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EXMO. SR. CONSELHEIRO ROGÉRIO JOSÉ BENTO SOARES DO 

NASCIMENTO, DD. RELATOR DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO Nº 0007142-89.2017.2.00.0000. 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB, 

com sede no SCN. Qd. 02, Bl. D, Torre B – Conj. 1302 - Centro Empresarial 

Liberty Mall – Brasília/DF – CEP 70.712-903 – Tel: (61) 2103-9000, vem, por 

intermédio de seus advogados que esta subscrevem, requerer sua admissão 

e inclusão no feito na condição de Interessada, nos termos da Lei Federal nº 

9.784, de 29 de janeiro de 1999, pelas razões a seguir expostas: 

 

 I – DA LEGITIMIDADE DA AMB PARA INGRESSAR COMO TERCEIRO 
INTERESSADO  

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, 

representa os interesses de mais de 14 (quatorze) mil Juízes de todo o País e 

tem por objetivo, nos termos do artigo 1º de seu Estatuto, a defesa das garantias 

e direitos dos Magistrados1. 

Some-se a isso que são associadas à Entidade, 38 associações 

regionais, sendo 27 de juízes estaduais, 9 de trabalhistas e 2 de militares. 

Magistrados federais também fazem parte do grupo de associados. Além do 

presidente, da diretoria e das coordenadorias, a AMB conta com 11 vice-

presidentes em seu corpo diretivo. 

                                                           
1 Conforme disposto no artigo 1º do Estatuto da AMB: 

 “Art. 1º A Associação dos Magistrados Brasileiros, também designada pela sigla AMB, com sede em Brasília - DF é uma sociedade civil 

constituída por prazo indeterminado, objetivando a defesa das garantias e direitos dos Magistrados, o fortalecimento do Poder Judiciário 

e a promoção dos valores do Estado Democrático de Direito”.  



  

2 
 

A legitimidade da AMB na tutela dos interesses transindividuais de 

seus associados encontra expressa previsão na Constituição Federal, em seu 

art. 5º, XXI, que preconiza “as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 

extrajudicialmente”. 

No mesmo sentido, dispõe a Lei 9784/1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e prescreve que são 

legitimados no Processo Administrativo as Associações legalmente constituídas, 

senão vejamos: 

 

Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo: 
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos 
e interesses coletivos; 
IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a 
direitos ou interesses difusos. 

 

Outro não é o disposto no Estatuto Social da AMB, que em seus 

artigos 1º e 2º estabelecem que:  

 
Art. 1º A Associação dos Magistrados Brasileiros, também designada 
pela sigla AMB, com sede em Brasília - DF é uma sociedade civil 
constituída por prazo indeterminado, objetivando a defesa das garantias 
e direitos dos Magistrados, o fortalecimento do Poder Judiciário e a 
promoção dos valores do Estado Democrático de Direito.  
Art. 2º A Associação dos Magistrados Brasileiros tem por finalidade:  
(...) 
II - defender a valorização e independência do Magistrado, assegurando 
a efetividade de suas garantias e prerrogativas;  
(...) 
VI - propor medidas que assegurem o amplo acesso à justiça e a 
efetividade da jurisdição; 
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. 

 

Dessa forma, é manifestamente legítimo o ingresso da Associação 

dos Magistrados Brasileiros - AMB como Interessada nos autos do 
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Procedimento de Controle Administrativo nº 0007142-89.2017.2.00.0000, 

que tramita neste Conselho Nacional de Justiça (CNJ), porque versa sobre 

questão de interesse de toda a magistratura, qual seja: a aplicação da Resolução 

nº 219/CNJ no âmbito dos Tribunais e a Política de Atenção Prioritária ao 

Primeiro Grau de Jurisdição. 

Assim, requer a juntada do instrumento de mandato anexo, do 

Estatuto Social, ata e termo de posse, bem como a juntada e a consideração das 

razões anexas, ora veiculadas na forma de memorial, bem como lhe seja 

oportunizada a realização de sustentação oral em plenário. 

Termos em que, pede deferimento. 

Brasília, 03 de novembro de 2017. 

