
EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO EGRÉ-
GIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO TOCANTINS - 
ASMETO, pessoa jurídica de direito privado (entidade de classe), inscri-
ta no CNPJ sob nº 24.852.022/0001-48, com sede em Palmas/TO, na 
Av. Teotônio Segurado, Quadra 602 Sul, Conjunto 01, Lote 04, neste ato 
representada por sua Presidente Juíza Julianne Freire Marques, vem 
perante Vossa Excelência propor, com fundamento no artigo 91 e se-
guintes do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, propor o 
presente PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO COM 
PEDIDO DE LIMINAR, em face de ato praticado pela PRESIDÊNCIA 
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCAN-
TINS, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 
 
1.LEGITIMIDADE 
A requerente tem por finalidade precípua a representação de seus asso-
ciados, judicial e extrajudicialmente, na defesa de seus direitos e inte-
resses, individuais e coletivos (artigo 5º, XXI, da Constituição Federal; e 
artigo 2º do estatuto social), bem como colaborar com a direção do Po-
der Judiciário do Estado. 
 
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. 
 
O presente procedimento de controle administrativo tem por finalidade 
controlar a legalidade nos Decretos Judiciários nºs 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, e 310, da 
lavra do Presidente do Egrégio TJTO, que determinou corte de pes-
soal no 1º Grau de Jurisdição do Tribunal do Justiça do Tocantins, po-
rém, deixando de observar os critérios definidos nas Resoluções 194 e 
219 do CNJ. 
 
Trata-se, portanto, de pleito que transcende interesses meramente sub-
jetivos, a partir da necessidade de observar os critérios objetivos e im-



pessoais no exercício da autonomia dos tribunais, com desdobramento 
amplo na ordem jurídica, não apenas na preservação da eficácia da 
norma, ora em questão, e da autoridade deste eg. Conselho, como, por 
igual, na diretriz do art. 37, caput, da CF, especialmente no que toca ao 
princípio da legalidade, da impessoalidade e da eficiência. 
 
2.DA EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES DO 1º GRAU SOB O PRE-
TEXTO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CNJ 88. DA INOBSER-
VÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES CNJ 194/14 e 219/16. VIOLAÇÃO À LE-
GALIDADE E RAZOABILIDADE 
Consta do plano de ação para cumprimento da Resolução 88 CNJ, dis-
ponibilizado pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça à ASMETO, 
previsão de exoneração de 218 servidores comissionados sem vínculo 
efetivo, a partir de novembro de 2017, para cumprimento da Resolução 
88/CNJ, a qual prevê no §2º do artigo 2º1 que 50% (cinquenta por cento) 
dos cargos em comissão deverão ser destinados aos servidores das 
carreiras judiciárias. 
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No referido plano de ação não consta a especificação das áreas atingi-
das, sendo certo que o ato deve atender ao disposto na Resolução 
194/CNJ, que institui o Plano Nacional de Atenção Prioritária ao Primero 
Grau de Jurisdição, e na Resolução 219/CNJ, que dispõe sobre a distri-
buição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança 
nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus. 
 
Ocorre que a Presidência do Tribunal de Justiça, sob o pretexto de 
estar cumprindo ato deste CNJ, decidiu sacrificar o primeiro grau 
de jurisdição no corte de pessoal. 
 

                                                           
1 Artigo 2º (...) § 2º Para os Estados que ainda não regulamentaram os incisos IV e V do art. 37 da Constituição 
Federal, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissão deverão ser destinados a servidores das 
carreiras judiciárias, cabendo aos Tribunais de Justiça encaminharem projetos de lei de regulamentação da 
matéria, com observância desse percentual. 
2 SEI 15.0.000005051-0 



Em 24 de novembro de 2017, através do Ofício circular nº 287/2017 
– PRESIDÊNCIA/DIGER/DIGEP, os magistrados Diretores de Foro 
das Comarcas de Aurora, Araguacema, Almas, Axixá, Arapoema, 
Figueirópolis, Itacajá, Novo Acordo, Natividade, Pium, Ponte Alta, 
Paranã, Peixe, Palmeirópolis, Tocantínia e Wanderlândia, foram 
comunicados da exoneração dos respectivos Secretários do Juízo3. 
 
