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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI – 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA, desembargador, brasileiro, portador do RG 

n.º 150733 SESEG/AM e inscrito no CPF sob o n.º 011.400.192-87, residente e 

domiciliado na Rua Jonathas Pedrosa, 330-N, Centro, CEP 69.015-000, Manaus – 

AM, nos termos dos arts. 91 e seguintes do Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça, vem, respeitosamente, requerer a abertura de: 

 
 
em face da norma contida no “Ato n.º 215, de 06 de julho de 2020” do 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que dispõe sobre 

a “nomeação do cargo de Diretor da Escola Superior da Magistratura do 

Amazonas” (Anexo 1). 

Mais especificamente, o Requerente pretende impugnar a atuação administrativa 

na edição do inciso II do Ato n.º 215, de 06 de julho de 2020, que nomeou o 

Desembargador João de Jesus Abdala Simões para exercer o cargo de Diretor da 

Escola Superior da Magistratura – ESMAM, a contar de 03 de julho de 2020. 

 
 

 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 
com pedido de medida liminar 
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1. PRÉ-COMPREENSÃO DO TEMA: O ATO IMPUGNADO E O 
CONTEXTO FÁTICO. 

 

O Requerente é Desembargador do Tribunal de Justiça do 

Estado do Amazonas e exerceu o cargo de presidente da referida Corte no 

biênio 2018/2020, que se encerrou em 03/07/2020.  

Nesta condição, por força do disposto no art. 92, §2º, da Lei 

Complementar Estadual n.º 17/19971, com redação dada pela Lei Complementar 

n.º 190, de 10 de agosto de 2018,  teria direito de assumir a Direção da Escola da 

Magistratura do Estado do Amazonas, conforme será melhor explicado no 

decorrer da presente peça.  

Acontece que, na data de 06 de julho de 2020, o Requerente fora 

convidado para uma reunião fechada de cunho administrativo, via mensagem de 

texto pelo aplicativo Whatsapp (conforme print – Anexo 2), para participar de 

reunião que tinha como pauta a situação financeira do TJAM, ESMAM e 

EASTJAM2. 

Na referida reunião, o Presidente do TJAM entendeu por 

submeter aos desembargadores presentes, sem que constasse em pauta e sem 

apresentar de forma prévia e por escrito o teor do ato de sua autoria, a leitura de 

expediente que dispunha sobre a nomeação ao cargo de Diretor da Escola da 

Magistratura do Desembargador João de Jesus Abdala Simões e da 

Desembargadora Joana dos Santos Meireles, como Sub-Diretora, ambos 

membros desta Corte, consoante mídia a ser juntada posteriormente aos 

presentes autos. 

Firme na leitura do que dispõe o art. 92, §2º, da LC n.º 17/1997, 

com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 190, de 10 de agosto de 

                                                 
1 Código da Organização e Divisão Judiciária do Estado do Amazonas. 
2 Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas. 
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2018, e não estando a nomeação do Diretor da Escola entre as atribuições do 

Presidente do TJAM, o Peticionante protocolou o Ofício n.º 1844/2020-

GP/TJAM (Anexo 3), em que comunicava a sua assunção, a partir de 

03/07/2020, à Direção da ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA, ao 

mesmo tempo em que solicitou a nomeação e lotação dos servidores nos 

diversos cargos indicados da referida Escola,  tomando posse de fato e de direito 

em 03/07/2020, iniciando-se, desta feita, o biênio para a indigitada Escola da 

Magistratura. 

Na ocasião, designou a data do dia 06/07/2020 (Anexo 4), 

primeiro dia útil depois da assunção à Direção da ESMAM, para a cerimônia de 

apresentação do corpo diretivo e plano de trabalho, tendo o Peticionante 

inclusive comparecido às instalações da Escola para oficiar novamente (Anexo 

5), reiterando o pedido de nomeação dos juízes e servidores, cujo processo 

administrativo (CPA) encontrava-se parado na fila da Presidência (Anexo 6), a 

demonstrar, sem sombra de dúvida, que não houve renúncia, nem tácita e nem 

expressa, por parte deste Reclamante. 

Noutro giro, importante chamar atenção para alguns fatos 

esclarecedores da manobra adotada: 

- O Peticionante tomou posse no cargo de Diretor na Escola da 

Magistratura efetivamente no dia 03/07/2020, quando do término do seu 

mandato como Presidente, obedecendo, assim, ao comando legal, tendo 

praticado o ato de pedido de nomeação de servidores e juízes sem qualquer 

impugnação; 

- O processo de transição foi provocado pelo Reclamante ao 

então Diretor da Escola, Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

mediante Ofício nº 173/2020-PTJ/TJAM, datado de 02/06/2020 (Anexo 7), 

fundado no art. 92, §2º, da Lei Complementar Estadual n.º 17/1997, com 
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redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 190/20183; 

- Em resposta a esse pedido, o Diretor da ESMAM enviou ao 

peticionante o expediente datado de 03/06/2020, com informações sobre as 

atribuições, competências e estrutura organizacional da ESMAM, detalhando as 

atividades em andamento, para subsidiar a futura Direção da Escola (Anexo 8);  

- A apresentação do corpo diretivo deveria ter ocorrido na 

manhã de segunda-feira, no entanto, a nova gestão insistiu que fosse transferida 

para a terça-feira, no período vespertino, para aguardar as nomeações dos 

servidores e juízes solicitadas;  

- Até a segunda-feira (06/07), às 13h00, os pedidos formulados 

não tinham sido ainda despachados, continuando a Presidência do Tribunal de 

Justiça silente; 

- Aproximadamente às 15h00, o Peticionante teve a notícia de 

que o Desembargador João Simões seria empossado como Diretor da ESMAM, 

ou seja, antes de ocorrida a reunião, momento em que o Requerente telefonou 

para alguns de seus pares, para saber se teriam conhecimento do fato, dentre eles 

os Desembargadores Mauro Bessa, Sabino Marques, Hamilton Saraiva, Socorro 

Guedes, tendo todos, sem exceção, negado conhecimento do fato, o que 

demonstra que apenas um grupo político tinha conhecimento da situação; 

- A reunião na qual o Desembargador Chalub propôs 

inadvertidamente o nome do Desembargador  João Simões para a Diretoria da 

Escola teve início às 16h00, sendo certo que, enquanto esta acontecia, já 

circulava o Diário da Justiça Eletrônico (DJE) com as nomeações do Diretor e 

Vice-Diretor (vide Anexo 1), mesmo que a nomeação do segundo demandasse 

prévia submissão ao Tribunal Pleno. Em outras palavras, nota-se que a reunião 
                                                 
3 “§2º - A direção da Escola caberá ao Desembargador que encerrar o mandato da Presidência do Tribunal 
de Justiça, salvo recusa expressa ou tácita, passando, neste caso, a escolha do nome ao Presidente do Tribunal de 
Justiça que submeterá a indicação à aprovação do Plenário, observando-se as restrições do §3º deste artigo. 

