aos interesses particulares de 

quem não quer lidar com o que desde sempre soube e pelo que terá optado 

conscientemente. Não se trata disso, mas sim de criar condições desejáveis à maior 

concretização do preceito da e_ ciência10, por uma alternativa que se acha constitucional 

útil e, acima de tudo, é legítima. 

 

Em última consideração a esse respeito, embora esteja plenamente convicto de que é 

constitucionalmente possível a permuta interestadual de juízes, pelas mesmas razões, 

principalmente porque tenho como referência direta o princípio da e_ ciência, não me 

convence tal possibilidade extensiva a todos os juízes de direito. A estrutura 

organizacional do Poder Judiciário impõe uma específica dinâmica para os juízes 

substitutos ingressantes, que não comporta a eles a aplicação da permuta interestadual, 

sob o risco de desajustes funcionais perigosos. Embora o Supremo Tribunal Federal já 

tenha reconhecido - superando inclusive entendimento contrário do CNJ - aos juízes não 

vitalícios, mesmo integrantes do primeiro estágio da carreira da magistratura, a garantia 

da inamovibilidade, não desconsiderou o fato de que estão sujeitos, na prática, a uma 

movimentação na carreira com certas particularidades (cf. MS 27.958). É próprio do 

período de estágio probatório do magistrado, como se pronunciou o CNJ, no PCA 

0006855-10.2009.2.00.000, atender ao “serviço jurisdicional em unidades jurisdicionais 

diversas, porquanto não detém a titularidade de uma Vara específica”. A essa 

circunstância se adiciona a falta de experiência que requer atuação conjunta com juízes 

há mais tempo na carreira, especialmente juízes titulares. 

Embora essa condição não lhes exclua a garantia da inamovibilidade, é suficiente, no 

entanto, para reconhecer que não resulta na mesma dimensão protetiva pertencente aos 

juízes titulares. 
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A se admitir a permuta interestadual de juízes não vitalícios poderia haver perigo à 

prerrogativa dos tribunais em deslocar esses juízes por designação temporária, aspecto 

que considero da essência organizacional do Poder Judiciário. Para evitar essa 

específica forma de amovibilidade, atrelada a questões de ingresso na carreira, esse 

magistrado poderia ser levado a optar por uma permuta. Embora não se possa identificar, 

ao certo, a potencialidade desses desvios e, ademais, embora vislumbre a possibilidade 

de esse problema ser equacionado pelas condições estabelecidas para a permuta, em 

sua regulamentação, não posso deixar de registrá-lo como um impedimento. 

 

Dificuldade adicional encontra-se na fase probatória, como é considerada 

constitucionalmente. Juízes substitutos (ingressantes) em estágio probatório, se 

permutantes, provocarão desajuste organizacional, caso um ou outro não alcance a 

vitaliciedade, pelo que não devem ser equiparados plenamente, em seus regimes 

constitucionais, aos juízes vitalícios, inclusive quanto à permuta. Tudo isso reforça o 

entendimento de que a permuta interestadual só se impõe entre juízes vitalícios. 

 

Resta, com tudo isso, tratar de uma última questão, a da titularidade da competência para 

regulamentar esta matéria. 

 

VIII – “A eficácia e Aplicabilidade do inciso VII-A do artigo 

93 da CB/88” sob a ótica do Professor André Ramos 

Tavares 

 

Em seguida abordou o Professor, no capítulo IV.1 a respeito da eficácia e 

Aplicabilidade do inciso VII-A do artigo 93 da CB/88, nos seguintes termos: 

 

“IV.1 - A eficácia e Aplicabilidade do inciso VII-A do artigo 93 da CB/88” 

 

O inciso em comento não faz qualquer referência de que é exigida lei especifica para 

indicar ou explicitar as condições de aplicabilidade da modalidade de permuta que nele já 

se admite. Diferentemente do que ocorre com o dispositivo que trata desta mesma 

modalidade de movimentação judicial dirigida aos juízes federais, para cuja disciplina, 

como acentuei acima, a Constituição requisita lei federal (§1o do art. 107 da CB/88), a 

presente cláusula, relacionada aos juízes estaduais, não faz remissão alguma. Daí a 

justa indagação de se deve ser vitimizada pela vetusta teoria das cláusulas 

programáticas, que tanto mal e inadequações causou ao Direito constitucional positivo 
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brasileiro, especialmente porque estamos também aqui falando de uma dimensão que é 

tipicamente de garantia constitucional (dos integrantes da magistratura). 

