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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.589 ACRE

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REQTE.(S) :ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - 
AMB 

ADV.(A/S) :ALBERTO PAVIE RIBEIRO 
INTDO.(A/S) :CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO 

ACRE 

Ementa:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
PROVIMENTO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL 
DE  JUSTIÇA  DO  ACRE  QUE  DISCIPLINA  O  EXERCÍCIO  POR 
MAGISTRADOS  DE  CARGOS  DE  MAGISTÉRIO  SUPERIOR. 
IMPOSSIBILIDADE.  RESERVA  DE  LEI  COMPLEMENTAR  DE 
INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA 
AÇÃO DIRETA. 

1.  Padece  de  inconstitucionalidade  formal  Resolução  de  Tribunal 
que, a pretexto de disciplinar o exercício, por magistrados, de cargo de 
magistério  superior,  disponha  sobre  matéria  afeta  à  Lei  Orgânica  da 
Magistratura Nacional. 

2. Ação direta julgada procedente. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Plenária,  sob  a  Presidência  da 
Ministra  Cármen  Lúcia,  na  conformidade  da  ata  de  julgamento  e  das 
notas taquigráficas, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, 
em  julgar  procedente  a  presente  ação  direta  para  declarar  a 
inconstitucionalidade do art. 2º do Provimento n. 2/2005 do Conselho da 
Magistratura do Tribunal de Justiça do Acre.

Brasília, 30 de junho de 2017.

Supremo Tribunal Federal
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documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13177689.
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Relatório

30/06/2017 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.589 ACRE

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REQTE.(S) :ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - 
AMB 

ADV.(A/S) :ALBERTO PAVIE RIBEIRO 
INTDO.(A/S) :CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO 

ACRE 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): A Associação dos 
Magistrados Brasileiros  – AMP interpõe ação direta  a  fim de que este 
Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade do art.  2º do 
Provimento n. 2/2005 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 
do Acre.

O dispositivo impugnado tem o seguinte teor:

“Art.  2º  Somente será permitido o exercício da docência 
pelo Magistrado, se houver compatibilidade de horário com o o 
do trabalho judicante”. 

Afirma a requerente que “o dispositivo ora impugnado tem a nítida 
intenção de limitar o exercício da docência ao período noturno, uma vez 
que o Provimento é claro no sentido de que o magistrado deverá cumprir 
jornada de trabalho das 8:00 às 18:00” (eDOC 3, p. 2).

Por  essa  razão,  sustenta  que  o  ato  impugnado  padece  de 
inconstitucionalidade formal, tendo em vista a usurpação da competência 
constitucional  da Lei  Orgânica da Magistratura.  Além disso,  aduz que 
“não  se  mostra  adequado  e  nem  razoável  restringir  o  exercício  da 
docência apenas ao período noturno, tendo em vista que o magistrado 
que  eventualmente  lecionar  pelas  manhãs  –  ou  mesmo  à  tarde  – 
certamente  poderá  compensar  as  suas  atividades  jurisdicionais  de 

Supremo Tribunal Federal
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ADI 3589 / AC 

diversas  outras  maneiras,  sem  nenhum  comprometimento  quanto  à 
efetividade da prestação judicial” (eDOC 3, p. 8).

O então Relator Ministro Joaquim Barbosa adotou o rito do art. 12 da 
Lei 9.868/1999.

Em sede  de  informações,  o  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado do Acre defendeu que o ato impugnado é “escorado no art. 35, VI, 
da LOMAN, segundo o qual ‘o magistrado tem o dever de comparecer 
pontualmente  à  hora  de  início  do  expediente  e  não  se  ausentar 
injustificadamente antes do seu término’” (eDOC 5, p. 3). Aduziu, ainda, 
que o Tribunal  limitou-se a prestigiar a Loman,  de forma a garantir  o 
respeito às normas que regem o acúmulo do exercício da magistratura 
com a função de magistério.

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência da 
ação direta, nos termos do precedente firmado pelo Plenário do Tribunal 
quando do julgamento da ADI 3.126, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

A  Procuradoria-Geral  da  República  também  manifestou-se  pela 
improcedência do pedido, em parecer assim ementado (eDOC 8, p. 1):

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. ]O DO PROVIMENTO N° 02/2005 DO CONSELHO DA 
AqGISTRATURA  DO  TJ/AC,  QUE  NAO  PERMITE  AO 
MAGISTRADO  ATIVIDADE  DOCENTE  NO  HORÁRIO  DE 
EXPEDIENTE  FORENSE.  OBSERV  ÂNCIA  DA 
POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DOS CARGOS DESDE 
QUE ,HAJA COMPATIBILIDADE DE HORARIO,  INFERIDA 
DO ART. 37, XVL DA CF. PARECER PELA IMP ROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO.”

É, em síntese, o relatório.
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

30/06/2017 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.589 ACRE

V O T O

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Registro, 
inicialmente, a plena cognoscibilidade da presente ação direta.

A Associação de Magistrados Brasileiros é associação de classe de 
representação nacional. De seu estatuto, conforme previsão constante do 
art. 2º, II (eDOC 3, p. 16), extrai-se que sua finalidade guarda pertinência 
temática  com  o  objeto  desta  ação  direta,  visto  que  a  possibilidade 
constitucional de acumulação encerra, em tese, um direito, cuja defesa é 
do interesse da associação.

