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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA, 

DD. RELATOR DO PROCECIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO Nº 

0009324-48.2017.2.00.0000. 

 

 

 

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 TERCEIRA 
INTERESSADA  

 

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. 

                                                           
1Conforme 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”.  
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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 0009324-48.2017.2.00.0000, 

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

questão de interesse de toda a magistratura, qual seja: a aplicação das 

Resoluções do CNJ nº 88/2009 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, 19 de dezembro 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 0009324-48.2017.2.00.0000 

Requerente: Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins– ASMETO 

Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - TJTO 

Relator: Conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga 

 

MEMORIAL DA AMB 

 

II – SÍNTESE FÁTICA 

 

Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 

proposto pela Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins - ASMETO, 

em que a Associação requerente requereu, liminarmente, as seguintes 

providências: 

a) seja o presente procedimento recebido, autuado e processado, para 
que, LIMINARMENTE, sejam imediatamente suspensas as 
exonerações contidas 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 Procedimento 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 Pleno, com 
efetiva participação do Comitê Gestor e Associações de Classe, o 
Plano de Ação e Cronograma que preveja a equalização da 
distribuição da força de trabalho no âmbito do Judiciário tocantinense, 
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 Judiciários supracitados, por não 
atenderem as Resoluções 194/2014 e 219/2016  do Conselho 
Nacional de Justiça.(Id 2309737) 
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Aos 29.11.2017 Vossa Excelência proferiu despacho 

determinando a intimação do TJTO para que, em 5 dias, preste as informações 

necessárias. 

Estes os fatos até o presente momento. 

 

III – DECRETOS JUDICIÁRIOS EDITADOS SOB O PRETEXTO DE CUMPRIR 

A RESOLUÇÃO 88/09 DO CNJ, MAS QUE FEREM A RAZOABILIDADE, 

EFICIÊNCIA E A LEGALIDADE (RES. 194/14 E 219/16) 

 

Como noticiado nos autos, o TJTO publicou 16 decretos judiciários 

que determinaram o corte de pessoal, sob o fundamento de dar cumprimento à 

Resolução 88 do CNJ. 

Ocorre, porém, que o corte de pessoal, da forma como promovido, 

violou uma política permanente do CNJ, a Política de Atenção Prioritária ao 

Primeiro Grau de Jurisdição, uma vez que sacrificou, unicamente, as unidades 

de primeira instância. 

Curioso observar que as 218 exonerações realizadas atingiram as 

comarcas de Aurora, Araguacema, Almas, Axixá, Arapoema, Figueirópolis, 

Itacajá, Novo Acordo, Natividade, Pium, Ponte Alta, Paranã, Peixe, 

Palmeirópolis, Tocantínia e Wanderlândia, mas nenhuma recaiu sobre o 

segundo grau de jurisdição. 

Esse contexto de exonerações no primeiro grau ocorre num cenário 

em que o estudo de equalização da distribuição da força de trabalho reconheceu 

expressamente a necessidade de distribuição de servidores extras do segundo 

para o primeiro grau de jurisdição, o que é confirmado por estudos realizados 

pelo Departamento de Pesquisa Judiciária deste CNJ, que apontou a 

necessidade de migração de 125 servidores para a 1ª instância. 
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Desta forma, imperioso reconhecer que a solução adotada pelo 

TJTO de exonerar apenas servidores do 1º grau, através dos Decretos 

Judiciários 295 a 310, da lavra da presidência, afronta os princípios da 

eficiência, da razoabilidade e da legalidade, uma vez que em total 

inobservância à Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 

Jurisdição (Resolução CNJ 194/14) e à distribuição de servidores, de cargos em 

comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro 

e segundo graus (Resolução CNJ 219/16). 

É certo, então, que não pode o Tribunal, sob o pretexto de estar 

cumprindo uma Resolução, descumprir outros atos normativos de igual ou maior 

relevância, sob pena de desvio de finalidade e ofensa aos princípios da 

razoabilidade e eficiência. 

De mais a mais, insta registrar que apesar da “diligência” do TJTO 

em cumprir a Resolução CNJ 88 a todo custo, vem fazendo tábula rasa dos 

preceitos contidos na Resolução CNJ 219/16, valendo o registro feito pela 

Associação local, na petição inicial, de que a Presidência do TJ aprovou plano 

de ação e cronograma com previsão de início de implementação apenas em 

2020, sendo de se destacar que a construção desse plano de ação se deu de 

forma unilateral, não precedido de discussão com servidores e magistrados, tão 

pouco de apreciação pelo Tribunal Pleno. Tal questão – atinente ao 

descumprimento pontual da Resolução CNJ 219/16 - será objeto de 

procedimento específico, apartado do presente. 

Importante registrar que não se pretende, através do presente 

PCA, interferir na autonomia administrativa do Tribunal para editar atos de 

organização judiciária, mas apenas garantir que as medidas empreendidas pelo 

gestor atendam à eficiência e à razoabilidade e que observem as Políticas de 

gestão judiciária instituídas por este Conselho Nacional de Justiça.   

Por todos esses motivos, impõe-se, liminarmente, a imediata 

suspensão das exonerações dos servidores de primeiro grau consubstanciadas 

nos Decretos Judiciários nº 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 

305, 306, 307, 308, 309, e 310, publicados em 27 de novembro de 2017, pelo 
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TJTO, e, no mérito, a sua anulação, por se tratar de medida que lesa o interesse 

público e que agrava, injustificadamente, o desequilíbrio já existente entre o 1º e 

o 2º grau de jurisdição no Estado do Tocantins. 

 

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;  

b) sejam consideradas as razões ora apresentadas, nas quais 

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

julgamento procedente de todos os pedidos ventilados no presente 

Procedimento de Controle Administrativo. 

Brasília/DF, 19 de dezembro 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) 