    
Alexandre Pontieri 
OAB/SP nº 191.828 
OAB/DF nº 51.577 

 
 
 

Samara de Oliveira Santos Léda 
OAB/DF 23.867 
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

  

Procedimento de Controle Administrativo nº 0007142-89.2017.2.00.0000 

Requerente: Associação dos Magistrados do Estado do Amapá - AMAAP 

Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 

Relator: Conselheiro Rogério José Bento Soares do Nascimento 

 

MEMORIAL DA AMB 

 

II – SÍNTESE FÁTICA 

 

Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 

proposto pela Associação dos Magistrados do Estado do Amapá - AMAAP, em 

que a associação requerente requereu, em caráter de tutela de urgência: 

a) a suspensão imediata da RESOLUÇÃO TJAP Nº 1162/2017 e de todos 
os planos de ação dela decorrentes, em face de sua gritante violação a 
ordenamento jurídico, em especial ao princípio constitucional da 
publicidade da Administração Pública e o confronto inarredável às 
normas obrigatórias da Resolução CNJ nº 219/2017. 
b) A determinação para que o TJAP envie comunicação imediata à 
Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, para que se paralise 
qualquer análise do Projeto de Lei nº 001/2017-TJAP. 
E, no mérito: 
a) a confirmação, ao final, da medida de tutela de urgência pleiteada; 
b) a declaração de nulidade da referida Resolução e determinação de 
elaboração de outra norma jurídica que atenda todos os preceitos formais 
(transparência e publicidade) e aplique os estudos trazidos pela 
Comissão de Implantação da 219 no TJAP, tanto quanto possível com a 
fixação de lotação paradigma, agrupamento de unidades, a remessa de 
servidores para o primeiro grau (mínimo de 68); a transferência dos 
valores financeiros que ultrapassam sete milhões de reais; a unificação 
da carreira dos cargos comissionados e funções de confiança dos 1º e 2º 
graus de jurisdição; a criação do cargo do segundo de assessor de 
magistrado, com atribuições e remunerações idênticas, 
independentemente do grau de jurisdição, notoriamente alcançando-se o 
gatilho processual de 2000 feitos. 
c) a expedição de ofício ao Exmo. Ministro Corregedor Nacional de 
Justiça, com cópia da inicial e das informações do TJAP, para os fins que 
entender pertinentes, tendo em vista o descumprimento do determinado. 
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Instado a se manifestar, por despacho de V.Exa., o eg. Tribunal de 

Justiça do Estado do Amapá apresentou suas informações nos autos do 

presente PCA nos Ids 2270325, 2270338, 2270341, 2270195, 2270208, 

2270210, 2270212, 2270214, 2270216). 

Diante das informações apresentadas pelo eg. TJAP, V.Exa. 

proferiu despacho, aos 28.09.2017, nos seguintes termos: 

 

DESPACHO 
Cuida-se de Procedimento de Controle Administrativo, com pedido 
liminar formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO 
ESTADO DO AMAPÁ – AMAAP, em desfavor do TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO, insurgindo-se contra a Resolução TJAP nº 
1162/2017, editada em cumprimento da Resolução CNJ 219/2017. 
Antes da apreciação do pedido liminar, o TJAP foi intimado para prestar 
informações sobre a matéria objeto dos autos, a fim de subsidiar a 
decisão, oportunidade que esclareceu que: 
Convém noticiar, ainda, que a pedido da Associação dos Magistrados do 
AMAPÁ, esta Corte, na 720ª Sessão Ordinária do Pleno Administrativo, 
voltou a examinar questões atinentes ao número de assessores jurídicos 
nos gabinetes dos magistrados de 1º e 2º graus. Essa votação, 
acolhendo pedido da Associação, resultou na alteração do art. 15 da 
Resolução nº 1.162-TJAP, a qual será em data breve objeto de nova 
resolução. 
Outro ponto importante, examinado na Sessão posterior aquela do dia 27 
de julho, e com ampla participação da Associação dos Magistrados do 
Amapá e do sindicato dos Serventuários da Justiça do Amapá, resultou 
na alteração do Projeto de Lei nº 001/2017, o qual, por força do 
procedimento administrativo, encontra-se suspenso para readequação 
do texto.  
Por conta dessa posterior sessão, com ampla participação da interessada 
AMAAP, torna-se sintomático que se esvaziou o objeto do pedido 
formulado, máxime no tocante ao pedido liminar para sustação dos 
procedimentos de equalização da força de trabalho e suspensão dos 
projetos de Lei que se encontra, como já dito, paralisado na Assembleia 
Legislativa do Amapá, aguardando as alterações advindas de pleitos 
formulados pela própria AMAAP, em Sessão Ordinária do Tribunal Pleno 
Administrativo posterior aquela do dia 27 de junho, ora atacada neste 
Procedimento de Controle Administrativo. 
Essas novas e posteriores providências, a nosso juízo, esvaziam o objeto 
do requerimento formulado pela Associação dos Magistrados do Amapá. 
Com isso, reforçar-se o pedido de denegação da liminar por Vossa 
Excelência. 
Diante deste quadro, determino a intimação da Associação dos 
Magistrados do Estado do Amapá, para se manifestar sobre as alegações 
trazidas pelo Tribunal, no prazo regimental de 15 (quinze) dias. 
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Estes os fatos até o presente momento. 