Num. 4043069 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: YEDO SIMOES DE OLIVEIRA - 09/07/2020 20:14:31
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070920143167200000003655617
Número do documento: 20070920143167200000003655617



5 
 
 
 

 

foi pro forma, uma vez que o ato de nomeação foi enviado ao Diário Oficial bem 

antes, ainda pela manhã; configurando-se, portanto, ilegal a manobra; 

- Terminada a “reunião administrativa” foi imediatamente feita 

uma solenidade de posse ao cargo de Diretor do Desembargador João Simões, o 

que demonstra que tudo estava previamente arquitetado e “arranjado” 

sorrateiramente; 

- Não houve manifestação por parte do Desembargador João 

Simões que o tornasse “candidato” à vaga de Diretor da ESMAM, logo, seu 

nome surgiu como em um passe de mágica ou fruto de “embargos auriculares” 

junto ao Presidente e a um determinado grupo político; 

- É importante frisar que o mandato da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Amazonas do Desembargador João de Jesus Abdala Simões se 

encerrou em 2012, uma vez que seu biênio foi entre 2010-2012, e depois dele 

sucederam-se quatro mandatos de Presidente, e qualquer aplicação da redação 

dada pela LC n.º 190/2018 teria caráter retroativo, o que não é admissível, como 

será abordado adiante; 

- Tão evidente a manobra política perpetrada e a engenhosidade 

a evitar o controle administrativo por esse Órgão que “o convite” para a aludida 

reunião, realizada na tarde da segunda-feira, se deu no mesmo dia às 10h00 da 

manhã, via WhatsApp, não constando em sua pauta qualquer alusão à suposta 

escolha da Direção da Escola da Magistratura, tendo sido o ato de nomeação do 

Desembargador João Simões enviado à imprensa oficial ainda pela manhã, uma 

vez que circulou antes do final da reunião, tendo a posse ocorrido, às pressas, em 

uma cerimônia às 18h00, tudo no mesmo dia, ocasião em que foi anunciada uma 

aula magna a ser proferida por Ministro do STJ, em claro próposito intimidatório 

e de legalização da arbitrariedade, naturalmente previamente combinada. 

Por oportuno, importante acrescentar que o questionamento 
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sobre a ordem de prioridade para a escolha do Desembargador-Diretor da 

Escola Superior da Magistratura – ESMAM foi levantado sem qualquer previsão 

em pauta ou oportunização de defesa, já que não constava de Processo 

Administrativo Formal, no qual se oportunizasse aos membros do Tribunal pedir 

vista, prolatar voto convergente ou divergente, em sessão aberta e transparente, 

contrariando dispositivo legal e as atribuições do Presidente, uma vez que a 

escolha ou indicação do nome do Diretor da Escola não lhe pertence. 

Nítida a afronta à legalidade quando se coloca em votação 

interpretação normativa, mais, ainda, quando tal procedimento foi realizado em 

sessão administrativa, sem a inclusão do assunto em pauta e com o envio do 

“resultado” ao Diário Oficial, antes da realização da reunião.  

Note-se que a “aclamação”, como definida pelo Presidente, não 

fora precedida de qualquer informe ou edital, a possibilitar a inscrição e 

habilitação de todos os que, segundo a tese levantada, teriam direito a concorrer 

ao cargo. Assim, percebe-se que o ato praticado tem clara feição de ilegalidade, 

arbitrariedade e manobra política, o que causou na sociedade indignação, o que 

se demonstra nas notícias anexas. 

A referida “eleição”, realizada sem qualquer embasamento legal, 

gerou grande controvérsia no âmbito de Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas, tendo em vista que significativa parcela dos Desembargadores não 

concordou com sua realização (sendo 14 favoráveis, 9 contrários, com 

declaração de voto, e mais 2 abstenções, sendo que em uma delas o 

Desembargador declarante manifestou-se totalmente contrário à pretensão do 

Presidente, caracterizando sua abstenção como protesto), muito menos, com a 

indicação do Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES para o 

posto. 

Desta feita, no momento em que o Poder Judiciário atravessa 
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grave crise democrática, transmitir à sociedade que os membros deste Poder não 

respeitam a legislação nem internamente para satisfazer interesses políticos pode 

causar mais descrença, desconforto, insatisfação e insegurança na coletividade. 

Assim, a mídia amazonense e nacional repercutiu de forma 

negativa e forte a entrega da Diretoria da Escola Superior da Magistratura – 

ESMAM ao Desembargador João Simões. 

Estampam-se manchetes com os seguintes teores: “Chalub 

‘entrega’ Escola de Magistratura para João Simões e é acusado de golpe”4 (Portal 

A Crítica – Anexo 9); “Chalub tira direito de Yedo Simões de assumir direção da 

ESMAM e decisão poderá ir parar no STF”5 (Portal Fato Amazônico – Anexo 

10); “Desembargador João Simões assume diretoria da Escola Superior da 

Magistratura em meio a controvérsias”6 (Portal Único – Anexo 11); “Escola da 

Magistratura vira alvo de disputa pelo poder no TJAM”7 (Portal Amazonas Atual 

– Anexo 12); “Polêmica no Tribunal de Justiça: Chalub tira Yedo da ESMAN e 

gera reações”8 (Blog do Hiel Levy - Anexo 13); “CONFUSAO NO TJA Yedo 

Simões é surpreendido e perde indicação natural para a Escola Superior da 

Magistratura”9 (Portal Flagrante - Anexo 14); “'Um golpe que não deveria existir 

na magistratura', diz Yedo sobre decisão de Chalub”10 (Estado Político - Anexo 

15); “Escolha para a Esmam pode parar no STF”11 (Portal A Crítica - Anexo 16); 

