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EXMO. SR. LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO, CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA. 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0003504-72.2022.2.00.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AMAERJ 

(“AMAERJ”), associação com sede na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Dom Manuel, n° 29, 1º 

andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 40422305/0001-06, nos autos do Pedido de 

Providências em epígrafe, instaurado a requerimento da SEÇÃO DO RIO DE JANEIRO DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB/RJ), em trâmite perante o e. Conselho Nacional 

de Justiça, vem, com fundamento no art. 9º, II, da Lei nº 9.784/99, art. 100 do Regimento 

Interno do Conselho Nacional de Justiça, e art. 138 do Código de Processo Civil, requerer sua 

intervenção como amicus curiae, pelos seguintes motivos: 
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OBJETO DESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

1. Trata-se de pedido de providências instaurado pela OAB/RJ com o objetivo de 

determinar que o TRT da 1ª Região realize audiências e sessões de julgamento exclusivamente 

presenciais, apenas admitindo-se os modelos virtual e por videoconferência quando houvesse 

requerimento da parte, supostamente por ser essa a determinação do Ofício Circular 

Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 36, de 07 de abril de 2022. 

 

2. Alega a OAB/RJ que as audiências e sessões de julgamento não podem deixar ser 

presenciais a não ser que haja vontade das partes em sentido contrário, como se estas 

presidissem o processo e decidissem os rumos do procedimento.  

 
3. Trazem ainda à baila, como fundamentos, que os atos virtuais e por vídeo ofenderiam 

o acesso à justiça, a eficiência processual, a continuidade do serviço público e da ampla 

defesa, fazendo-o de forma tão genérica que equivalem a argumentos não aduzidos. 

 
4. Encerram pleiteando concessão de tutela provisória para determinação imediata ao 

TRT 1ª Região para realizar audiências e sessões de julgamento exclusivamente presenciais. 

 

5. Sendo estes os fatos, passemos à legitimidade da AMAERJ para figurar como amicus 

curiae, bem como tratar do mérito deste procedimento. 
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A AMAERJ E A SUA RELEVÂNCIA NA DEFESA DOS PRINCÍPIOS DA MAGISTRATURA  

 

6. A AMAERJ é uma associação sem fins lucrativos, constituída a partir da iniciativa dos 

magistrados do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de zelar pelos interesses da classe, 

valorizando a carreira da magistratura, levando-se em conta, principalmente, a relevância dos 

serviços que prestam à sociedade.  

 

7. Dentre suas atribuições, encontram-se aquelas concernentes (i)  à representação e 

defesa, em Juízo ou fora dele, dos direitos e interesses da magistratura (art. 2º, “a”, do 

Estatuto Social da AMAERJ); (ii) à busca da real integração de todos os segmentos de classe, 

sem distinção de origem, graus ou regiões de exercício funcional (art. 2º, “b”, do Estatuto 

Social da AMAERJ); e (iii)  à promoção da cooperação e solidariedade entre os magistrados do 

Estado do Rio de Janeiro, propugnando pelo prestígio do Poder Judiciário e da magistratura 

estadual (art. 2º, “c”, do Estatuto Social da AMAERJ). 

 

8. Em outras palavras, a AMAERJ é a entidade responsável por representar os interesses 

da magistratura estadual em todas as esferas, seja perante terceiros ou seus próprios 

associados, ainda que indiretamente, eis que o resultado deste PP afetará todos os órgãos do 

Poder Judiciário. 

 

9. É justamente na defesa da correta aplicação dos regramentos legais – em prol dos 

direitos e interesses da magistratura – que a associação requer a sua admissão para intervir 

no presente PP na qualidade de amicus curiae. 
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LEGITIMIDADE, INTERESSE E REPRESENTATIVIDADE DA AMAERJ 

CABIMENTO DA INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE 

 

10. Este e. Conselho Nacional de Justiça já decidiu ser admissível a intervenção, em 

procedimento em trâmite perante o CNJ, de entidade representativa da magistratura – como 

é o caso da AMAERJ – na qualidade de amicus curiae: 

 

“RECURSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DE DIREITO 

INDIVIDUAL – HIPÓTESE EXCEPCIONAL – TESE INÉDITA NO CNJ – 

DEFERIMENTO 

I. Admite-se a participação como amicus curiae de entidade nacional de 

magistrados em processos que digam respeito à direitos e garantias de 

magistrados desde que o tema de fundo a ser abordado ainda não tenha sido 

analisado pelo Conselho Nacional de Justiça. Exegese dos arts. 9º, II, da Lei nº 

9.784/99, e 100 do RICNJ. 

