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Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, Dd. Relator do MS n. 32.451 

 

 

 

 

 

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 seu advogado, nos autos do MS n. 32.451 impetrado pelo 

Estado de São Paulo contra ato do Conselho Nacional de Justiça, requerer o seu 

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 do fato 

de que ao longo do tempo, desde a promulgação da CF de 1988, tem havido grande 

debate, com divergência entre os membros da Corte, a respeito da recepção ou não 

do art. 102 da LOMAN. 

 

I – O art. 138 do CPC/15 passou a admitir a figura do 

“amicus curiae” em todos os processos, desde que 

presentes os requisitos nele previstos 

 

Registra a AMB que o presente pedido está apoiado na nova regra inserta no CPC/15, 

que ampliou a possibilidade jurídica de ingresso das entidades de classe como amicus 

curiae para além dos processos de controle concentrado de constitucionalidade. 

 

No caso sob exame o writ impugnou decisão do CNJ que, sob o fundamento de 

contrariedade ao art. 102 da LOMAN, havia suspenso ato do TJSP (Resolução n. 

606/2013), que passou a admitir a participação de todos os Desembargadores 

daquela Corte como candidatos aos cargos de direção. 
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Exatamente por não poder requerer seu ingresso como assistente simples ou 

litisconsorcial da impetrante, resta à AMB apresentar sua manifestação, em nome 

de toda a magistratura nacional, sob a forma de amigo da corte, conforme previsto 

no art. 138 do CPC/15. 

 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema 

objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, 

de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir 

a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 

representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 

 

Daí a necessidade de ser acolhido do presente pedido. 

 

II – A despeito da jurisprudência atual afirmar que o art. 

102 da LOMAN foi recepcionado pelo art. 93 da CF, não há 

como deixar de questionar esse entendimento diante do 

“silêncio eloquente” do art. 93 da CF em cotejo com o o 

art. 115 da CF pretérita 

 

Não desconhece a AMB que a jurisprudência desse eg. STF firmou-se no sentido 

apontado no ato coator. 

 

Ocorre, porém, d.v., que a melhor compreensão da matéria está posta em votos 

proferidos por eminentes Ministros que ficaram vencidos nos julgamentos ocorridos 

nos precedentes julgados desde 1988. 

 

Está a se impor, portanto, a revisão da jurisprudência, com base no fato de que os 

votos que integraram a corrente vencedora da tese que tem prevalecido, NÃO terem 

respondido, até o presente momento, o fundamento da corrente vencida, no sentido 

de que ANTES da Constituição Federal de 1988 o texto constitucional expressamente 

remetia ao Estatuto da Magistratura a disciplina da eleição dos cargos de direção. 

 

Com efeito, o entendimento atualmente prevalecente firmou-se, inicialmente, na 

vigência do texto constitucional pretérito, como se pode ver da ementa da 

Representação de Inconstitucionalidade n. 1143, da relatoria do saudoso Ministro 

Rafael Mayer: 
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-TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS TITULARES DE DIREÇÃO. 

LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, ART. 102. REGIMENTO INTERNO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHAO, ART. 8., PARAGRAFOS 5., 6., LETRA "D" DO INC. I E 

8., NA REDAÇÃO DO ASSENTO 18/81. INCONSTITUCIONALIDADE. O EXERCÍCIO DA 

COMPETÊNCIA ATRIBUIDA AOS TRIBUNAIS PELO ART. 115, I, DA CONSTITUIÇÃO PARA 

ELEGER SEUS PRESIDENTES E OS TITULARES DOS DEMAIS CARGOS DE DIREÇÃO, ESTA 

SUBORDINADO A OBSERVANCIA DO DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA, A 

QUAL, EM SEU ART. 102, LIMITA O QUADRO DE ELEGIBILIDADE DOS CARGOS DE DIREÇÃO 

E PREENCHER. NORMA OUTRA QUE DISPONHA DIVERSAMENTE DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTA USURPANDO COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E INFRINGINDO O PRECEITO DO 

MESMO ART. 115, I, DA CONSTITUIÇÃO. -REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

(Rp 1143, Relator(a):  Min. RAFAEL MAYER, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/1983, DJ 06-05-

1983 PP-06023 EMENT VOL-01293-01 PP-00026 RTJ VOL-00105-03 PP-00909) 

 

O texto do art. 115, I, da Constituição pretérita, quando editada a LOMAN era 

claríssimo: 

 

“Art. 115. Compete aos Tribunais: 

I – eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção, observado o disposto na Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional.” 

