
 

 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DESTE CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB, associação 

civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00536110/0001-72, 

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, 

neste ato representando a magistrada CLÁUDIA MÁRCIA DE CARVALHO DE 

SOARES, juíza titular da 28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, brasileira, casada, 

inscrita no CPF sob o nº 799.028.607-06, vem, respeitosamente, por seu advogado, 

propor com fundamento nos arts. 91 e 95, II, do Regimento Interno desse Conselho 

Nacional de Justiça, o presente PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO com PEDIDO DE LIMINAR em face do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região (RJ) – TRT1, pelas razões de fato e de direito a seguir 

aduzidas. 

  

 

 1. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE 

 

 Como é de conhecimento deste eg. Conselho, a AMB é entidade representativa 

de mais de 14 mil juízes de todo o Brasil, estando-lhe acometido o dever estatutário de 

defender os direitos e as prerrogativas de todos eles.  

  

 A legitimidade das associações na tutela dos seus interesses no processo 

administrativo, em consonância com o art. 5º, XXI, da CF, encontra disciplina no art.  



 

 

 

9º da Lei nº 9.784/1999, que assim dispõe:  

  

Art. 9º São legitimados como interessados no processo administrativo:  
I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou 
interesses individuais ou no exercício do direito de representação; 
(grifamos)  

  

 Em consonância com a referida norma, o estatuto da requerente, em seu art. 

2º, autoriza-a expressamente a atuar na defesa dos direitos e interesses dos seus 

associados:  

   

Art. 2º A Associação dos Magistrados Brasileiros tem por finalidade:   
(..) VIII - representar judicial e extrajudicialmente, de ofício ou a requerimento, 
os direitos e interesses institucionais de seus associados;  IX - atuar como 
substituto processual dos associados;   
X - defender o Estado Democrático de Direito, preservando os direitos e 
garantias individuais e coletivos.    

 

 Eis aí, pois, o que habilita a requerente a demandar, do ponto de vista 

constitucional, legal e estatutário, em nome de seus associados perante este eg. 

Conselho. 

 

2. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DE REMOÇÃO DEVIDA A MAGISTRADO, 

AINDA QUE SE TRATE DE REMOÇÃO A PEDIDO. NULIDADE DA DECISÃO 

PROFERIDA PELO TRT1 

 

 Visa o presente Procedimento de Controle Administrativo o exercício do 

controle de legalidade sobre ato emanado do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região, consistente em decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

daquele Tribunal, manifestada através do Ofício TRT-GP N° 601/2017, negando o 

direito à ajuda de custo decorrente de remoção à magistrada Cláudia Márcia de 

Carvalho Soares, “por se tratar de remoção a pedido, e não ex-officio”. 

 

 O ato objeto do presente pedido de controle padece de ilegalidade, na medida 

em que contraria o art. 65, incisos I e II, da LOMAN: 

 

Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as 

seguintes vantagens: 

        I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança; 



 

 

 

       II - ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência oficial à 

disposição do Magistrado. 

 

 Como se vê, não há qualquer distinção entre a remoção a pedido ou a bem do 

serviço público, para fim de restringir o direito à ajuda de custo prevista de forma 

expressa na LOMAN.  

 

 Ao julgar a Consulta n. 0005369-14.2014.2.00.0000, este eg. CNJ entendeu 

que não existe remoção de magistrado que não seja por interesse público, senão 

vejamos: 

 

Por sua vez, quanto ao pagamento da ajuda de custo para membros da 
Magistratura, entendo que a regra estabelecida no artigo 3º da Resolução 
112/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho deve se manter 
incólume. 
Observo que o artigo 3°da Resolução 112/2012 supracitado é voltado 
exclusivamente para os membros da magistratura e transcreve o próprio 
entendimento deste Conselho Nacional de Justiça quando do julgamento dos 
PPs n°s 200710000007809 e 200710000011825[1] que teve como RATIO 
DECIDENDI A PERCEPÇÃO DE QUE NÃO HÁ REMOÇÃO DO 
MAGISTRADO QUE NÃO SEJA NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, 
UMA VEZ QUE O PREENCHIMENTO DE CARGO VAGO DE MAGISTRADO 
SEMPRE SE FAZ NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO, JÁ QUE É 
INERENTE À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA A OCUPAÇÃO DE SEUS 
CLAROS. 
Destaco outrossim, que a LOMAN prevê o instituto da ajuda de custo, para 
despesas de transporte e mudança dos magistrados[2], de modo que existe a 
garantia normativa para o pagamento da referida indenização para a 
magistratura. 
Não fosse a regra expressa da LOMAN, há o entendimento consolidado do 
Plenário que prevê a simetria existente entre o Ministério Público e a 
Magistratura. Valendo-se de suas atribuições constitucionais, o CNJ editou a 
Resolução nº 133 afirmando a inequívoca simetria constitucional entre as 
carreiras da Magistratura e do Ministério Público quando do julgamento do 
Pedido de Providências nº 0002043- 22.2009.2.00.0000. 
(...) 
A decisão do Conselho Nacional de Justiça é um marco para o Judiciário e 
para o Ministério Público porque representa um novo paradigma para as 
carreiras. Para além da questão remuneratória, o decidido pelo CNJ corrobora 
a teoria de que as carreiras se equivalem em prerrogativas, direitos e deveres. 
A regra da simetria, materializada pela Resolução 133/2011 que equiparou as 
vantagens funcionais destas Instituições e impede que exista distorções 
remuneratórias entre as carreiras. 
Neste caso, a Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que ins!tuiu a Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público, de forma expressa, em seu art. 50, 
inciso I, previu a possibilidade de pagamento de ajuda de custo, para despesas 
de transporte e mudanças aos membros do Ministério Público. 
(...) 