II. Recurso administrativo a que se conhece, por tempestivo, dando-se 

provimento.” (CNJ, Recurso Administrativo em Procedimento de Controle 

Administrativo no 0001081-33.2008.2.00.0000, rel. JORGE ANTONIO MAURIQUE, 

67ª Sessão, j. 12.08.08 – grifou-se e destacou-se) 

 

11. Assim, considerando que o pedido de providências comporta o ingresso de amicus 

curiae, resta analisar quais são os requisitos legais para a sua admissão. Eis, literalmente 

transcrita, a regra do art. 138 Código Processo Civil: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Av. Erasmo Braga, nº 115/4º andar bl J – Centro Administrativo do Fórum Central - Rio de Janeiro –RJ Cep: 20020-000 

Tel: 55-(21)-2544-3530/2533-6456/2588-2315 –Fax: 2533-6580 e-mail: contato@amaerj.org.br – www.amaerj.org.br 
 

5 

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a 

requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar 

ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou 

entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 

15 (quinze) dias de sua intimação ” (Grifou-se e destacou-se) 

 

12. A partir da leitura do dispositivo exposto acima (e das características intrínsecas ao 

instituto, nos termos reconhecidos pela jurisprudência), verifica-se a existência de quatro 

requisitos autorizadores do ingresso de amicus curiae: (a) a relevância da matéria em 

discussão; (b) a especificidade do tema objeto da demanda; (c) a repercussão social da 

controvérsia; e (d) ser o requerente uma pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada. 

 

13. Importante registrar, ainda, que os requisitos autorizadores do ingresso de amicus 

curiae são independentes e alternativos, bastando a presença de apenas um deles para 

justificar a intervenção do interessado. 

 

14. Conforme se passa a demonstrar a seguir, a intervenção da AMAERJ no presente feito 

atende aos requisitos previstos no art. 138 do CPC, sendo, portanto, impositiva a sua 

admissão na qualidade de amicus curiae para ver assegurado o direito decisório do 

magistrado determinar qual o modelo mais adequado de realização do ato processual. 
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O MÉRITO 

15. Alega a OAB/RJ que o Ofício Circular Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 36, de 07 de abril de 

2022 determina que as audiências sejam presenciais, salvo quando a parte requerer de modo 

diverso. 

 

16. Com todo o respeito, não é isso que dispõe tal Ofício Circular Conjunto, o qual sequer foi 

transcrito na petição que instaura este pedido de providências. Ei-lo: 

 

“OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO CSJT.GP.GVP.CGJT Nº 36 Brasília, 7 de abril de 

2022. A Sua Excelência o Senhor Desembargador SERGIO PINTO MARTINS 

Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região São Paulo - SP 

Assunto: Retomada das atividades presenciais dos Magistrados do Trabalho 

nas unidades judiciárias Senhor Desembargador Corregedor Regional, 

Considerando a melhora do cenário epidemiológico e, consequentemente, a 

retomada das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário e da 

Justiça do Trabalho, em particular, ressaltamos a necessidade de observância 

do contido no art. 93, VII, da Constituição Federal no que toca à presença 

física dos Magistrados do Trabalho nas respectivas unidades jurisdicionais de 

1º e 2º graus, assim como o previsto no art. 35, VI, da LOMAN. Por outro lado, 

a Resolução nº 345/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata do 

“Juízo 100% Digital”, não autoriza o exercício das funções judicantes em 

regime de teletrabalho pelos magistrados, uma vez que se trata de um 

mecanismo de ampliação de acesso à justiça para as partes, dentro das regras 

da referida Resolução. O art. 937, § 4º do CPC, por sua vez, é ferramenta que 
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se aplica apenas aos advogados das partes. Igualmente, importa ressaltar 

que o Provimento CGJT nº 1º/2021, em harmonia com a Resolução CNJ nº 

354/2020, contém previsão excepcional acerca da possibilidade de o 

magistrado realizar audiências de modo telepresencial”. (Sem destaques no 

original). 

 

17. Vê-se claramente que o texto citado pela OAB/RJ e que busca ver cumprido, admite as 

exceções previstas no Provimento CGJT nº 1º/2021 e na Resolução CNJ nº 354/2020. 