Ato contínuo, em 27.11.2017 as exonerações foram publicadas no 
Diário da Justiça nº 4167 (Seção II – Administrativa, Presidência, a 
partir da página 148), nos Decretos Judiciários nºs 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, e 310, da 
lavra do Presidente do Egrégio TJTO. 
 
Imperioso destacar, aqui, a realidade vivenciada no Judiciário do Tocan-
tins: o primeiro grau já perdeu muitos servidores da área fim, em razão 
do programa de incentivo à aposentadoria e a realização do concurso de 
remoção, não sucedido de concurso público, circunstância que ocasio-
nou grande volume de deslocamento de servidores para as cidades 
maiores, desfalcando em especial as Comarcas de 1ª e 2ª entrâncias. 
 
A situação deficitária enfrentada pelo primeiro grau de jurisdição é de 
pleno conhecimento da Administração do Tribunal, prova disso é que o 
estudo de equalização da distribuição da força de trabalho, realizado no 
âmbito do Judiciário tocantinense (anexo), reconheceu expressamente 
que há excesso de servidores no segundo grau, em detrimento da ca-
rência no primeiro. 
 

 

 
Fácil perceber, portanto, o quão contraditória se revela a conduta da 
Presidência do TJTO, na medida em que aponta o excesso de servido-

                                                           
3 11 (onze) Comarcas de 1ª entrância e 5 (cinco) Comarcas de 2ª entrância. 



res no segundo grau, embora exonere majoritariamente os do primeiro, 
fazendo tábula rasa da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau. 
 
Neste ponto urge destacar, que apesar de já esgotados os prazos de 
cumprimento previstos na Resolução 219/16, deste CNJ, a Presidência 
do Tribunal de Justiça do Tocantins aprovou plano de ação e cronogra-
ma a fim de dar início ao cumprimento deste ato normativo em 2020, 
não precedido de discussão com servidores e magistrados, tão pouco 
objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno. 
 
Ainda sobre o tema, cumpre fazer à colação conclusão do workshop so-
bre a Resolução CNJ 219/16, promovido pela Associação dos Magistra-
dos Brasileiros–AMB, em 04.10.2017 (material anexo), ministrado pelo 
ex-Conselheiro do CNJ Rubens Curado e pela diretora Técnica do De-
partamento de Pesquisas Judiciária deste Conselho, Gabriela Moreira, 
que apontou a necessidade de 16 (dezesseis) dos 27 (vinte e sete) Tri-
bunais de Justiça aplicar fator de correção e providenciar servidores adi-
cionais no primeiro grau. 
 
Dentre estes, o Tribunal de Justiça do Tocantins foi um dos que 
mais se destacou negativamente pelo desequilíbrio, pois possui um 
dos mais altos percentuais de servidores a serem migrados para o 
primeiro grau de jurisdição. 
 

 



 
 
É de se reforçar que tais números foram corroborados pelo DPJ do CNJ, 
conforme Parecer nos autos nº 0002210-92.2016.2.00.0000, restando 
extreme de dúvidas que a medida de exoneração de servidores NÃO 
PODE RECAIR sobre o primeiro grau como se pretende, sem que antes 
que se proceda à imperiosa equalização da força de trabalho. 
 
Do contrário, convalidando-se o presente “ato de gestão”, estar-se-á ins-
taurando o verdadeiro caos na prestação jurisdicional de primeira ins-
tância da Justiça Estadual do Tocantins. 
 
Desta forma, utilizando-se dados do próprio Tribunal, para cumprimento 
da Resolução 219/CNJ se faz necessária a transferência de 125 (cento 
e vinte e cinco) servidores do 2º grau para o 1º grau do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
 
Todavia, ao contrário do que estipula a referida resolução e os cálculos 
do DPJ do CNJ, a Presidência do TJTO optou por exonerar servidores 
do 1º grau, desfalcando ainda mais o já combalido primeiro grau de ju-
risdição. 
 