“Interesses pessoais prevalecem sobre a lei e a justiça no TJ-AM, afirma 

desembargador”12 (Blog da Rosiene Carvalho - Anexo 17); “'Não existem grupos 

                                                 
4 https://www.acritica.com/channels/manaus/news/contrariando-lei-chalub-entrega-escola-de-magistratura-para-
ex-vice-presidente-do-tjam 
5 https://www.fatoamazonico.com/chalub-tira-direito-de-yedo-simoes-de-assumir-direcao-da-esmam-e-decisao-
podera-ir-parar-no-stf/ 
6 https://portalunico.com/desembargador-joao-simoes-assume-diretoria-da-escola-superior-da-magistratura-em-
meio-a-controversias/ 
7 https://amazonasatual.com.br/escola-da-magistratura-vira-alvo-de-disputa-pelo-poder-no-tjam/ 
8 https://blogdohiellevy.com.br/polemica-no-tribunal-de-justica-chalub-tira-yedo-da-esman-e-gera-reacoes/ 
9 https://portalflagrante.com.br/2020/07/07/confusao-no-tja-yedo-simoes-e-surpreendido-e-perde-indicacao-
natural-para-a-escola-superior-da-magistratura/ 
10 https://www.estadopolitico.com.br/um-golpe-que-nao-deveria-existir-na-magistratura-diz-yedo-sobre-decisao-de-
chalub/ 
11 https://www.acritica.com/opinions/escolha-para-a-esmam-pode-parar-no-stf 
12 http://www.rosiene.blog.br/interesses-pessoais-prevalecem-sobre-a-lei-e-a-justica-no-tj-am-afirma-
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e facções no TJ-AM', declara presidente Domingos Chalub”13 (Blog da Rosiene 

Carvalho - Anexo 18); e print do perfil da rede social “Instagram” da jornalista 

Rosiene Carvalho, no qual consta matéria e áudios da sessão de escolha do 

Desembargador João Simões (Anexo 19). 

Todavia, em que pese todo o desconforto gerado no Tribunal de 

Justiça do Estado do Amazonas e a repercussão negativa na mídia amazonense, 

toda a ilegalidade da reunião ganhou mais um capítulo com a publicação do Ato 

Normativo n.º 215, de 06 de julho de 2020, ao qual se busca impugnar, 

nomeando o Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES para a 

Direção da Escola da Magistratura do Estado do Amazonas, assinado pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, extrapolando, claramente suas 

atribuições legais insertas na Lei Complementar n.º 17/97. 

 

2. DA INVALIDADE DO ATO Nº. 215, DE 06 DE JULHO DE 2020. 
 

O Ato Normativo n.º 215, de 06 de julho de 2020, que nomeou 

o Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES para a Direção da 

Escola da Magistratura do Estado do Amazonas, fere gravemente o disposto no 

art. 92, §2º, da Lei Complementar n.º 17/97, com redação dada pela Lei 

Complementar n.º 190, de 10 de agosto de 2018, in verbis: 
 

“Art. 92. A Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas, 

destinada à preparação e aperfeiçoamento de Magistrados, será dirigida por 

um Diretor e um Subdiretor, ambos Desembargadores, com atribuições 

definidas em Resolução do Tribunal de Justiça. 

§1.º O mandato do Diretor e do Subdiretor da Escola será coincidente 

com o mandato do Presidente do Tribunal de Justiça.  
                                                                                                                                                         
desembargador/ 
13 http://www.rosiene.blog.br/nao-existem-grupos-e-faccoes-no-tj-am/ 
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§2.º A Direção da Escola caberá ao Desembargador que encerrar o 

mandato da Presidência do Tribunal de Justiça, salvo recusa expressa 

ou tácita, passando, neste caso, a escolha do nome ao Presidente do 

Tribunal de Justiça que submeterá a indicação à aprovação do 

Plenário, observando-se as restrições do §3.º, deste artigo. 

§3.º A Subdiretoria da Escola Superior da Magistratura será exercida por 

Desembargador que não ocupe cargo de direção no Tribunal de Justiça e 

nem no Tribunal Regional Eleitoral, escolhido pelo Presidente do Tribunal 

de Justiça e submetida a indicação à aprovação do Pleno. ” (grifo nosso) 

A norma transcrita acima é clara quanto à Direção da Escola 

Superior de Magistratura, prevendo expressamente que referida direção cabe ao 

Desembargador que encerrar o mandato da Presidência do Tribunal de 

Justiça, no presente caso, este Requerente.  

A única exceção prevista diz respeito aos casos de recusa 

expressa ou tácita pelo Desembargador que encerrar  o mandato da Presidência 

do Tribunal de Justiça, o que nem de longe ocorreu no caso em tela.  

Muito pelo contrário, este Requerente encaminhou o Ofício de 

n.° 153/2020/ESMAM (vide Anexo 4) endereçado ao Presidente do Trinual de 

Justiça, Desembargador DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA, datado de 

06 de julho de 2020, no qual informara acerca de sua assunção à Direção da 

ESMAM, ocorrida no dia 03 de julho de 2020, solicitando, inclusive, a comunição 

da assunção aos demais membros do Tribunal Pleno e a nomeação de servidores 

e juízes que comporiam a Escola.  

O Requerente ainda realizou visita ao órgão no dia 06/07/2020, 

inspecionando as dependências físicas da Escola e deixando evidente que não 

recusou, nem mesmo tacitamente, o referido cargo de Direção. 

O fundamento usado pela Presidência do Tribunal para a 

nomeação do Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES para a 
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Direção da Escola da Magistratura do Estado do Amazonas foi de que o § 2º do 

artigo 92 da Lei Complementar n.º 17/1997 prevê apenas que a Direção da 

aludida Escola cabe ao Desembargador que já tiver encerrado o mandato de 

Presidente do Tribunal de Justiça, estando nessa condição seis desembargadores: 

Djalma Martins (2000-2002); João Simões (2010-2012); Ari Moutinho (2012 a 

2014); Graça Figueiredo (2014-2016); Flávio Pascarelli (2016-2018); e Yedo 

Simões (2018-2020). 