 

A melhor solução nesse ponto é a de aceitar a aplicação imediata, mas essa solução 

encontrará, na prática, complexidades que lhe podem retirar toda a possibilidade real de 

impor-se. Digo isso porque a permuta apresenta per_ l institucional, quer dizer, é 

instrumento que só se concretiza dentro de uma instituição específica, ao contrário dos 

direitos fundamentais. Bem por isso, estará sujeita, em toda e qualquer realização 

prática, a filtragens e “pedágios” institucionais, quer dizer, checagens realizadas pelas 

unidades institucionais envolvidas. Considero que o mais relevante, aqui, portanto, é a 

construção dessas normas de concretização efetiva da permuta, e menos a disputa em 

torno da autoaplicabilidade ou não do instituto em si. Admito, pois, que se possa aplicar 

de imediato, mas que essa é uma possibilidade remota em face de dificuldades 

institucionais envolvidas. 

 

A explicação para essa ressalva à concretização imediata em virtude de uma 

autoaplicabilidade está justamente na constatação de que, embora esse instituto 

encontre respaldo na Constituição, está condicionado a exigências técnico-normativas 

para não desintegrar a unidade. 

 

A sua particularidade – e talvez esteja aqui a causa do que lhe é controvertido – está 

justamente na dficuldade de criar uma fórmula de equilíbrio, que recepcione o caráter 

nacional da magistratura, sem, contudo, descaracterizar ou mesmo arruinar a 

descentralização constitucionalmente programada e imposta, e isso tudo em harmonia 

com diversas cláusulas constitucionais igualmente aplicáveis, como a igualdade no 

campo da magistratura. Assim, a autonomia federativa das unidades envolvidas cria um 

cenário em que a aceitação, caso a caso, da permuta desejada, será um verdadeiro 

desafio de alinhamento das autonomias envolvidas, ensejando, ainda, campo para 

arbitrariedades, tanto favoráveis como contrárias a um caso concreto de permuta. Daí 

seguir-se que a técnica da afastar uma programaticidade não seja de todo suficiente 

(embora eventualmente eficiente) para a plenitude do instrumento “permuta”. 

 

Esse difícil equilíbrio e equacionamento, mas necessário para a plena concretização da 

permuta de magistrados estaduais, só se alcança se a sua aplicação estiver atrelada a 

uma imprescindível articulação entre os titulares da competência de 

regulamentação do instituto. 

 

A se tomar ainda em referência a permuta federal, a lei a que a Constituição se refere, 

neste tópico, terá como finalidade determinar as condições e diretrizes para a viabilização 
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deste instituto. Naturalmente é uma lei que deverá ser federal, e, de certo, nada impede 

que seja a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Com maior razão essa é a orientação 

em relação à permuta estadual, já que a própria Constituição assim determina no caput 

do artigo 93, quando estabelece que a Lei complementar de iniciativa do Supremo 

Tribunal Federal disporá do Estatuto da Magistratura com a observância dos princípios 

que se sucedem nos inúmeros incisos, dentre os quais está o VIII-A em comento. 

A maior dificuldade encontra-se em bem dimensionar a extensão dessa competência 

federal por ocasião de efetivar essa disciplina. Embora de âmbito federal, não se pode 

perder de vista que a abrangência da Lei em referência extrapola os órgãos do Poder 

Judiciário federal, por se tratar essencialmente da lei geral da magistratura nacional. 

Logo, é apropriada para as questões diretamente relacionadas ao caráter nacional da 

própria magistratura, ao invés das questões próprias das divisões internas da Justiça, 

reservadas às leis especiais. 

 

Com efeito, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em sendo considerada como a 

opção constitucional para o tratamento legislativo da permuta estadual, criaria um 

desajuste constitucional insuportável. Por contemplar diretrizes e regras próprias da 

magistratura brasileira que devem ser aplicadas à Justiça nacional, não poderia, por isso, 

exaurir a disciplina da matéria, posto que este exaurimento está a exigir que se imiscua 

em assuntos privativos da Justiça local. Seria uma invasão de competência que 

esvaziaria por completo a autorização constitucional conferida aos estados-membros de 

organizarem normativamente a jurisdição local e, por essa razão, incorreria numa 

flagrante inconstitucionalidade formal. 