Trata-se de medida, portanto, que afronta a legalidade e razoabilidade, 
sendo imperioso o controle de sua legalidade por este CNJ, evitando 
que se agrave, ainda mais, a qualidade dos serviços jurisdicionais pres-
tados pelo grau de jurisdição mais congestionado do TJTO. 



Cumpre salientar que o TJTO pretende cumprir a referida Resolu-
ção apenas no ano de 2020. Dessa forma, além de perder servidores, 
o primeiro grau deverá aguardar até lá para que seja equalizada a força 
de trabalho. Vejamos: 
 

 
 
No que se refere à estrutura de trabalho no TJTO, urge pontuar, ainda, 
que no primeiro grau são raros os cargos exclusivamente em comissão: 
1 (um) Secretário por Comarca, conciliadores nos Juizados Especiais e 
CEJUSC’s e assessores, todos voltados ao apoio direto do Juízo, o que 
desde já deixa evidente que a exoneração indiscriminada dos Secretá-
rios do Juízo afetará DIRETAMENTE a prestação jurisdicional, com re-
flexo no cumprimento das metas impostas pelo CNJ. 
 
Registre-se, mais, que os secretários exonerados são os únicos servido-
res nas Comarcas citadas a integrarem a Diretoria do Foro e prestarem 
apoio aos Juízes nas seguintes atividades administrativas previstas na 
Lei Orgânica do Poder Judiciário do Tocantins – Lei Complementar nº 
10/96. Vejamos: 
 

Art. 42. Compete administrativamente ao juiz de direi-
to, titular de vara judiciária, Juizados Especiais ou seu 
substituto: 

 
I - como Diretor do Fórum: 



a) superintender a administração e o policiamento do 
Fórum, promovendo, inclusive, a prisão em flagrante 
de infratores, sem prejuízo de igual atribuição dos 
demais juízes de direito, onde houver, para manter a 
ordem nas audiências, sessões do Tribunal do Júri e 
outros locais onde haja de presidir a realização de ato; 

 
b) elaborar o Regimento Interno da Diretoria do Fó-
rum, submetendo-o à aprovação do Corregedor-Geral 
da Justiça; 

 
c) praticar os atos cuja execução lhe for delegada pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça; 

 
d) requisitar ao Tribunal de Justiça o material perma-
nente e de consumo que deva ser empregado nos 
serviços da comarca; 

 
e) aplicar, de acordo com suas finalidades, os recur-
sos financeiros que forem entregues à sua administra-
ção; 

 
f) preparar o inventário dos bens sob a administração 
da Diretoria do Fórum, o respectivo balanço financeiro 
e a prestação de contas, quando houver aplicação de 
recursos financeiros, entregando-os a quem de direito 
nos momentos oportunos; 

 
g) organizar e manter a biblioteca do Fórum; 

 
h) baixar instruções, quando considerar conveniente, 
disciplinando o funcionamento da Diretoria do Fórum e 
das serventias da comarca, sem prejuízo da atribuição 
do Corregedor- da Justiça; 

 
i) informar ao Corregedor-Geral da Justiça sobre as 
deficiências do Fórum, e da cadeia pública; 

 
j) conceder licença para tratamento de saúde e por 
motivo de doença em pessoas da família, à juiz de 
paz e à servidor auxiliar do Fórum, por até 30 (trinta) 
dias, e à gestante e à adotante, pelo prazo legal, co-
municando a concessão ao Tribunal de Justiça; 



k) opinar sobre: 
1) pedidos de licença para interesses particulares de 
servidores auxiliares bem como licença prêmio; 
2) estágio probatório de servidores auxiliares sob sua 
subordinação, em relatórios periódicos, consoante 
normas próprias do Tribunal de Justiça; 

 
l) elaborar as escalas de férias dos funcionários com 
exercício no Forum, encaminhando uma cópia ao Tri-
bunal de Justiça; 

 
m) velar para que se mantenham atualizados os as-
sentamentos funcionais dos juízes de paz e servidores 
auxiliares da comarca; 