O ato impugnado, ainda, referencia o art. 3º do Regimento 

Interno da Escola Superior da Magistratura (RIESMAM), o qual, sem maiores 

delongas, atribui ao Presidente da Corte a escolha do Diretor do referido Órgão. 

O dispositivo em comento, no entanto, é ato normativo de cunho administrativo, 

e foi inexoravelmente superado pelo advento da LC n.º 190/2018. A referida lei, 

que ostenta natureza de lei em sentido estrito, revoga disposições em contrário 

pela simples leitura do art. 2º, §1º, da LINDB, uma vez que a redação da norma 

regimental é anterior e claramente incompatível com o texto da lei complementar 

que a sucedeu. 

É basilar reconhecer, e este requerimento se debruça em 

esclarecer obviedades ante a perplexidade causada pelo ato impugnado, que 

normas administrativas encontram-se em patamar inferior ao das leis em sentido 

estrito, não podendo o RIESMAM servir de escudo à interpretação defendida 

pelo Presidente do TJAM. 

A escolha do Desembargador JOÃO SIMÕES teria obedecido a 

dois critérios: i) a nomeação não poderia recair sobre o magistrado que já tivesse 

exercido o cargo de diretor da escola; e ii) o critério de antiguidade – de modo a 

prestigiar o membro mais longevo da segunda instância. 

Acontece que tal fundamento deve ser totalmente rechaçado, 

uma vez que distorce completamente a interpretação do §2º do artigo 92 da Lei 
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Complementar n.º 17/1997, sendo que nenhum dos critérios utilizados pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça para a nomeação do Desembargador JOÃO 

SIMÕES obedecem ao dispositivo legal.  

A legislação é muita clara quando colocou em sua redação o 

termo “ao Desembargador que encerrar o mandato da Presidência do 

Tribunal de Justiça”, deixando nítido que a Direção da Escola da Magistratua 

compete ao Presidente do Tribunal de Justiça que encerrou seu mandato no 

biênio imediatamente anterior, vez que se diferente fosse utilizaria redação do  

tipo “a um Desembargador dentre os ex-presidentes”, ou equivalente. 

Neste sentido, perceba-se que a lei em comento fez uso do artigo 

definido “o” antecedido da preposição “a”, na forma contraída “ao” (“A direção 

da Escola caberá ao Desembargador que encerrar...”), deixando claro que 

somente pode estar se referindo a um ex-presidente, pessoa certa e determinada, 

qual seja, o que terminou o mandato imediatamente anterior.  

É necessário se alongar, ainda, no que tange à estrutura sintática 

do texto legal, eis que se trata de caso de violação frontal a texto expresso de lei. 

Quando o texto menciona “caberá ao Desembargador que 

encerrar o mandato”, há a projeção de condição futura a ser preenchida, 

estabelecida pela flexão verbal utilizada na hipótese - o futuro do presente do 

indicativo. Essa flexão verbal se evidencia porque a frase se inicia com o verbo 

“caberá”, e a escolha do tempo verbal repercute no tempo do verbo “encerrar”, 

que passa a figurar no futuro no subjuntivo. A redação pressupõe a ocorrência de 

um evento futuro - o encerramento do mandato -, suportado pelo sujeito da 

segunda oração - o Desembargador. E essa segunda oração trata, no caso, a título 

de aprofundamento no vernáculo, de oração subordinada adjetiva restritiva 

desenvolvida, a qual tem como sujeito o termo “Desembargador”, como dito 

alhures, e, por ser restritiva, não se pode cogitar outro Magistrado, senão o que 
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“encerrar” o último mandato da Presidência do Tribunal de Justiça, isto é, o ora 

Requerente. 

O emprego do tempo verbal ora destrinchado é abordado pela 

professora Maria Isabel Gomes de Matos14, que o esclarece com didatismo: 

O futuro, além de apresentar a força imperativa, impositiva da norma, é o 

tempo verbal que indica a dimensão dinâmica da norma, e é o que melhor 

descreve uma situação vinculada a uma condição ou a uma finalidade. 

A interpretação realizada pelo Presidente do TJAM, contudo, 

volta-se integralmente ao passado, e demandaria o tratamento do tempo verbal no 

pretérito. Viola-se, assim, a clara disposição legal. 

Aqui cabe uma observação: se a norma atribuiu direito 

potestativo a, no mínimo, alguém (não há como escapar da expressão “salvo 

recusa expressa ou tácita”, porque a lei não tem palavras inúteis), a qual dos 

desembargadores caberia recusar a direção da ESMAM? 

Corroborando mais ainda com esta afirmação, tem-se que a 

própria exceção prevista no §2º do artigo 92 deixa evidente que a Direção da 

Escola da Magistratura cabe ao Presidente do Tribunal imediatamente anterior, 

tendo em vista que é irrazoável que todos os ex-presidentes devam manifestar  

sua recusa, para que, somente então, o Presidente do Tribunal de Justiça indique 

outro nome à aprovação plenária. Neste sentido, reitera-se a transcrição deste 

ponto específico da norma: 

“Art. 92. [...] 

§2.º A Direção da Escola caberá ao Desembargador que encerrar o 

mandato da Presidência do Tribunal de Justiça, salvo recusa expressa 

ou tácita, passando, neste caso, a escolha do nome ao Presidente do 

                                                 
14 GOMES DE MATOS, Maria Isabel. A arte da redação das leis: noções de legística formal, p. 36, 2017. Disponível 
em <https://issuu.com/mariaisabelgomesdematos/docs/a_arte_de_reda__o_das_leis_-__no__e>. Acessado em 
08/07/2020 
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Tribunal de Justiça que submeterá a indicação à aprovação do Plenário, 

observando-se as restrições do §3.º, deste artigo. 

Ou seja, a única interpretação possível para a ressalva constante 

da referida norma – “salvo recusa expressa ou tácita” – é a de que a condução 

ao cargo de Diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas se dá de 

forma automática, ex lege – em decorrência da própria lei –, não havendo sequer 

necessidade de o Presidente que encerrou o mandato imeditamente anterior ser 

indicado pelo atual Presidente ou submetido à aprovação do Tribunal Pleno. 