 

Com esses argumentos, posso concluir que a leitura conjugada do inciso VIII-A do artigo 

93 com o artigo 125 da CB/88 estabelece uma sorte de competência concorrente em 

matéria de permuta de magistrados estaduais, em que (a) a União, respeitada a regra 

aquinhoada ao Poder Judiciário do poder de iniciativa legislativa a respeito do tema, deve 

se limitar às normas gerais e diretrizes básicas; e (b) os estados-membros, devem criar 

as normas particulares necessárias para viabilização local, por adicionamento à 

legislação nacional, atentando para uma aplicação o mais possível uniforme. 

 

IX – A conclusão do Professor André Ramos Tavares: em 

seu parecer 

 

Finalmente, após tratar do “Âmbito de Regulamentação Autorizado ao CNJ”  ofereceu 

o Professor uma “síntese das conclusões tópicas” seguida das “conclusões” finais: 
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“V - SÍNTESE DAS CONCLUSÕES TÓPICAS ALCANÇADAS 

 

A interpretação da permuta de magistrados estaduais do inciso VIII-A do artigo 93 da 

CB/88, consoante o comando constitucional do caráter nacional do Poder Judiciário, 

realizasse plenamente apenas com aplicação também entre juízes de direito de comarca 

de igual entrância vinculados a Tribunais de Justiças de diferentes estados-membros. 

 

A Constituição vigente acolheu a fórmula tradicional de garantir a inamovibilidade 

expressa, com a também expressa hipótese de sua exceção, no interesse público. Essa 

tradicional garantia da magistratura, mediante uma fórmula que, na prática, tutela uma 

situação individual de cada magistrado, tem provocado dificuldades de compreensão de 

outro instituto constitucional que também trata de movimentações, qual seja, a 

amovibilidade voluntária do magistrado. 

 

A amovibilidade é contemplada constitucionalmente por meio da promoção, da remoção 

(a pedido), da permuta para juízes federais e, mais recentemente, também por meio da 

permuta para juízes estaduais. 

 

A versão mínima da permuta de magistrados estaduais, aquela que se posiciona 

favorável apenas à permuta intraestadual, não encontra base diretamente constitucional, 

constituindo uma representação envergonhada de instituto próprio e constitucionalmente 

devido à magistratura. Por isso, adotá-la resultaria em vulnerar a estrutura constitucional 

do Poder Judiciário e os respectivos direitos dos magistrados. Contrariaria o princípio da 

unicidade do Poder Judiciário e da carreira da magistratura, como também o princípio da 

eficiência e, com igual relevância, o princípio da igualdade entre os juízes de direito 

estaduais e os juízes federais no modo como se aplica a permuta e como se estrutura o 

próprio Poder Judiciário a fim de acomodar seu melhor funcionamento a disposição da 

sociedade. 

 

Por integrar um âmbito de proteção do magistrado e, em última análise, também um 

âmbito de proteção das estruturas constitucionais do Poder Judiciário, surge o poder 

dever de regulamentar a permuta de magistrados estaduais. Nesse passo, deve-se 

atenção à repartição de competências entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. 

 

A leitura conjugada do inciso VIII-A do artigo 93 com o artigo 125 da CB/88 estabelece 

uma sorte de competência concorrente, em que a União deve se limitar às normas gerais 

e diretrizes básicas; e os estados-membros a criar as normas particulares necessárias 

para viabilizar a permuta na Justiça local, por adicionamento à legislação nacional no que 

for necessário para uma aplicação o mais possível uniforme. 
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O Conselho Nacional está constitucionalmente autorizado a atuar e deve fazê-lo, em 

termos normativos. Contudo, não poderá expedir normas de alcance exauriente, sob 

pena de promover uma integração inválida do comando constitucional autorizador da 

permuta de magistrados estaduais. Está limitado, em linha com a orientação federal, 

apenas a regular as normas gerais e diretrizes básicas de coordenação da troca de juízes 

entre os estados-membros. 