 

Veio a Constituição Federal de 1988 e RETIROU do texto aquela remissão expressa à 

LOMAN,  

 

Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: 

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das 

normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e 

o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 
 

Se antes o texto constitucional afirmava que a eleição do Presidente e demais titulares 

da sua direção seriam eleitos OBSERVADO o disposto na LOMAN, na CF de 1988 

passou-se a afirmar que os órgãos diretivos seriam eleitos, assim como seus 

regimentos internos seriam elaborados, apenas com observância das normas de 

processo e das garantias processuais das partes. 

 

Daí porque os Ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence   --  inicialmente  --  

terem, desde os primeiros debates após a CF de 1988, afirmado que a hipótese era 

de SILÊNCIO ELOQUENTE por parte do legislador constituinte. 
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É que o legislador constituinte originário retirou, sim, do texto constitucional a 

remissão ao Estatuto da Magistratura para que a matéria deixasse de ser da 

competência da LOMAN e passasse a ser dos Estados (quanto aos TJs) e da União 

(quanto aos Tribunais da União). 

 

Em situação assemelhada  --   ao tratar da alteração da competência trabalhista 

prevista no art. 114  --  essa eg. Corte afirmou que teria ocorrido a hipótese do silêncio 

eloquente. Veja-se: 

 

Conflito de competência. Litigio entre sindicato de empregados e empregadores sobre o 

recolhimento de contribuição estipulada em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

Interpretação do artigo 114 da Constituição Federal. - Distinção entre lacuna da lei e "silencio 

eloquente" desta. - Ao não se referir o artigo 114 da Constituição, em sua parte final, aos 

litigios que tenham origem em convenções ou acordos coletivos, utilizou-se ele do "silencio 

eloquente", pois essa hipótese ja estava alcancada pela previsão anterior do mesmo artigo, 

ao facultar a lei ordinaria estender, ou não, a competência da Justiça do Trabalho a outras 

controversias decorrentes da relação de trabalho, ainda que indiretamente. Em consequencia, e 

não havendo lei que atribua competência a Justiça Trabalhista para julgar relações juridicas como 

a sob exame, e competente para julga-la a Justiça Comum. Recurso extraordinário conhecido e 

provido. 

(RE 135637, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 25/06/1991, DJ 16-

08-1991 PP-10788 EMENT VOL-01629-02 PP-00290 RTJ VOL-00136-03 PP-01357) 

 

É exatamente esse o raciocínio que a AMB tem sustentando perante essa Corte, que 

deveria prevalecer em casos como o presente. 

 

Não é só. A corrente vencida na jurisprudência tem assinalado o fato de que, além do 

silêncio eloquente do art. 93 da CF, tanto o art. 96, I, da CF passou a atribuir aos 

Tribunais a competência PRIVATIVA para eleger seus órgãos diretivos e elaborar 

seus regimentos, como o art. 99 estabeleceu a autonomia administrativa dos 

Tribunais. Esses fundamentos não foram apreciados ou respondidos pela corrente 

vencedora, d.v. 

 

Para tanto, mostra-se necessário interpretar o termo “tribunais” contido no “caput” do 

art. 96, para ser ter a certeza de que aí está contida uma norma conferindo uma 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA aos Tribunais: 

 

“Art. 96. Compete privativamente: 

I – aos tribunais: 
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a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das 

normas de processo e das garantia processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 

funcionamento dos respetivos órgãos jurisdicionais e administrativos”. 