 

III – VÍCIO FORMAL DA RESOLUÇÃO DO TJAP. NORMA DO TRIBUNAL 

APROVADA A PARTIR DE PROPOSTA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE 

PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO COMITÊ GESTOR E DA ASSOCIAÇÃO DE 

CLASSE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 27, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 

219 

 

Inicialmente cumpre destacar o artigo 27, § 1º, da Resolução nº 219 

deste eg. CNJ traz a obrigatoriedade de que as medidas para implementação da 

resolução em concreto sejam definidas com o auxílio do Comitê Regional da 

Política de Priorização da Primeira Instância, instituído pela Resolução nº 194 do 

Conselho, como forma de democratizar a busca das soluções necessárias. Esse 

o teor do dispositivo: 

 

Compete ao Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição, previsto na Resolução CNJ 194, de 26 de 
maio de 2014, auxiliar o tribunal na implementação desta Resolução. 

 

Na mesma esteira, os artigos 1º, 2 º, II, e 4º, I, da Resolução nº 

194, deste eg. CNJ, quanto às atribuições do Comitê Regional da Política de 

Priorização da Primeira Instância: 

 
Art. 1º Instituir a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau 
de Jurisdição, com o objetivo de desenvolver, em caráter permanente, 
iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade, da 
eficiência, da eficácia e da efetividade dos serviços judiciários da primeira 
instância dos tribunais brasileiros, nos termos desta Resolução. 
Art. 2º A implementação da Política será norteada pelas seguintes linhas 
de atuação: 
(...)  
II – equalização da força de trabalho: equalizar a distribuição da força de 
trabalho entre primeiro e segundo graus, proporcionalmente à demanda 
de processos; 
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(...)  
Art. 4º Os tribunais devem constituir Comitê Gestor Regional para gestão 
e implementação da Política no âmbito de sua atuação, com as seguintes 
atribuições, sem prejuízo de outras necessárias ao cumprimento dos 
seus objetivos: 
I – fomentar, coordenar e implementar os programas, projetos e ações 
vinculados à Política. 

 

Ressalte-se que a participação obrigatória do Comitê na 

implementação da Resolução nº 219 do CNJ está alinhada com a Resolução nº 

221 também deste Conselho: 

 
Art. 1º Instituir, na forma desta Resolução, princípios de gestão 
participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder 
Judiciário e das políticas judiciárias do Conselho Nacional e Justiça. 
Parágrafo único. A gestão participativa e democrática constitui-se em 
método que enseja a magistrados., servidores e, quando oportuno, 
jurisdicionados a possibilidade de participar do processo decisório por 
meio de mecanismos participativos que permitam a expressão de 
opiniões plurais e a visão dos diversos segmentos e instâncias, no 
contexto do Poder Judiciário. 
 
Art. 2º São princípios de gestão participativa e democrática: 
I – o desenvolvimento de uma cultura de participação nos tribunais, 
permeável às opiniões de magistrados de todos os graus de jurisdição e 
servidores, das respectivas associações de classe e dos jurisdicionados.” 