 
n) instaurar e presidir procedimentos disciplinares con-
tra funcionários que lhes sejam subordinados, impon-
do-lhes as sanções de sua competência; 

 
o) requisitar à autoridade policial a força necessária à 
manutenção da ordem no Fórum ou órgão do Poder 
Judiciário, a fim de garantir o cumprimento de suas 
determinações ou para assegurar a realização de dili-
gência judicial; 

 
p) abrir e rubricar os livros usados pela Diretoria do 
Fórum, fiscalizar a regularidade de sua escrituração e 
encerrá-los nos momentos oportunos; 

 
q) velar para que não falte ao Fórum a Bandeira Naci-
onal, para que seja urgentemente conservada, haste-
ada e arriada corretamente nos dias designados pela 
legislação específica; 

 
r) apresentar, até o dia 10 (dez) de cada mês, à Cor-
regedoria-Geral da Justiça, os mapas estatísticos das 
atividades forenses da comarca, relativos ao mês an-
terior, observadas as instruções pertinentes; 

 
s) conhecer e decidir sobre reclamações, formuladas 
fora de processo judicial em tramitação, contra a con-
tagem ou a cobrança de custas ou emolumentos, à 



vista do respectivo regimento, bem como das serven-
tias extrajudiciais; 

 
t) decidir sobre: 
1) a lotação dos escreventes nomeados para a co-
marca; 
2) afastamento do exercício de funcionário da comar-
ca que completar a idade limite para a aposentadoria 
compulsória, comunicando o fato à Presidência do 
Tribunal de Justiça; 

 
u) fiscalizar os serviços judiciários, notariais e de re-
gistro dos distritos judiciários integrantes da comarca; 

 
v) instalar serventia judicial criada por lei, desmem-
brada ou desanexada, dando posse ao titular desig-
nando pessoa para o exercício das respectivas fun-
ções, até o provimento efetivo, dentre as que esta Lei 
Complementar autorizar; 

 
x) determinar e fiscalizar a transferência dos arquivos 
relativos às serventias desmembradas e desanexa-
das, assim como os livros, autos e documentos de in-
teresse exclusivo da comarca criada; 

 
y) solicitar o pronunciamento da Corregedoria-Geral 
da Justiça sobre dúvidas existentes quanto a matéria 
administrativa; 

 
Verifica-se, assim, que mesmo para cumprir os percentuais previstos na 
Resolução 88 do CNJ quanto a quantidade de cargos comissionados, 
faz-se necessário observar as previsões normativas deste Conselho Na-
cional de Justiça que impõem a priorização do primeiro grau de jurisdi-
ção e equalização da força de trabalho, com a redistribuição de servido-
res do segundo grau para o primeiro. 
 
Não se pode, assim, sob o pretexto de se estar cumprindo um Ato do 
CNJ, descumprir-se outros dois de igual ou maior relevância, sob pena 
de desvio de finalidade e ofensa ao princípio da razoabilidade. 
 
A questão objeto do presente PCA é singela e passa ao largo da au-
tonomia dos Tribunais para editar atos de organização judiciária 
local. 



Não se pode admitir é que, a pretexto de exercitar competência dis-
cricionária, essa autonomia descambe para escolhas absolutamen-
te subjetivas, ainda mais quando, como na espécie, existem crité-
rios objetivos fixados em norma deste eg. Conselho. 
 
Por fim, impende destacar que a ação adotada pela Presidência do Tri-
bunal de Justiça contraria não apenas as Resoluções 194/14 e 219/16 
deste Conselho, mas também a Lei Estadual 2.409/2010 (artigo 4º), que 
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servido-
res do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, que ressalva os cargos 
de assessoria, assistência e secretariado do limite estabelecido na Re-
solução 88/CNJ. 
 
3.DA LIMINAR PRETENDIDA 
O fumus boni iuris para concessão da medida liminar é evidente. 
 