 

Ou seja, cabe privativamente ao Tribunal dispor sobre a forma de escolha dos seus 

órgãos diretivos, quando se afirma que cabe a eles “eleger seus órgãos diretivos” e 

“elaborar seus regimentos internos”. 

 

É certo que esse Supremo Tribunal Federal tem afirmado que o art. 102 da LOMAN 

teria sido recepcionado pela Constituição Federal, tanto na parte que toca ao colégio 

de eleitores, como ao colégio de elegíveis. 

 

Tal entendimento, porém, tem sido alvo de criticas de Ministros dessa Suprema Corte, 

de sorte a propiciar um debate que, espera-se, venha a culminar com a adoção do 

entendimento do Min. Marco Aurélio, que restou estampado na ementa da 

Reclamação n. 13.115/RS: 

 

JUDICIÁRIO – AUTONOMIA. Consoante disposto no artigo 99 da Carta de 1988, ao Poder 

Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. TRIBUNAIS – DIREÇÃO – 

REGÊNCIA. Ao contrário do versado no artigo 112 do Diploma Maior anterior – Emenda 

Constitucional nº 1, de 1969 –, o atual não remete mais à Lei Orgânica da Magistratura a 

regência da direção dos tribunais, ficando a disciplina a cargo do regimento interno. 

RECLAMAÇÃO – EFEITO TRANSCENDENTE. Reiterados são os pronunciamentos do Supremo 

no sentido de não se admitir, como base para pedido formulado em reclamação, o efeito 

transcendente. 

 

Ainda que a maior parte dos Ministros integrantes desse STF não tenha acolhido a 

referida tese, é possível constatar que houve um avanço e uma alteração no 

entendimento da jurisprudência, que poderá, sim, resultar em um novo 

posicionamento, para a adoção da tese de que o texto atual do art. 93 da CF não 

remete à LOMAN a regência sobre o processo de escolha da direção dos Tribunais, 

razão pela qual tal disciplina seria da competência de cada qual dos Tribunais a ser 

disposta em seus Regimentos Internos. 

 

Com efeito, o exame dos precedentes desse STF sobre a validade constitucional ou 

não do art. 102 da LOMAN em face da CF de 1988 revela, d.v., uma grande 

divergência no âmbito da Corte. 
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Basta ver que as primeiras decisões desse STF sobre o tema apontavam para uma 

interpretação do art. 102 no sentido de que, havendo X cargos de direção no Tribunal, 

somente poderia haver X pretendentes aos cargos de direção, observada a 

antiguidade no Tribunal e admitida a prévia recusa à participação no processo de 

escolha. 

 

Posteriormente, alguns membros desse STF passaram a admitir uma interpretação no 

sentido de que, havendo X cargos de direção no Tribunal, poderia haver X 

pretendentes para cada cargo de direção, de sorte que o universo de elegíveis restou 

multiplicado pelo mesmo número. 

 

No exemplo do TJRS que foi objeto de julgamento pelo STF em sede de reclamação 

(13.115), a primeira interpretação admitia apenas 5 elegíveis para 5 cargos. Depois 

passou-se a admitir o número de até 25 elegíveis para os mesmos 5 cargos, porque 

compreendeu-se que seriam 5 elegíveis para cada um dos cargos. 

 

Há ministros, no entanto, como o Min. Marco Aurélio que simplesmente compreende 

que a alteração da norma constitucional revogou o art. 102 da LOMAN dada sua 

manifesta incompatibilidade com o novo texto constitucional. 

 

Veja-se, por obséquio, os fundamentos do voto de S.Exa: 

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, venho insistindo e vou insistir um 

pouco mais, porque surge o dever de preservar a intangibilidade da Carta de 1988, que os 

tempos mudaram.  

Os ares constitucionais de 1988 e os atuais trouxeram à balha a autonomia administrativa e 

financeira dos tribunais. E, após se proclamar esses predicados, houve o silêncio total, na 

Carta de 1988, quanto à disciplina da direção dos tribunais. O silêncio mostrou-se eloquente. 