 

Como se vê, este último dispositivo expressamente garante às 

associações de magistrados a legitimidade para participar ativamente e 

influenciar na administração dos Tribunais. 

Nessa mesma linha, o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 194 do CNJ 

garante a participação das associações de magistrados na composição do 

Comitê Regional de Priorização do Primeiro Grau. 

O que se depreende, Excelência, é que não basta para o efetivo 

cumprimento das diretrizes democratizantes previstas nas normas citadas 

a mera oitiva formal do Comitê e das associações, especialmente se essas 

manifestações não influenciarem substancialmente nas decisões adotadas 

pelos Tribunais.  
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Assim, fica evidente que a conduta do TJAP de não promover 

debates perante o Comitê, visando a formulação unilateral de proposta 

para implementação da Resolução nº 219, demonstra postura 

antidemocrática do Tribunal, que viola as Resoluções citadas.  

Neste sentido já decidiu o Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira 

Dias ao apreciar pedidos de liminar no PCA 0006231-77.2017. 2.00.0000 e no 

PP 0006219-63.2017.2.00.0000, propostos nesse Conselho para promover o 

cumprimento da Resolução nº 219 no âmbito dos Tribunais Regionais do 

Trabalho do Ceará e Mato Grosso do Sul (7ª e 24ª Regiões), extraindo-se da 

primeira decisão o seguinte trecho:  

 

"É oportuno que seja reiterado que a participação do Comitê na 
implementação da resolução não é meramente informativa. O texto 
normativo deixa evidente que compete ao Comitê no planejamento e na 
implantação da resolução. Quando auxiliar o texto assim proclama, 
não está atribuindo ao Comitê papel coadjuvante, mas efetivamente 
o coloca no epicentro do processo. Afinal, sua função, lavrada na 
Resolução CNJ n. 194/2015, é atuar concretamente no incremento da 
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau, do que a 
distribuição equitativa de força de trabalho é um corolário lógico e 
essencial. 
Referida determinação não é casual. A composição pluralista do 
Comitê permite que o tema seja tratado com os mais diversos e 
necessários olhares, porquanto se trata de temática das mais 
complexas e que envolve ampla gama de interesses. Não se trata de 
providência, portanto, que pode ser tratada apenas no plano da análise 
burocrática realizada por técnicos, sem a consecução de um processo 
dialético e dialógico com todos os segmentos envolvidos. 
De outra parte, cumpre destacar a imprescindibilidade da 
participação das associações na construção de plano de ação para 
o seu cumprimento, conforme o disposto na Resolução CNJ n. 
221/2016. Tal ato normativo teve como finalidade instituir princípios de 
gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do 
Poder Judiciário e das políticas judiciárias do Conselho Nacional de 
Justiça (art. 1º). De outra parte, o parágrafo único deste mesmo artigo 
assim pontifica: [...] 
Portanto, a participação efetiva de magistrados e servidores, por 
intermédio de suas entidades associativas, não constitui um 
despropósito, como quer fazer crer o tribunal. Ao revés, representa 
requisito fundamental para a instituição de toda e qualquer política 
judiciária deste Conselho, e que deve ser estritamente seguida pelos 
tribunais brasileiros. Nesse sentido, vale citar o disposto nos artigos 6º e 
7º da mesma Resolução: [...] 
Dito isso, já se nota que a construção do Plano de Ação, para 
cumprimento da Resolução CNJ n. 219/2016 encontra-se viciado em 
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sua forma, porque elaborado de maneira unilateral, sem a efetiva 
participação de magistrados e de servidores, o que é indispensável, 
nos termos da norma citada, resultando em ato normativo 
claramente violador das determinações deste Conselho. 
Destaco, por oportuno, que a finalidade da Resolução CNJ n. 219/2016 
é melhorar a prestação jurisdicional em seus aspectos qualitativos e 
quantitativos, o que é de responsabilidade direta e imediata dos juízes. 
Logo, os magistrados, em especial do primeiro grau, são diretamente 
interessados na equalização da força de trabalho que acaba por 
beneficiar toda a instituição, melhorando sua eficiência e a própria 
imagem perante a sociedade." (g.n) 