Portanto, percebe-se claramente que o dispositivo legal 

individualiza e especifica o Presidente a assumir o cargo de Direção da Escola da 

Magistratura, não deixando a escolha ao arbítrio da Presidência do Tribunal ou 

mesmo à sorte do resultado de escolha realizada pelos membros do Tribunal 

Pleno.  

Ademais, cumpre destacar que, por mais democrática que possa 

parecer a realização de eleição para a assunção ao cargo de Diretor da ESMAM, 

inexiste tal previsão em qualquer norma que rege o funcionamento dos órgãos do 

Tribunal de Justiça, indo tal decisão de encontro ao expresso texto da Lei 

Complementar n.º 17/1997.  

Sustentar que o atual Presidente do Tribunal de Justiça poderia 

ter referendado seu ato ilegal em “eleição” não prevista em norma alguma, 

“vestindo-lhe véu de democracia”, equivale, por exemplo, a cogitar que outro 

membro do Conselho Nacional de Justiça que não o Presidente do Supremo 

Tribunal Federal seja eleito e presida esse Órgão de Controle à revelia do disposto 

no art. 103-B, §1º, da Constituição Federal de 1988. 

Diante de tamanha atuação contra legem, cumpre recordar o óbvio: 

a atuação administrativa é pautada pelo princípio da legalidade estrita, e ao agente 

somente cabe agir nas hipóteses em que a lei expressamente o autoriza. Assim, se 
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a legislação não previu a existência de eleição para a assunção do cargo, não 

atribuiu ao Presidente a prerrogativa de escolher o novo Diretor, e, sobretudo, 

não conferiu ao Tribunal Pleno o poder de eleger os dirigentes da ESMAM, isto é, 

o ato impugnado é categoricamente ilegal no nascedouro. 

Nesse ponto, a lei optou por discriminar uma única circunstância 

na qual haveria competência para a escolha do Diretor da ESMAM: quando houver a 

recusa expressa ou tácita do último Presidente com mandato encerrado, momento 

no qual haverá ato composto – o novo Presidente escolhe um Desembargador e o 

submete ao referendo do Tribunal Pleno. 

Essa distribuição de competências ganha especial relevância 

quando se analisa o rol de atribuições do Tribunal Pleno e do Presidente do 

TJAM, previstos na Lei Complementar Estadual n.º 17/1997. 

Nos arts. 31 e 70, que versam sobre as atribuições dos órgãos 

supracitados, respectivamente, não há previsão legal quanto à competência para a 

escolha do Diretor da Escola Superior da Magistratura. Caso fosse correta a 

interpretação acolhida pelo Tribunal Pleno, deveria haver previsão legal acerca da 

competência do órgão para a eleição ou referendo do novo Diretor, e ao 

Presidente a indicação de um nome entre os ex-Presidentes. 

Os dispositivos em comento não tratam, em momento algum, da 

suposta eleição para a escolha do novo Diretor da ESMAM entre os ex-

Presidentes. É evidente que o único texto normativo que aborda a matéria é o art. 

92 da lei em comento, e a sua redação não dá margem a essa interpretação. 

Sobre o ato impugnado, há, portanto, o vício de legalidade que 

contamina a forma – porque sua edição contraria texto expresso de lei15 – e 

                                                 
15 “Por isso, para ser considerada válida, a forma do ato deve compatibilizar-se com o que expressamente dispõe a lei 
ou ato equivalente com força jurídica. Desse modo, não basta simplesmente a exteriorização da vontade pelo agente 
administrativo; urge que o faça nos termos em que a lei a estabeleceu, pena de ficar o ato inquinado de vício 
de legalidade suficiente para provocar-lhe a invalidação.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 
direito administrativo, ebook, cap. 4, tópico 3.2, parágrafo 2º – 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017) 
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também atinge a competência, porque os órgãos que lhe deram vida não detinham 

autorização normativa para fazê-lo. 

Faz-se necessário alertar, sob esse prisma, que o vício de forma 

exibido pelo ato atacado não pode ser alvo de convalidação, porque não há 

hipótese de nomeação do Excelentíssimo Desembargador João de Jesus Abdala 

Simões sem que seja desrespeitada a lei de regência – sua Excelência não foi o 

titular do último mandato encerrado como Presidente, e o Requerente não 

ofereceu recusa expressa ou tácita à assunção do cargo. 

Tampouco há como se convalidar o vício de competência, 

porque não há espaço para a ocorrência do fenômeno da ratificação, ante a 

inexistência de órgão superior com competência para a prática do ato, e pela 

patente incompetência da Presidência e doTribunal Pleno para editá-lo16. 

Desta forma, em vista da ausência de recusa expressa ou tácita 

por parte do Requerente,  a nomeação ocorrida por meio do Ato Normativo n.º 

215, de 06 de julho de 2020, incorreu em grave violação aos princípios da 

legalidade e da moralidade, consagrados no caput do atigo 37 da Carta Magna.  

A respeito do princípio da legalidade prelicona Hely Lopes 

Meirelles em seu livro Direito Administrativo Brasileiro:  

“a legalidade, como princípio de administração, significa que o 

administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode 

afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. 

O princípio da legalidade representa a total subordinação do 

agente público à previsão legal,  estando a atuação deste vinculada ao disposto em 

lei.   
                                                 
16“A autoridade que deve ratificar pode ser a mesma que praticou o ato anterior ou um superior hierárquico, mas o 
importante é que a lei lhe haja conferido essa competência específica.” (Ibid., cap. 7, parágrafo 3º) 
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Desta forma, a legalidade atua como garantidora do bom 

funcionamento da administração pública, sendo defeso ao agente público agir por 

conta própria.  

Portanto, o Ato Normativo n.º 215, de 06 de julho de 2020, viola 

o princípio da legalidade quando inobserva o disposto no art. 92, §2º, da Lei 

Complementar n.º 17/97. 