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O que gostaria era de explicar por que entendo que 

houve uma mudança normativa constitucional substancial. O que tínhamos na Carta de 1969, 

verdadeira Carta, considerada a Emenda Constitucional nº 1? Tínhamos que o parágrafo único do 

artigo 112, ao versar disposições preliminares, estabelecia: 

 

Art. 112. (…) 

Parágrafo único. Lei complementar denominada Lei Orgânica da Magistratura Nacional 

estabelecerá normas relativas à organização, ao funcionamento, à disciplina, às vantagens, aos 

direitos e aos deveres da magistratura, respeitadas as garantias e proibições previstas nesta 

Constituição ou dela decorrentes. 

 

Mais do que isso. No artigo 115, inciso I, tínhamos a previsão da competência dos tribunais para 

eleger os presidentes e demais titulares de sua direção. E, então, repetia-se e havia por 
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consequência o reflexo do parágrafo único do 112: “Observado o disposto na Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional.” 

 

Era o que versava, portanto, a Carta de 1969, a Emenda Constitucional nº 1, de 1969. 

 

O que ocorreu na Carta de 1988? Uma disciplina diametralmente oposta, que já não remete a 

regência da direção dos tribunais ao que estabelecido na Lei Orgânica da Magistratura. 

Leia-se no artigo 99: 

 

"Art. 99. Ao Poder Judiciário" – continuo acreditando piamente nesta cláusula – "é assegurada 

autonomia administrativa e financeira." 

 

No artigo 93, tem-se a previsão quanto aos princípios a serem levados em conta pela Lei 

Orgânica da Magistratura. E no rol – que, para mim, é exaustivo, como são os presentes na Carta 

de 1988, porque não é exemplificativa, é exaustiva – inexiste referência, como princípio a ser 

adotado pela Loman, à regência dos cargos de direção. 

 

Mais do que isso, Presidente. No artigo 96, inciso I, há alusão – como constava na Carta anterior, 

mas remetendo à anterior, de qualquer forma, à observância da Loman – à competência privativa 

dos tribunais de: 

 

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas 

de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 

funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 

 

A interpretação sistemática da Carta – segundo o ministro Sepúlveda Pertence –, da decaída e da 

atual, é conducente a concluir-se que esta última não submete mais à Loman a eleição dos 

dirigentes do tribunal. O silêncio mostra-se, como disse, eloquente. Não há, na Constituição de 

1988, mais precisamente no artigo 96, inciso I – ao contrário do que ocorria na Carta anterior, no 

artigo 115, inciso I, que versava a eleição dos dirigentes dos tribunais –, a remessa ao que 

previsto na Loman. 

 

Por isso, sustentei, já no Plenário, que o artigo 102 da Loman não foi recepcionado pela 

Constituição de 1988, a não ser que partamos – e tanto vulnera a lei aquele que inclui, no campo 

de aplicação, hipótese não contemplada como o que exclui – para a mesclagem dos dois 

sistemas: o anterior, que remetia realmente, quanto à escolha dos dirigentes, à Loman, e o atual, 

que já não remete, é silente. E mais do que isso: não se tem, entre os princípios a serem 

observados quando da aprovação da nova Lei Orgânica da Magistratura, qualquer alusão, ao 

contrário do que ocorria na Carta de 1969, à regência da escolha dos dirigentes. 

Por isso, peço vênia ao relator para, no caso, prover o agravo e afastar a parte que sobeja da 

liminar, no que, em um primeiro passo, foi linear. Sua Excelência reconsiderou o ato quanto a 

determinados cargos. 

 

Esses fundamentos são irrespondíveis, d.v., e não se trata de um entendimento 

isolado dos Ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, tanto assim que 

posteriormente vieram a aderir a ele os Ministros Ricardo Lewandowski e Ayres Britto. 

 

Não é só. A leitura dos votos que sustentam a recepção do art. 102 da LOMAN não 

apresentaram, d.v., fundamentos suficientes para infirmar o fundamento apresentado 

na corrente até aqui vencida e ora defendida pela AMB.  
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Partem para uma afirmação olímpica, desprovida de motivação, d.v., afirmando que o 

art. 102 foi recepcionado sem explicar ou esclarecer como isso teria ocorrido. Nada 

mais. 