 

Conclusões 

 

CONCLUSÕES 

 

O tema da permuta entre juízes estaduais apresenta dupla dimensão protetiva. De uma 

parte é garantia constitucional dos integrantes do Poder Judiciário no desempenho de 

sua missão funcional. De outra parte, é expressão concreta da unidade do Poder 

Judiciário nacional. 

 

A interpretação do instituto da permuta de magistrados estaduais, esculpido no inciso 

VIII-A do artigo 93 da CB/88, realizada em consonância com o comando constitucional do 

caráter nacional do Poder Judiciário, admite como seu âmbito próprio de incidência 

também a hipótese de ocorrer entre juízes de direito de comarca de igual entrância 

vinculados a Tribunais de Justiça de diferentes estados membros, desde que vitaliciados. 

 

A Constituição vigente acolheu a fórmula tradicional de garantir a inamovibilidade, 

excepcionando apenas a validade de movimentação compulsória quando presentes 

razões de ordem pública. Ao mesmo tempo, assegurou a amovibilidade voluntária do 

magistrado, tanto por meio da remoção como também, mais recentemente em relação 

aos juízes de direito, por meio da permuta, que já vinha prevista desde 1988 aos juízes 

federais. 

 

Em rigor técnico, a amovibilidade voluntária é também diretriz do sistema. Ela equivale a 

um capítulo da inamovibilidade do magistrado contra sua vontade. Porém, por questões 

práticas, as Constituições têm estabelecido como garantia dos juízes (o que se deve ler 

como: garantia da magistratura), atualmente no art. 96 da CB, uma inamovibilidade 

específica, ressalvando motivos de interesse público (e na forma do art. 93, inc. VIII). 

Daí resultar a simplificação geral de que a garantia é a inamovibilidade e a exceção seria 

a amovibilidade. Em rigor meramente linear, porém, a garantia é a da amovibilidade 

voluntária e, pois, seu reverso, a inamovibilidade quando involuntária. E por exceção, 

admite-se esta última por questões de ordem pública. Em termos lineares, portanto, 
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amovibilidade só voluntária equivale a inamovibilidade quando involuntária. Seriam 

expressões equivalentes, com mera troca de sinais. 

 

Contudo, em termos estruturais, a amovibilidade está acoplada a uma perspectiva 

individual do juiz, enquanto a inamovibilidade está acoplada de maneira imanente a uma 

garantia da magistratura. A equivalência normativa entre os termos, pois, não é plena. 

Ou, dito de outra forma, da equivalência semântica (com sinais trocados) não se segue 

uma equivalência jurídica. 

 

A permuta incluída em 2004, pela EC 45, pode ser considerada uma remoção a (duplo) 

pedido. Mas foi, ainda assim, expressamente referida ao lado da remoção (simples) a 

pedido. A versão mínima da permuta de magistrados estaduais, aquela que se posiciona 

favorável apenas à permuta intraestadual, não encontra base diretamente constitucional. 

Por isso, adotá-la resulta em atentado ao princípio da unicidade do Poder Judiciário e à 

mobilidade voluntária inerente à carreira da magistratura, resultando em uma 

representação envergonhada do instituto. Afeta-se, ainda, o princípio da e_ ciência e, 

com igual relevância, o princípio da igualdade entre os juízes de direito estaduais e os 

juízes federais no modo como se aplica a permuta e na forma como o próprio Poder 

Judiciário se vê estruturado internamente de maneira funcional. 

 

A leitura conjugada do inciso VIII-A do artigo 93 com o artigo 125 da CB/88 estabelece 

uma sorte de competência concorrente, em que a União deve se limitar às normas gerais 

e diretrizes básicas; e os estadosmembros a criar as normas particulares necessária para 

viabilizar a permuta na Justiça local, por adicionamento à legislação nacional no que for 

necessário para uma aplicação quanto mais possível uniforme. 

 

O Conselho Nacional está autorizado a atuar em termos normativos, de maneira primária 

ou secundária. Contudo, não poderá elaborar normas com alcance exauriente nesse 

tema, sob pena de promover uma integração inválida (na parte excedente) do comando 

constitucional autorizador da permuta de magistrados estaduais. Está limitado, em linha 

com a orientação federal, apenas a regular as normas gerais e diretrizes básicas de 

coordenação da troca de juízes entre os estados-membros. 