O princípio da moralidade, por sua vez, refere-se ao respeito  aos 

padrões éticos, decoro, boa-fé, honestidade, lealdade e probidade. Nesse sentido, 

Hely Lopes Meirelles declara também em seu livro Direito Administrativo 

Brasileiro que: 

“o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, 

deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. 

E ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, 

não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o 

conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também 

entre o honesto e o desonesto.”17 

Resta evidente que uma reunião administrativa marcada para o 

mesmo dia da convocação, com deliberação de assunto diverso daquilo que se 

propôs, fere diretamente o princípio da moralidade.  

Com efeito, o Peticionante fora pego totalmente de surpresa 

com a ratificação da escolha realizada no dia 06 de julho de 2020, vez que, em 

razão do disposto no art. 92, §2º, da Lei Complementar n.º 17/97, tinha como 

certa a sua assunção à Direção da Escola da Magistratura.  

Estranha-se, ainda, o fato de uma reunião com início às 16h00, 

do dia 06 julho de 2020, ter gerado a nomeação do Diretor da Escola da 

Magistratura ainda na mesma data, sem que fosse oportunizado ao Requerente a 

                                                 
17MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Ed. Medeiros, 2012; 
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reivindicação do seu direito, vez que é público e notório que a Direção da 

ESMAM cabe ao Presidente que encerrar seu mandato no Tribunal de Justiça no 

biênio imediatamente anterior.  

Não bastasse tudo o que foi explanado, mesmo diante de toda a 

dimensão ilegal do ato, é essencial alertar a interpretação retroativa dada pelo 

Presidente do TJAM ao art. 92 da LC 17/1997. 

A redação sob análise, advinda da promulgação da Lei 

Complementar Estadual n.º 190/2018, teve aplicabilidade ex nunc. Na lei em 

comento, não há qualquer menção à aplicação retroativa para se prestigiar 

dirigentes com mandato encerrado antes da edição da norma, como argumenta o 

Presidente do TJAM. 

A interpretação conferida pelo Presidente, ao reverso, aplica a 

LC n.º 190/2018 em caráter ex tunc, carregando-a para o ano de 2012, no qual se 

encerrou o mandato do Excelentíssimo Desembargador João Simões como 

Presidente da Corte, para conferir-lhe o direito subjetivo de recusar a indicação. 

Essa leitura se sobressai quando se analisam os critérios 

escolhidos pelo Presidente do TJAM para indicar o nome do Desembargador 

João Simões à aprovação do Tribunal Pleno. 

Ora, a lei não consigna o suposto critério de antiguidade na 

assunção do novo dirigente. Trata-se de baliza arbitrariamente designada pelo 

Presidente do TJAM para justificar o ato. Essa posição não se justifica na lei, nos 

costumes ou na jurisprudência. Simplesmente não há fundamento jurídico para a 

sua adoção, nem mesmo na redação revogada pela LC n.º 190/2018. 

Nessa esteira, como abordado na narração dos fatos, o mandato 

do Desembargador João de Abdala Simões terminou em 2012 (seu biênio foi 

2010-2012), sendo certo que a lei aplicada para beneficiá-lo data de 2018, ou seja, 
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o Tribunal de Justiça, em uma sessão administrativa para tratar de orçamento, 

aplicou RETROATIVAMENTE, uma norma de 2018, para beneficiar um 

Desembargador que deixou a Presidência da Corte em 2012. 

Assim, ainda que se admitisse, por amor ao debate, a aplicacão 

retroativa da norma, tendo encerrado o biênio do desdor João Simões em 2012, 

este teria renunciado tacitamente 4 biênios, não podendo seu direito de recusa 

durar eternamente, o que causaria insegurança jurídica. 

Tendo o projeto de lei da LC n.º 190/2018 sido aprovado por 

unanimidade e enviado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas e sido convertido 

em lei, sem contemplar qualquer retroatividade, não poderia o Tribunal aplicá-la 

de tal forma. 

No mesmo sentido, ainda que fosse possível afastar todas as 

nulidades que permearam a escolha da nova direção da ESMAM, o entendimento 

de que todos os ex-Presidentes estariam em igualdade de condições para 

concorrer ao cargo pressupõe a materialização dessa isonomia na publicação de 

edital para a disputa do cargo – ou, segundo a discricionária leitura realizada pela 

maioria do Tribunal Pleno da Corte, para a disputa da indicação do Presidente –, 

com prazo para inscrição e impugnação, sob pena de violação ao princípio da 

impessoalidade. 

Essa impressão é reforçada pela própria forma como foi 

conduzida a sessão que culminou na nomeação da nova direção da ESMAM. Não 

só a escolha do Diretor foi feita atropelando as normas de regência, como 

também a matéria sequer encontrava-se listada entre os temas da reunião. 

Sendo judiciais ou administrativas, as matérias devem estar 

previamente incluídas na pauta para deliberação, sendo importante essa fixação 

para a delimitação do que será objeto de decisão pelo colegiado18. O tema, 

                                                 
18Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 
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contudo, foi trazido de surpresa pelo Presidente, e encerrado, de forma abrupta, 

na mesma sessão. 

Nesse sentido, colaciono precedentes desse Órgão de Controle 

sobre o tema: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO. CONVOCAÇÃO DA 

SESSÃO DE PROMOÇÃO DE MAGISTRADO. NULIDADE 

FORMAL CARACTERIZADA. DECISÃO QUE REJEITOU O 

PROCEDIMENTO DE RECUSA DO MAGISTRADO PARA ACESSO 

AO CARGO DE DESEMBARGADOR. IMPORTÂNCIA DO 

PROCESSO DE PROMOÇÃO PARA A VIDA FUNCIONAL DO 

MAGISTRADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA 

ANULAR A DECISÃO DO TRIBUNAL, POR EXISTÊNCIA DE 

VÍCIO FORMAL, A FIM DE QUE SEJA RENOVADO O ATO 

COM A OBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDA NO 

REGIMENTO INTERNO. 

 I – Nulidade da sessão de julgamento de promoção por antiguidade ao 

cargo de desembargador. Ausência de convocação com a antecedência 

prevista no regimento interno.  

II – Prejuízo na votação uma vez que a situação funcional do magistrado 

não pode ser observada com a antecedência necessária. 