O Provimento é, por sua vez, ato normativo primário e autônomo, o 
que permite a abertura da via concentrada de controle.  Nesse sentido, 
confira-se:

“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada 
contra a Resolução no 336, de 2.003, do Presidente do Conselho 
da Justiça Federal, que dispõe sobre o acúmulo do exercício da 
magistratura  com  o  exercício  do  magistério,  no  âmbito  da 
Justiça  Federal  de  primeiro  e  segundo graus.  2.  Alegação no 
sentido de que a matéria em análise já encontra tratamento na 
Constituição  Federal  (art.  95,  parágrafo  único,  I),  e  caso 
comportasse regulamentação, esta deveria vir sob a forma de lei 
complementar, no próprio Estatuto da Magistratura. 3. Suposta 
incompetência  do  Conselho  da  Justiça  Federal  para  editar  o 
referido ato,  porquanto fora de suas atribuições definidas  no 
art. 105, parágrafo único, da Carta Magna. 4. Considerou-se, no 
caso, que o objetivo da restrição constitucional é o de impedir o 
exercício da atividade de magistério que se revele incompatível 
com os afazeres da magistratura. Necessidade de se avaliar, no 
caso concreto, se a atividade de magistério inviabiliza o ofício 
judicante.  5.  Referendada  a  liminar,  nos  termos  em  que  foi 
concedida  pelo  Ministro  em  exercício  da  presidência  do 
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

ADI 3589 / AC 

Supremo  Tribunal  Federal,  tão-somente  para  suspender  a 
vigência da expressão "único (a)", constante da redação do art. 
1o da Resolução no 336/2003, do Conselho de Justiça Federal.”

(ADI  3126  MC,  Relator(a):    Min.  GILMAR MENDES, 
Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2005, DJ 06-05-2005 PP-00006 
EMENT VOL-02190-01 PP-00186 RTJ VOL-00193-03 PP-00888) 

Na esteira do precedente acima colacionado, é preciso,  quanto ao 
mérito da presente ação direta, reconhecer sua procedência. Com efeito, 
esta Corte tem assentado que a matéria regulada pela norma objeto desta 
ação direta é disciplina pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, lei 
complementar cuja iniciativa compete à Presidência do Supremo Tribunal 
Federal.  Por  essa  razão,  a  disciplina  autônoma e  primária  por  norma 
estadual  de  tema afeto  à  Loman viola  formalmente  a  Constituição da 
República,  quer por ofensa à cláusula de reserva de lei  complementar, 
quer por ofensa à regra de iniciativa privativa, ambas previstas no art. 93, 
caput, da CRFB.

De fato, a previsão de acumulação decorre, não apenas do art. 95, 
parágrafo único, I, da CRFB, mas também do art. 26 da Loman:

“Art. 26 - O magistrado vitalício somente perderá o cargo 
(vetado):

I  -  em  ação  penal  por  crime  comum  ou  de 
responsabilidade;

II  -  em  procedimento  administrativo  para  a  perda  do 
cargo nas hipóteses seguintes:

a)  exercício,  ainda que em disponibilidade,  de qualquer 
outra função, salvo um cargo de magistério superior, público ou 
particular;

b) recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 
de  percentagens  ou  custas  nos  processos  sujeitos  a  seu 
despacho e julgamento;

c) exercício de atividade politico-partidária.
§ 1º - O exercício de cargo de magistério superior, público 

ou particular, somente será permitido se houver correlação de 
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

ADI 3589 / AC 

matérias e compatibilidade de horários, vedado, em qualquer 
hipótese, o desempenho de função de direção administrativa ou 
técnica de estabelecimento de ensino.

§ 2º - Não se considera exercício do cargo o desempenho 
de  função  docente  em  curso  oficial  de  preparação  para 
judicatura ou aperfeiçoamento de magistrados.”

Assim, porque de natureza estatutária, o tema é submetido à reserva 
de lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Por essa 
razão,  a  norma  impugnada  nesta  ação  direta  é  inconstitucional.  No 
mesmo sentido, confira-se:

“EMENTA:  Ação  direta  de  inconstitucionalidade. 
Provimento  nº  004,  de  25.02.2005,  da  Corregedoria  Geral  de 
Justiça  do  Tribunal  de  Justiça  do  Mato  Grosso  do  Sul,  que 
dispõe sobre o horário  em que o magistrado pode exercer  o 
magistério.  Procedência,  em  parte.  I.  Constitucionalidade  do 
art.  1º,  que apenas reproduz o disposto no art.  95,  parágrafo 
único,  I,  da  Constituição  Federal.  II.  Inconstitucionalidade 
formal, contudo, do seu artigo 2º, que, ao vedar ao magistrado 
estadual o exercício de docência em horário coincidente com o 
do expediente  do foro,  dispõe sobre matéria  de  competência 
reservada  à  lei  complementar,  nos  termos  do  art.  93,  da 
Constituição Federal, e já prevista no art. 26, § 1º, da LOMAN.”
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.589
PROCED. : ACRE
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO (7077/DF)
INTDO.(A/S) : CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ACRE

Decisão: Retirado  de  pauta  em  razão  da  aposentadoria  do 
Relator.  Presidência  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  Vice-
Presidente no exercício da Presidência. Plenário, 06.08.2014.

Decisão: Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do 
voto do Relator, julgou  procedente a presente ação direta para 
declarar  a  inconstitucionalidade  do  art.  2º  do  Provimento  n. 
2/2005 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Acre. 
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Roberto 
Barroso, e, participando do Seminário de Verão 2017, na Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, o Ministro 
Ricardo  Lewandowski.  Presidiu  o  julgamento  a  Ministra  Cármen 
Lúcia. Plenário, 30.6.2017.

 
Presidência  da  Senhora  Ministra  Cármen  Lúcia.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros. 

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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