 

Com efeito, repita-se e insista-se, quando editada a LOMAN o texto constitucional 

estabelecia, de forma clara, que caberia a ela, LOMAN, fixar as "normas relativas à 

organização, ao funcionamento, à disciplina, às vantagens, aos direitos e aos deveres 

da magistratura" (§ único do art. 112), mas fixava, de forma mais clara ainda, que 

competiria aos tribunais "eleger os presidentes e demais titulares de sua direção" ... 

"observado o disposto na Lei Orgânica da Magistratura" (art. 115, I). 

 

Art. 112. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos: 

(...) 

Parágrafo único. Lei complementar denominada Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 

estabelecerá normas relativas à organização, ao funcionamento, à disciplina, às vantagens, aos 

direitos e aos deveres da magistratura, respeitadas as garantias e proibições previstas nesta 

Constituição ou dela decorrentes. 

 

Art. 115. Compete aos Tribunais: 

I - eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção, observado o disposto na Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional; 

 

Pois bem.  

 

A Constituição de 1988 não apenas deixou de estabelecer que seria da competência 

dos tribunais eleger seus presidentes e demais titulares de sua direção com 

observância do disposto na LOMAN, como foi além, para dispor que competiria 

aos Tribunais disciplinar, de forma privativa, essa matéria. 

 

Acresce que a norma do inciso I, do art. 96, da CF de 1988, não apenas afastou a 

necessidade de observância da LOMAN, como foi em direção oposta, para dizer que, 

agora, seria da COMPETÊNCIA PRIVATIVA dos tribunais eleger seus órgãos 

diretivos, com observância das "normas de processo e das garantias 

processuais, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos 

órgãos jurisdicionais e administrativos". Senão vejamos: 

 

Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: 
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a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas 

de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 

funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 

 

E no caput do art. 99 da CF foi estabelecida, ainda, a autonomia "administrativa e 

financeira", a robustecer a competência privativa dos tribunais para dispor sobre as 

questões de sua economia interna. 

 

Quanto ao art. 93, da Constituição, é certo que ele passou a estabelecer, nos seus 

diversos incisos quais seriam os "princípios" que o novo Estatuto da Magistratura 

deveria observar. Senão vejamos: 

 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto 

da Magistratura, observados os seguintes princípios: 

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de 

provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, 

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

nas nomeações, à ordem de classificação;   

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade e merecimento, 

atendidas as seguintes normas: 

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em 

lista de merecimento; 

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e 

integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antigüidade desta, salvo se não houver com tais 

requisitos quem aceite o lugar vago; 

c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e 

presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou 

reconhecidos de aperfeiçoamento;   

d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto 

fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada 

ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;   

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo 

legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;   

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;   

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;  

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no 

art. 40;   

VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal;   
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VIII o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, 

fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho 

Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;   

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;   

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, 

às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação 

do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;   

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as 

disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;   

XI nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão 

especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das 

atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-

se metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno;   

XII a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e 

tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, 

juízes em plantão permanente;   

XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e 

à respectiva população;   

XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero 

expediente sem caráter decisório;   

XV a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição.   

 

Nada dispôs sobre a necessidade de o Estatuto da Magistratura vir a disciplinar 

a matéria pertinente à eleição dos membros da direção dos Tribunais. 

 

Daí a convicção da AMB de que a norma do art. 102 da LOMAN não foi recepcionada 

pela CF de 1988. 

 

III - Pedido 

 

Com essas considerações, requer a AMB seja acolhido o seu ingresso no feito como 

amicus curiae, assim como seja deferido o pedido final formulado pelo Estado de São 

Paulo para concessão do writ. 

Brasília, 2 de outubro de 2017. 

 

 
            Alberto Pavie Ribeiro 
              (OAB-DF, nº 7.077) 

(AMB-STF-MS-32451-SP-Eleição-AmicusCuriae) 
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