III – A promoção dos juízes representa tema sensível. Isso se justifica 

porque o instante das promoções simboliza o momento em que os 

integrantes da carreira são julgados por seus méritos e deméritos, por suas 

características pessoais e profissionais, segundo regras previamente 

definidas. 

IV – Aos tribunais, enquanto unidades administrativas comprometidas com 

os princípios inscritos no art. 37 da CF, compete promover magistrados 

capacitados e que detenham a vocação necessária ao exercício desse 

autêntico “sacerdócio civil”, obviamente respeitados os parâmetros traçados 

nos incisos II e III do art. 93 da Constituição Federal. 

                                                                                                                                                         
Art. 110 - Em sessão observar-se-á esta ordem: [...] 
e) relatório, discussão e julgamento de processos incluídos na pauta. 
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V – A vida pregressa do magistrado, na qual consta, denúncia recebida por 

crime de corrupção, a aplicação de diversas penas de advertência e censura, 

a emissão de  cheques sem provisão de fundos, a existência de título 

protestado, e ações de execução e despejo, devem ser sopesadas para efeito 

de promoção, mesmo que por antiguidade, pela Corte de Origem. 

 VI – Pedido julgado procedente para anular a decisão do órgão Pleno que 

promoveu o magistrado, a fim de que seja proferida nova decisão, desta 

feita observadas as disposições do Regimento Interno e analisada 

detidamente a situação funcional do candidato.(CNJ - PCA - Procedimento 

de Controle Administrativo - 0000489-18.2010.2.00.0000 - Rel. FELIPE 

LOCKE CAVALCANTI - 123ª Sessão Ordinária - julgado em 

29/03/2011). 

 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO. 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ. ART. 102 DA LOMAN. RENÚNCIA TÁCITA. 

DESEMBARGADORES MAIS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE 

INSCRIÇÕES E IMPUGNAÇÕES. 

- Em que pese o pedido tenha sido formulado por pessoa estranha ao 

quadro do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, admito o mesmo por 

entender ser relevante a análise e debate do tema proposto, mormente por 

tratar-se de ato administrativo que constitucionalmente fica sujeito ao 

exame de legalidade deste Conselho. 

- Todas as candidaturas foram publicadas no Diário da Justiça eletrônicos 

nº 494, de 20/10/2010; nº 477 de 23/09/2010; nº 484 de 04/10/2010 e nº 

491 de 15/10/2010. Imperioso destacar que não houve qualquer 

impugnação a nenhuma das candidaturas inscritas. Os demais 

Desembargadores do TJPR não se inscreveram como candidatos ao cargo 

de Presidente tampouco impugnaram tempestivamente as candidaturas 

regularmente firmadas. 

- Havendo impedimento ou recusa (tácita ou expressa), o 

Desembargador seguinte na lista de antiguidade poderá se 

candidatar aos cargos de direção ofertados, até que se oportunize, 

para cada cargo eletivo, a inscrição de candidatos em número 
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correspondente ao dos cargos de direção. 

- O fato de o Desembargador Sérgio Arenhart figurar como o mais antigo 

entre os candidatos elegíveis devidamente inscritos não implica, 

necessariamente, em sua escolha para o cargo de Presidente do TJPR. Isso 

porque, se tal premissa fosse aceita, estar-se-ia obstando o processo eletivo 

previsto tanto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional quanto no 

Regimento Interno do Tribunal paranaense. O resultado seria a simples 

homologação, sem liberdade de escolha nem mesmo necessidade de 

deliberação do Plenário do Tribunal. 

- Não constitui óbice a investidura no cargo de Presidente, o fato de o 

mandato do Desembargador Miguel Kfouri Neto no Órgão Especial findar 

em data anterior ao término do mandato de Presidente do TJPR. Pode o 

Desembargador exercer a Presidência pelo período do mandato do Órgão 

Especial e, no caso de reeleição no mesmo órgão, completar o exercício 

diretivo em sua integralidade. 

- Voto pela improcedência do pedido formulado pela requerente, por 

entender que não houve ilegalidade no processo eletivo para a Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0000095-

74.2011.2.00.0000 - Rel. Jefferson Luis Kravchynchyn - 123ª Sessão - j. 

29/03/2011). 

 

No que tange aos vícios do ato, chama atenção o momento de 

sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 

Apesar de haver, na sessão questionada, a discussão sobre a 

viabilidade da indicação do Desembargador João Simões ao cargo de Diretor da 

ESMAM, o ato já fora alvo de publicação antes mesmo do início da deliberação. 

A decisão do Colegiado, nesse aspecto, serviu somente para conferir aparência de 

legalidade ao ato: a decisão já estava tomada, à revelia do texto legal. 

Não há que se falar que a expressão “até ulterior deliberação do 

Plenário desta Corte de Justiça” possa elidir a intenção viciada da sessão 

administrativa. A reunião do Plenário não tinha a discussão sobre a viabilidade e 
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sobre a nomeação na pauta de discussão, e, mesmo que tivesse, a edição do ato de 

nomeação não poderia ter ocorrido antes de decisão do colegiado a respeito.  

Essa constatação ganha destaque quando se descobre que até 

mesmo a nomeação do Desembargador Subdiretor da Escola, que, nos termos do 

art. 92, §3º, da LC 17/1997, é de indicação do Presidente e necessita, 

obrigatoriamente, de aprovação pelo Tribunal Pleno, já estava publicada antes 

mesmo da sessão deliberativa sobre o assunto. 

Nesses termos, o DJE previu o futuro e antecipou o 

entendimento do Plenário, mesmo que o ato administrativo de nomeação do 

subdiretor da ESMAM seja de natureza composta e somente possa ter validade e 

eficácia caso todas as etapas de sua produção tenham sido obedecidas. 

No caso, por se tratar de ato que necessita da compilação entre a 

vontade de um órgão e a expressa aprovação de outro19, antes da edição do ato, 

seria necessário o oferecimento do nome do subdiretor da ESMAM ao Plenário, 

com previsão expressa desse evento na pauta da sessão, e a aprovação do 

colegiado. O ato administrativo, por ser medida de caráter oficial, exige a 

formalização e publicização das duas intenções, o que cristalinamente não ocorreu 

na hipótese. 