 

Essas conclusões, conquanto deduzidas para a situação dos magistrados, constituem 

fundamentação válida para justificar a improcedência da ADPF. 
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X - Fato histórico: a 1ª composição da Justiça do DF se 

deu por meio da transferência de magistrados do antigo 

Distrito Federal e dos “demais Estados”. 

 

Um pouco de história pode ajudar na compreensão da constitucionalidade do ato do 

CNMP. 

 

É que, no passado não tão recente, quando da criação de Brasília, entendeu o 

legislador federal, ao criar o Poder Judiciário da Capital Federal, ADMITIR 

expressamente que, quando do 1º provimento dos cargos da magistratura, pudesse 

ocorrer a TRANSFERÊNCIA de magistrados dos demais Estados da Federação. 

 

Foi o que ocorreu como se pode ver da notícia estampada no site do TJDFT sob o 

título “Trajetória em Brasília – Distrito Federal”. 

 

Trajetória em Brasília - Distrito Federal 

 

Antes mesmo da transferência da Capital, o Projeto de Lei nº 1.514/60, de autoria do Poder 

Executivo, encaminhado pelo Ministro da Justiça ao Presidente da República, declarava, no seu 

artigo 75, que "poderão ser aproveitados, mediante transferência para os respectivos cargos 

criados na Justiça do Distrito Federal, os Desembargadores, Juízes de Direito e Juízes 

Substitutos, que requererem no prazo de 10 (dez) dias, a contar da vigência da presente". 

 

Os raros magistrados que se empolgaram com a mudança esperavam apenas que esse 

dispositivo fosse convertido em lei. A mensagem presidencial foi encaminhada aos 

congressistas, em 10 de fevereiro de 1960, com o n. 41/1960. 

 

Alguns dos desembargadores que haviam manifestado a intenção de se transferirem para Brasília 

mudaram de propósito, uma vez que a lei assegurava, aos que ficassem, vencimentos pelo 

menos iguais aos de seus colegas da Nova Capital. 

 

Seguiram esta linha de pensamento os Desembargadores: Guilherme Estelita, Sady Cardoso 

Gusmão, Antônio Faustino Nascimento, Osny Duarte, entre outros. 

 

Finalmente, a transferência deu-se em 21 de abril de 1960. Com Brasília nascia a Justiça do novo 

Distrito Federal. 

 

No dia 20 de abril de 1960, realizou-se a última sessão do Tribunal de Justiça do antigo 

Distrito Federal, no Rio de Janeiro. E, no dia seguinte, a Justiça do Rio de Janeiro passou a 
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ser um órgão da Justiça do Estado da Guanabara. Porém faltava ainda a elaboração de uma 

Lei de Organização Judiciária para a nova Capital. 

 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei com esse objetivo foi alvo de muitos debates e 

emendas. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator do projeto, Deputado Oliveira Brito, 

afirmou em seu parecer que a Justiça do novo Distrito Federal não era derivada da Justiça do 

antigo Distrito Federal - Rio de Janeiro -, ou seja, não se tratava de transferência da Justiça 

do Distrito Federal do Rio de Janeiro para a Justiça do Distrito Federal de Brasília. 

 

Sustentou, ainda, o ilustre Deputado, que a Justiça do Distrito Federal era um novo Poder 

Judiciário, devendo a Justiça do Rio de Janeiro ser denominada Justiça do Estado da 

Guanabara. 

 

Toda essa preocupação era justificável na época, uma vez que existia a interpretação 

constitucional de que, quando se tratasse de transferência de Justiça, os integrantes do antigo 

Poder Judiciário do Distrito Federal – Rio de Janeiro - poderiam requerer a disponibilidade 

de seus cargos, o que inviabilizaria a consolidação do novo Poder Judiciário na Capital do País, 

além de inviabilizar o Judiciário do Estado da Guanabara. 