Resta claro, então, que a decisão da Presidência do TJTO, expressa 
nos Decretos Judiciários, viola flagrantemente o princípio da legalidade, 
insculpido no artigo 37 da Constituição, tendo em vista o disposto nas 
Resoluções 194 e 219 do CNJ e Lei Estadual 2.409/10. 
 
Como é cediço, a Resolução 194/CNJ e a Resolução 219/CNJ dispõem 
sobre a priorização do primeiro grau de jurisdição e equalização da força 
de trabalho (servidores, de cargos em comissão e de funções de confi-
ança) nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus, con-
tudo, os Decretos Judiciários publicados pelo Tribunal e ora impugnados 
vão na contramão destes relevantes Atos normativos. 
 
Como antes dito, segundo relatório emitido pelo Departamento de Pes-
quisas Judiciárias (DPJ), em 15 de agosto de 2017, no CUMPRIDEC 
0002210-92.2016.2.00.0000, o TJTO calculou a necessidade de transfe-
rência de 125 (cento e vinte e cinco) servidores do 2º Grau para o 1º 
Grau, o que foi considerado compatível com o calculado pelo DPJ. 
 
A despeito disso, a única medida efetiva promovida pelo TJTO 
apenas agravou a situação de desequilíbrio entre o 1º e 2º Graus, 
pois determinou a exoneração os servidores comissionados da 1ª 
instância, deixando-a ainda mais desfalcada. 
 
A manutenção da situação atual, com a exoneração dos Secretários do 
Juízo, é grave e certamente causará dano irreparável ao Poder Judiciá-
rio do Tocantins e, em consequência, aos jurisdicionados e magistrados, 
comprometendo a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 



Assim, fica evidente o fumus boni iuris e o periculum in mora para a 
concessão da medida, impondo-se a SUSPENSÃO imediata das exone-
rações dos servidores do primeiro grau consubstanciadas nos Decretos, 
sob pena de se causar lesão ao interesse público, dada a potencialidade 
do dano à prestação jurisdicional, afetada pela diminuição na força de 
trabalho das Comarcas de 1 e 2ª entrâncias. 
 
Por fim, cumpre destacar que esse Egrégio Conselho Nacional de 
Justiça já enfrentou essa matéria nos autos nº 0002210-
92.2016.2.00.0000 e 0006219-63.2017.2.00.0000, oportunidade em 
que, respectivamente anulou a Resolução Administrativa 159/2017, 
do TRT da 11ª Região, e determinou ao TRT da 24ª Região a sus-
pensão de qualquer movimentação de servidores, por violação di-
reta da competência do CNJ e ofensa ao disposto na Resolução 
219/2016. 
 
4.DOS PEDIDOS 
PELO EXPOSTO, requer a este Egrégio Conselho Nacional de Justiça 
as seguintes providências: 
 

A) seja o presente procedimento recebido, autua-
do e processado, para que, LIMINARMENTE, sejam 
imediatamente suspensas as exonerações conti-
das nos Decretos Judiciários nºs 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 
309, e 310, todos publicados em 27 de novembro 
de 2017, até desfecho final do presente Procedi-
mento de Controle Administrativo; 

 
B) ainda em sede de LIMINAR, seja determinado à 
Presidência do TJTO que se abstenha de efetuar 
novas exonerações no primeiro grau de jurisdição 
até que apresentado e aprovado pelo Tribunal Ple-
no, com efetiva participação do Comitê Gestor e 
Associações de Classe, o Plano de Ação e Crono-
grama que preveja a equalização da distribuição 
da força de trabalho no âmbito do Judiciário to-
cantinense, de modo a atender as Resoluções 
194/2014 e 219/2016 do CNJ; 

 
C) seja intimado o Presidente do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins para se manifestar 
sobre o presente; e 



D) no MÉRITO, seja confirmada a liminar, tornando 
sem efeito as exonerações contidas nos Decretos Ju-
diciários supracitados, por não atenderem as Resolu-
ções 194/2014 e 219/2016 do Conselho Nacional de 
Justiça. 

 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
 
Palmas, 27 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
ALEX HENNEMANN 
OABTO 2.138 