Há vício de finalidade na decisão do Colegiado que entendeu 

pela possibilidade de indicação de outros ex-Presidentes para a Direção da 

ESMAM, posto que não existia qualquer interesse genuíno em se promover 

verdadeiro debate sobre a matéria pelo Plenário. 

Diante de todo o exposto, resta demonstrado que a nomeação 
                                                 
19“[...] os atos compostos não se compõem de vontades autônomas, embora múltiplas. Há, na verdade, uma só 
vontade autônoma, ou seja, de conteúdo próprio. As demais são meramente instrumentais, porque se limitam à 
verificação de legitimidade do ato de conteúdo próprio. Exemplo: um ato de autorização sujeito a outro ato 
confirmatório, um visto. No que toca aos efeitos, temos que os atos que traduzem a vontade final da Administração 
só podem ser considerados perfeitos e acabados quando se consuma a última das vontades constitutivas de 
seu ciclo. Embora, nos atos compostos, uma das vontades já tenha conteúdo autônomo, indicando logo o objetivo 
da Administração, a outra vai configurar-se, apesar de meramente instrumental, como verdadeira condição de 
eficácia.” (Ibid., cap. 7, item VII, tópico 4, parágrafos 5º e 6º) 
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ocorrida no Ato Normativo n.º 215, de 06 de julho de 2020, viola princípios 

constitucionais, devendo, por essa razão, ser objeto de controle por esse Egrégio 

CNJ.  

 

3. DO DESCRÉDITO DO JUDICIÁRIO AMAZONENSE COM O 

JURISDICIONADO. 

Espera-se que toda pessoa que julgue determinada situação sirva 

como parâmetro de conduta, vez que é incongruente e beira a “hipocrisia” que 

uma pessoa que diga o que é certo e errado esteja descumprindo normas legais.  

Com o Poder Judiciário não pode ser diferente, este Poder, na 

condição de prestador de tutela jurisdicional, deve servir de parâmetro para os 

seus juridicionados, sob pena de acarretar descrédito do Judiciário. 

No caso em tela, acontece justamente uma situação em que o 

Judiciário é desacreditado, tendo em vista que o próprio Órgão utiliza de 

“artimanhas” para burlar dispositivo legal.  

A repercussão negativa na mídia amazonense acerca da 

nomeação do Diretor da Escola da Magistratura escancara para o jurisdicionado 

amazonense a violação de normas legais por parte do próprio Tribunal de Justiça 

do Estado do Amazonas.  

Todo aquele que recebe a tutela jurisdicional do Estado confia 

no Poder Judiciário para a obtenção de Justiça, sendo certo que a inobservância à 

legislação por parte do próprio Judiciário reflete diretamente nesta confiança.  

A bem da verdade, um ato normativo que não respeita a própria 

Legislação Complementar que trata da estrutura organizacional do Tribunal de 

Justiça do Estado do Amazonas reflete não só na organização da Corte, mas 
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também na confiança do jurisdicionado.  

Portanto, a presente petição não busca somente a invalidade do 

Ato Normativo n.º 215, de 06 de julho de 2020, mas também recuperar a 

confiança do jurisdicionado amazonense.  

 
4. DO PEDIDO LIMINAR 
 

Na forma do Regimento Interno desse Egrégio Conselho, é 

atribuição do Conselheiro-relator “deferir medidas urgentes e acauteladoras, 

motivadamente, quando haja fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco 

de perecimento do direito invocado, determinando a inclusão em pauta, na sessão 

seguinte, para submissão ao referendo do Plenário” (RICNJ, art. 25, XI). 

A verossimilhança do direito invocado restou analiticamente 

demonstrada nas razões acima. Em especial, observa-se aqui a flagrante invalidade 

do Ato Normativo n.º 215, de 06 de julho de 2020, que não resiste ao teste de 

legalidade, atraindo o controle administrativo desse Egrégio CNJ  previsto no 

artigo 91 regimental.  

É igualmente clara a presença do periculum in mora. O ato 

normativo objeto do presente PCA já está em vigor, de modo que a Direção da 

Escola da Magistratura está sendo irregularmente exercida pelo Desembargador  

JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES. 

Recorde-se que o mandato em comento tem duração máxima 

de 2 (dois) anos. Caso a medida urgente não seja deferida, é possível que o 

Requerente veja seu tempo de mandato se esvair, e o ato ilegal, mesmo sendo de 

impossível convalidação, acabe prevalecendo. 

O Requerente, como já mencionado anteriormente, já 

praticava ações de gestão da ESMAM, com a alocação de recursos, a elaboração de 
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projetos a serem implementados e a designação de servidores para a execução do 

planejamento realizado para a administração do  referido órgão. A edição do ato 

ilegal abreviou indevidamente todas essas medidas. 

Na matéria em questão, portanto, o tempo é fator de extrema 

importância. Eventual demora em sustar o ato ilegal poderá privilegiar ato 

claramente inválido, fazendo perecer o direito invocado pelo Requerente. 

Desse modo, o Requerente pede que seja deferida medida 

liminar, inaudita altera parte, para o fim de suspender o inciso II do Ato Normativo 

n.º 215, de 06 de julho de 2020, até o julgamento definitivo do presente 

Procedimento de Controle Administrativo, e determinar a sua nomeação para o 

cargo de Diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas. 

 

5. DO PEDIDO FINAL  
 

Por todo o exposto, requer que esse Egrégio Conselho 

Nacional de Justiça suspenda liminarmente o ato e determine a recondução do 

Requerente ao cargo de Diretor da Escola Superior da Magistratura. 

No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, para 

que este Egrégio Conselho Nacional de Justiça conheça e julgue procedente o 

presente Procedimento de Controle Administrativo, reconhecendo a invalidade do 

Ato Normativo n.º 215, de 06 de julho de 2020, por violação à disposição legal e 

ausência de atribuição legal para a sua edição, e confirmando a recondução do 

Requerente ao cargo de Diretor da Escola Superior da Magistratura – ESMAM, 

para continuidade do biênio 2020-2022. 

Nesses termos, pede deferimento. 

Manaus/AM, 09 de julho de 2020.  

 
YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA,  

DESEMBARGADOR TJ/AM 
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