 

Em 12 de abril de1960, a Lei foi votada pelo Senado em regime de urgência, sendo levada no dia 

seguinte à sanção presidencial. Assim nasceu a 1ª Lei de Organização Judiciária, de número 

3.754, de 14 de abril de 1960, que passou a regulamentar o Poder Judiciário da nova capital. 

 

A magistratura passaria a ser recrutada por meio de concurso. Mas, a primeira composição foi 

feita dos órgãos de 1ª e 2ª Instâncias mediante transferência, a pedido, de 

desembargadores, juízes de direito e juízes substitutos da Justiça do Distrito Federal e dos 

demais Estados. 

 

Por essa lei, a magistratura da nova Capital ficou composta por sete desembargadores, seis 

juízes titulares, cinco juízes substitutos, e seis varas: uma vara cível, duas varas de fazenda 

pública, uma vara de família, órfãos, menores e sucessões, duas varas criminais. Com isso, 

permitiu-se aos desembargadores e juízes de outros Estados, inclusive do antigo Distrito 

Federal, a possibilidade de requerer seu aproveitamento na Capital.. 

 

Como está posto nessa notícia, “a primeira composição foi feita dos órgãos de 1ª e 2ª 

Instâncias mediante transferência, a pedido, de desembargadores, juízes de direito e 

juízes substitutos da Justiça do Distrito Federal e dos demais Estados” 

 

Dir-se-á que foi uma situação excepcional e extraordinária, para possibilitar a 

instalação do Poder Judiciário do Distrito Federal quando da criação da nova capital. 
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É certo que foi. Mas não havia inconstitucionalidade naquela transferência   --  por 

ofensa ao pacto federativo ou ao princípio do concurso público  --  porque no conflito 

aparente de normas constitucionais, privilegiou-se a necessidade de instituição do 

Poder Judiciário do Distrito Federal. 

 

Esse precedente histórico se presta para o fim de mera informação. 

 

XI – Hipótese de mutação normativa ou evolução na 

interpretação, para permitir o reconhecimento de 

constitucionalidade de ato que, anteriormente, seria tido como 

inconstitucional 

 

No caso sob exame, tanto a amplificação do caráter nacional e unitário da 

magistratura e do ministério público, como a configuração de um estado cada vez 

mais centralizado e unitário, constituem fundamentos que devem ser considerados 

para permitir a permuta e transferência de membros do MP dos Estados, assim como 

de magistrados. 

 

Não há como negar que as fronteiras físicas ou jurídicas entre os Estados ficaram, no 

curso do tempo, reduzidas em razão da maior mobilidade das populações e da infinita 

modalidade das comunicações. 

 

O Estado Brasileiro tem se tornado cada vez mais unitário decorrente da mobilidade 

humana e da interação de todos pelas redes sociais. 

 

Já assinalava o Ministro Sepúlveda Pertence a situação particular da separações de 

poderes do modelo positivo brasileiro, ao tratar da questão previdenciária da 

magistratura, para afirmar que ela haveria de ser nacional e não estadual: 

 

EMENTA: I. Separação e independência dos Poderes: critério de identificação do modelo 

positivo brasileiro. O princípio da separação e independência dos Poderes não possui uma 

fórmula universal apriorística e completa: por isso, quando erigido, no ordenamento 

brasileiro, em dogma constitucional de observância compulsória pelos Estados-membros, 

o que a estes se há de impor como padrão não são concepções abstratas ou experiências 

concretas de outros países, mas sim o modelo brasileiro vigente de separação e 

independência dos Poderes, como concebido e desenvolvido na Constituição da República. 

II. Magistrado: aposentadoria compulsória: exclusividade das hipóteses previstas no art. 93, VI, da 

Constituição: impossibilidade de criação de outra por Constituição Estadual. 1. O art. 93, VI, da 

Constituição, enumera taxativamente as hipóteses de aposentadoria facultativa e compulsória dos 
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magistrados e veicula normas de absorção necessária pelos Estados-membros, que não as 

podem nem restringir nem ampliar. 2. Além de ser esse, na atualidade, o regime das normas 

constitucionais federais sobre os servidores públicos, com mais razão, não há como admitir 

possam os Estados subtrair garantias inseridas nas regras constitucionais centrais do estatuto da 

magistratura, entre as quais a da vitaliciedade, à efetividade da qual serve o caráter exaustivo dos 

casos previstos de aposentadoria compulsória do juiz. 3. Inconstitucionalidade da norma da 