 

Por todos esses motivos, é de se reconhecer a existência de vício 

formal na Resolução TJAP nº 1162, na medida em que aprovada a partir de 

proposta unilateral da Presidência, que não foi previamente discutida com o 

Comitê Regional de Priorização do Primeiro Grau e com a AMAAP, além de 

divergir substancialmente das normas inscritas nos arts. 27, § 1º, da Resolução 

nº 219 do CNJ, 1º, 2º, II, e 4º, I, da Resolução nº 194 do CNJ, 1º e 2º, I, da 

Resolução nº 221 do CNJ. 

 

V – VÍCIOS MATERIAIS DA RESOLUÇÃO APROVADA PELO TRIBUNAL  

 
Quanto aos vícios materiais existentes da proposta aprovada pelo 

Tribunal, para implementação da Resolução 219 no âmbito do TJAP, a 

requerente AMAAP apontou as seguintes irregularidades: a) falta de 

transparência dos dados, especialmente no que pertine ao apoio indireto no 

TJAP, que não foram contemplados nos dados; b) ausência de contemplação do 

NUPEMEC e CEJUSC (unidade interna criada para resolução alternativa de 

conflitos) nos estudos; c) diferença de tratamento entre as forças de trabalho 

(ingresso e remuneração) do primeiro e segundo grau, no que concerne a 

carreira de Assessor Jurídico e d) inexistência da equalização da força de 

trabalho entre 1º e 2º graus, no que diz respeito ao percentual de processos 

distribuídos no último triênio. 

Fácil perceber que, também sob este aspecto, a plausibilidade da 

pretensão da entidade de classe emerge claramente, pois a Resolução aprovada 
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não atendeu aos princípios da transparência e publicidade, bem como ignorou 

os estudos trazidos pela Comissão de Implantação da 219 no TJAP. 

Como bem pontuado pela AMAAP, a proposta aprovada pelo 

Tribunal apresenta equívocos, ainda, quanto à fixação da lotação paradigma; 

agrupamento de unidades; remessa de servidores para o primeiro grau (mínimo 

de 68); transferência dos valores financeiros; unificação da carreira dos cargos 

comissionados e funções de confiança dos 1º e 2º graus de jurisdição; criação 

do cargo do segundo de assessor de magistrado, com atribuições e 

remunerações idênticas, independentemente do grau de jurisdição. 

A despeito das incorreções e omissões existentes na proposta 

aprovada, é de se registrar que a solução para a equalização da força de 

trabalho, no âmbito desse Tribunal, não se revela tarefa impossível. Ao revés, 

mostra-se plenamente alcançável, podendo ser perfeitamente equacionada 

mediante uma solução consensual dialogada, infelizmente ainda não 

viabilizada pelo Tribunal até o presente momento. 

Diante disso, fica evidente que o presente Procedimento de 

Controle Administrativo deve ser julgado procedente para determinar que o 

Tribunal de Justiça do Amapá elabore novo plano de ação/Resolução para 

implementação da Resolução nº 219 do CNJ, desta vez, observando os 

dispositivos da norma, a fim de promover o seu efetivo e integral cumprimento 

no tocante à equalização da força de trabalho entre o primeiro e o segundo graus 

de jurisdição.   

 

 

IV- PEDIDOS 

 
Posto isso, em face do exposto, a Associação dos Magistrados 

Brasileiros - AMB requer: 

a) sua admissão no feito, como interessada, mediante juntada do 

instrumento de mandato anexo, do Estatuto Social, ata e termo de posse;  
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b) sejam consideradas as razões ora apresentadas, nas quais 

reitera integralmente as bem lançadas teses da AMAAP, para requerer o 

julgamento procedente de todos os pedidos ventilados no presente 

Procedimento de Controle Administrativo. 

Brasília/DF, 03 de novembro de 2017. 

 
Alexandre Pontieri 
OAB/SP nº 191.828 
OAB/DF nº 51.577 

 
 

 
Samara de Oliveira Santos Léda 

OAB/DF 23.867 
(Peticionamento eletrônico com certificação digital) 