 

 

 

Isso posto, conheço da consulta e a respondo nos seguintes termos; (i) para 
fins de remoção a pedido de servidores do Poder Judiciário da União, não será 
devido o pagamento de ajuda de custo, tendo em vista a expressa vedação 
estabelecida no art.53 da Lei 8.112/90; e (ii) para remoção a pedido de 
membros do Poder Judiciário o pagamento de ajuda de custo é legítimo 
em atenção às normas previstas nas Leis Orgânicas da Magistratura, do 
Ministério Público e da Resolução 133/2011 do Conselho Nacional de 
Justiça. 
Aprovada a presente Consulta por maioria, intimem-se os Tribunais de 
Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e 
Tribunais de Justiça Militar em obediência ao disposto estabelecido no 
§2° do artigo 89 do RICNJ.  (g.n) 

 

 Ora, se toda remoção, a pedido ou não, se dá por interesse público, tem-se por 

evidenciado o abuso incorrido pelo TRT1 ao negar esse direito apenas por se tratar de 

remoção a pedido.  

 

 Verifica-se aqui, com o auxílio da doutrina dos motivos determinantes, a 

ilegalidade do ato em questão, já que a sua motivação não resiste a um juízo de 

legalidade à luz da LOMAN.    

 

 Tanto assim que este eg. CNJ, no julgado supracitado, de 09.12.2015, sob a 

relatoria do em. Conselheiro Arnaldo Hossepian, assentou de forma categórica – em 

procedimento de Consulta, com efeitos normativos e vinculantes – que a ajuda de 

custo é cabível nos casos de remoções a pedido de membros do Poder Judiciário. 

 

CONSULTA. CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AJUDA 
DE CUSTO. MAGISTRADOS. SERVIDORES. REMOÇÃO A PEDIDO. LEI 
8.112/1990. LOMAN. LEI 8.625/1993. LC/SP 734/1993. RESOLUÇÃO CNJ 
133/2011.  
A concessão de ajuda de custo para as remoções, dos servidores, sujeitos à 
disciplina da Lei n° 8.112/90, a partir da edição da Lei 12.998/2014, não será 
concedida nas hipóteses de remoção a pedido, à critério da Administração ou a 
pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 
Administração. 
Para os membros da magistratura, o pagamento da ajuda de custo nos 
casos de remoção se faz pertinente tendo em vista a existência de 
regramento próprio. 

 

 Tal ilegalidade também pode ser inferida a partir de recente decisão, deste eg. 

CNJ, na qual o Conselho voltou a reafirmar o entendimento antes consolidado, ao 

anular dispositivo de Resolução do CSJT que subtraia o direito à ajuda de custo nas 



 

 

 

remoções a pedido (PCA 0003547-82.2017.2.00.0000, Rel. Luiz Cláudio Allemand, DJ 

15.05.2017): 

 

Portanto, nesse ponto específico, com razão a Associação Requerente, pois a 
regra disposta no art. 2º da Resolução CSJT nº 182, de 2017, deve ser 
alterada para adequar-se ao entendimento já sedimentado por este Conselho 
Nacional, permitindo-se o pagamento de ajuda de custo aos magistrados 
mesmo nos casos de remoção a pedido, vez que, mesmo em tal hipótese, 
encontra-se presente o interesse da administração pública no 
preenchimento dos cargos vagos. 
 
III – Conclusão 
 
Por todo exposto, verificada a necessidade de controle administrativo do ato 
praticado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ante a patente 
contrariedade ao entendimento firmado pelo CNJ tão somente no tocante ao 
pagamento da ajuda de custo nos casos de remoção a pedido de magistrados, 
dou parcial provimento ao presente procedimento, nos termos do disposto art. 
25, XII, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, para, desde 
logo, determinar ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho que atribua nova 
redação ao art. 2º da Resolução CSJT nº 182, de 2017, nos seguintes termos: 
 
Art. 2.º A remoção a pedido somente será deferida para provimento de 
cargo vago idêntico, sendo devida ajuda de custo e/ou indenização de 
transporte para esse fim. (g.n)  

 

  Desta forma, fica evidente que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, 

ao negar o pedido formulado pela magistrada ora representada, que estava sendo 

removida da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna para a 28ª Vara do Trabalho do Rio de 

Janeiro, sob o argumento de ser a ajuda de custo indevida por se tratar de remoção a 

pedido, violou o art. 65, I e II, da LOMAN, conforme já assentado na 

jurisprudência deste eg. Conselho. 