 

18. O acima citado Provimento CGJT remete à Resolução CNJ nº 354/2020, que dispõe 

expressamente: 

“Art. 3º As audiências telepresenciais serão determinadas pelo juízo, a 

requerimento das partes, se conveniente e viável, ou, de ofício, nos casos de:  

I – urgência;  

II – substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa;  

III – mutirão ou projeto específico;  

IV – conciliação ou mediação; e  

V – indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força 

maior”. 

 

19. Ao contrário do que tenta fazer crer a requerente, a exceção não ocorre apenas por 

requerimento da parte, mas, também, de ofício, como expressamente dispõe o texto 

colacionado. 
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20. Mesmo a requerimento da parte, indispensável que seja conveniente e viável. 

 

21. Evidentemente, portanto, que a realização de audiências e sessões de julgamento não 

estão sujeitas ao alvedrio da parte, mas, precipuamente, daquele que preside o processo. 

 

22. Resumindo a regra logo acima transcrito, temos que: 

  a) Cabe ao Juiz decidir, de ofício; e 

  b) Se a parte requerer por outro modo, o Juiz avalia a conveniência e viabilidade. 

 

23. Também carece de robustez jurídica o Ato Conjunto TST.GP.GVP.CSJT nº 89/2022, eis que, 

além de admitir o regime híbrido, comporta exceções no seu próprio texto. Vejamos: 

 

“Art. 3º Permanece a possibilidade da utilização do regime híbrido para a 

realização de sessões de julgamento, conforme conveniência e 

oportunidade, mediante deliberação do respectivo órgão judicante”. 

 

24. Igualmente, a Resolução STF nº 764, que trata exclusivamente sobre os atos praticados 

no âmbito do STF e trazendo exceção, dispõe que: 

 

“Art. 6º As sessões de julgamento do Plenário e das Turmas serão realizadas 

em formato presencial a partir de 7 de março de 2022, ressalvados os 

critérios da respectiva presidência e os motivos pessoais de cada Ministro”. 
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25. Assim, não existe absolutamente nenhum fundamento legal a embasar o pedido de 

realização pelo TRT da 1ª Região, ou qualquer outro órgão do Poder Judiciário a realizar 

audiências e sessões de julgamento exclusivamente presenciais. 

26. Sequer se argumente que haveria aos princípios do acesso à justiça, da eficiência 

processual, da continuidade do serviço público e da ampla defesa. Isso porque os atos 

remotos proporcionaram verdadeira democratização da advocacia e da prestação da tutela 

jurisdicional. Não existem mais distâncias a distinguir esse ou aquele profissional, 

proporcionando a real igualdade entre todos os advogados e a continuidade do serviço 

público em qualquer estado em que a sociedade se encontre. 

 

DOS PODERES, DEVERES E RESPONSABILIDADE DO JUIZ 

27. Dispõe o art. 139 do CPC que o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe (a) assegurar 

igualdade de tratamento entre as partes; (b) velar pela duração razoável do processo entre 

outros deveres ali constantes. É, portanto, ao juiz que cabe determinar a marcha processual, 

fixando como, quando e onde os atos devam ser praticados, desde que não sejam contrários 

ao Ordenamento Jurídico. 

28. Não se trata, nem de longe, de defender aqui uma prerrogativa ou um benefício da 

magistratura, mas, ao contrário, de um dever do julgador de desempenhar o papel de sujeito 

imparcial do processo, responsável pelo modus operandi procedimental, sempre com o 

intuito de entregar às partes tudo aquilo e precisamente aquilo que têm o direito de obter. 
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29. Não se pode, como pretende a requerente, deixar as partes decidirem a forma como será 

realizada uma audiência ou uma sessão de julgamento, simplesmente porque essa função 

cabe ao juiz, da mesma forma que somente cabe aos advogados decidir como atenderão seus 

clientes, escreverão suas petições e não ao magistrado. 

30. Por esses motivos, reiteramos que o modelo a ser adotado para realização de audiências 

e sessões de julgamento deve ser decidido pelo juiz da causa, conforme as especificidades 

que a demanda apresenta no caso concreto. 

 

CONCLUSÃO 

31. Por todo o exposto, pleiteando atuação como amicus curiae, não havendo a mínima 

fumaça a justificar um bom direito, pugna pelo indeferimento da medida liminar pleiteada e, 

consequentemente, pela improcedência do pedido. 

 

Brasília, 12 de julho de 2022. 

 

 

ALEXANDRE FLEXA 
OAB/RJ, 95.142 