Constituição Estadual que impõe a transferência obrigatória para a inatividade do Desembargador 

que, com trinta anos de serviço público, complete dez anos no Tribunal de Justiça. 4. Extensão da 

declaração de inconstitucionalidade a normas similares relativas aos Procuradores de Justiça e 

aos Conselheiros do Tribunal de Contas. III. Poder Judiciário: controle externo por colegiado de 

formação heterogênea e participação de agentes ou representantes dos outros Poderes: 

inconstitucionalidade de sua instituição na Constituição de Estado-membro. 1. Na formulação 

positiva do constitucionalismo republicano brasileiro, o autogoverno do Judiciário - além de 

espaços variáveis de autonomia financeira e orçamentária - reputa-se corolário da independência 

do Poder (ADIn 135-Pb, Gallotti, 21.11.96): viola-o, pois, a instituição de órgão do chamado 

"controle externo", com participação de agentes ou representantes dos outros Poderes do Estado. 

2. A experiência da Europa continental não se pode transplantar sem traumas para o regime 

brasileiro de poderes: lá, os conselhos superiores da magistratura representaram um avanço 

significativo no sentido da independência do Judiciário, na medida em que nada lhe tomaram do 

poder de administrar-se, de que nunca antes dispuseram, mas, ao contrário, transferiram a 

colegiados onde a magistratura tem presença relevante, quando não majoritária, poderes de 

administração judicial e sobre os quadros da magistratura que historicamente eram reservados ao 

Executivo; a mesma instituição, contudo, traduziria retrocesso e violência constitucional, onde, 

como sucede no Brasil, a idéia da independência do Judiciário está extensamente imbricada com 

os predicados de autogoverno crescentemente outorgados aos Tribunais. 

(ADI 98, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/1997, DJ 

31-10-1997 PP-55539 EMENT VOL-01889-01 PP-00022) 

 

Pois bem. Agora, pode-se dizer que se está diante da situação de uma evolução dos 

fatos e do direito capazes de impor uma evolução a respeito da interpretação do texto 

constitucional, tal como essa Corte assinalou no julgamento do RE n. 637.485: 

 

INFORMATIVO Nº 673 TÍTULO “Prefeito itinerante” e segurança jurídica - 10 

PROCESSO RE - 637485 

ARTIGO Exprimiu que, no plano constitucional, essas alterações na concepção 

jurídica poderiam produzir  mutação  normativa ou  evolução  na interpretação, de 

modo a permitir que viesse a ser reconhecida a  inconstitucionalidade  de 

situações anteriormente reputadas legítimas. Anotou que a orientação doutrinária 

tradicional, marcada por alternativa rigorosa entre atos legítimos, ou ilegítimos, 

encontraria dificuldade para identificar a consolidação de “processo de 

inconstitucionalização”, uma vez que preferiria admitir que, conquanto não identificada, a 

ilegitimidade sempre existira. Certificou que, todavia, não se operaria dessa forma, pois 

os diversos entendimentos de mundo conviveriam, sem que, muitas vezes, o “novo” 

tivesse condições de superar o “velho”. A respeito, evidenciou que as mudanças radicais 

na interpretação da Constituição deveriam vir acompanhadas da cuidadosa reflexão 

sobre suas consequências, tendo em conta o postulado da segurança jurídica. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=637485&classe=RE&codigoClasse=0&ORIGEM=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=
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XII- Pedido 

 

Por todo o exposto, requer a AMB, preliminarmente, que seja deferida a sua admissão 

na qualidade de amice curiae para todos os efeitos, inclusive para o fim assegurar a 

realização de sustentação oral no julgamento. 

 

Requer a AMB, ainda, o pronunciamento da nova Procuradora Geral da República em 

face da petição inicial da ADPF. 

 

Ao final, requer que essa eg. Corte julgue o pedido formulado pelo PGR 

improcedente, tendo em vista os argumentos ora apresentados, que demonstram a 

constitucionalidade do ato do CNMP. 

 

Brasília, 29 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

     P.p.  
       Alberto Pavie Ribeiro 
         (OAB-DF, nº 7.077) 
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