 

 Dessa forma, além de ilegal, o ato do TRT1 afronta a própria autoridade deste 

eg. Conselho Nacional de Justiça materializada por meio de decisão com efeito 

normativo geral. 

 

 Assim, é imperioso o controle do referido ato, inicialmente para suspendê-lo e, 

depois, para anula-lo, uma vez que a inobservância de texto expresso da LOMAN, em 

conformidade com interpretação que já lhe foi emprestada por este eg. CNJ, em 

decisão com efeito normativo geral, enseja indesejável insegurança jurídica. 

 



 

 

 

 Isso resulta em uma demanda – e custos - de forma absolutamente 

desnecessária, obrigando àqueles lesados em seus direitos a aviar novo (e idêntico) 

procedimento perante este Órgão, com vista a assegurar algo que está expresso na lei 

e que já foi pacificado, ou seja, deveria ser concedido pelos Tribunais sem qualquer 

resistência. 

 

 Pelas razões até aqui expostas, pugna a Associação de Magistrados 

Brasileiros pela procedência da pretensão deduzida no presente Procedimento de 

Controle Administrativo, a fim de que se exerça o devido controle de legalidade sobre 

a decisão proferida pela Presidência do TRT1 para ANULÁ-LA, na medida em que 

viola, de forma flagrante, a LOMAN, em consonância com decisões já proferidas por 

este Conselho, inclusive com caráter normativo geral.  

 

3. PEDIDO LIMINAR 

 

 Dispõe o artigo 99 do Regimento Interno deste Conselho- RICNJ, que pode o 

Relator adotar, no âmbito de sua competência e motivadamente, providências 

acauteladoras sem a prévia manifestação da parte contrária.  

 

 Para tanto, o inciso XI, do art. 25, do mesmo Regimento requer a 

demonstração de requisitos como: (1) existência de fundado receio de prejuízo, (2) 

dano irreparável ou (3) risco de perecimento do direito invocado.  

 

 É cediço que a ajuda de custo remoção destina-se a compensar o magistrado 

pelas despesas realizadas com a sua instalação (e de sua família) em nova localidade, 

diversa daquela onde anteriormente residia e prestava serviços, sendo evidente, 

portanto, que a sua não concessão na época própria gera prejuízos consideráveis ao 

juiz removido. 

 

 Se o perigo da demora resta comprovado, como acima demonstrado, da 

mesma forma a fumaça do bom direito, na medida em que a pretensão aqui deduzida 

encontra-se lastreada em disposição expressa da LOMAN, em consonância com a 

jurisprudência deste Conselho Nacional de Justiça que, como dito, já se pronunciou 

sobre o tema por meio de decisão com efeitos normativos gerais (art.89, §2º, RICNJ). 

 



 

 

 

 Desta forma, revela-se imperioso o deferimento, em sede liminar, de referida 

providência acautelatória, sem a oitiva da parte contrária, a fim de que seja 

SUSPENSA a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do TRT1, 

manifestada através do Ofício TRT-GP N° 601/2017 e, desde logo, 

DETERMINADO ao Tribunal que dê cumprimento ao disposto no art. 65, I e II, da 

LOMAN, em consonância com o entendimento deste CNJ, consubstanciado na 

Consulta 0005369-14.2014.2.00.0000 e reiterado no PCA 0003547-

82.2017.2.00.0000, assegurando-se o direito de ajuda de custo à magistrada 

removida Cláudia Márcia de Carvalho Soares. 

 

4. PEDIDOS 

 

 Por todo o exposto, requer a AMB a concessão de liminar, sem a oitiva da 

parte contrária para, suspender a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente do TRT1, manifestada através do Ofício TRT-GP N° 601/2017 e, desde 

logo, determinar ao Tribunal que dê cumprimento ao art. 65, I e II, da LOMAN, em 

consonância com o entendimento deste CNJ, consubstanciado na Consulta 0005369-

14.2014.2.00.0000 e reiterado no PCA 0003547-82.2017.2.00.0000, assegurando-se o 

direito de ajuda de custo à magistrada removida Cláudia Márcia de Carvalho Soares. 

 

 No mérito, requer a ratificação da liminar concedida e a anulação da decisão do 

TRT1 que indeferiu o direito à ajuda de custo decorrente de remoção à magistrada 

Cláudia Márcia de Carvalho Soares, por se tratar de remoção a pedido, e não ex-

oficio, violando, de forma flagrante, o art. 65, I e II, da LOMAN, em consonância com 

as decisões já proferidas por este Conselho, inclusive com caráter normativo geral.  

  

 Outrossim, por se tratar de pedido em estrita obediência a ato normativo 

e de entendimento firmado pelo CNJ, requer a aplicação do disposto no art. 25, 

XII, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (decisão monocrática 

final).  

 Termos em que pede deferimento. 

 Brasília, 15 de setembro de 2017. 

          
EMILIANO ALVES AGUIAR 

               (OAB-DF, nº 24.628) 

 


