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SSEEÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOUUTTRRIINNAA  
  

  

VVIIGGIIAANNDDOO  OOSS  VVIIGGIIAASS  
(Uma breve história dos novos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público) (1) 

 

Antonio Umberto de Souza Júnior (
2
) 

 

Desde que os filósofos começaram a dedicar-se ao tema do poder político, 

dois aspectos intercomplementares sempre mereceram especial atenção: a distribuição das 

funções essenciais dos Estados entre seus agentes políticos e as limitações ao exercício 

destas funções. Iludidos pela expressão lingüística, não foram poucos os pensadores e 

parlamentos que endossaram a idéia de separação de poderes, atribuída, em especial, às 

obras de ARISTÓTELES, LOCKE e, sobretudo, MONTESQUIEU.(
3
)  

A herança da famosa expressão tatua o próprio texto constitucional 

brasileiro em vigor (CF/88, art. 2º), renovando o prestígio a uma tradição de retórica 

constitucional inventada já no Império (Constituição Imperial de 1824, art. 9º) e de resto 

presente nas constituições dos demais países, como regra.  

Fala-se em ilusão e em retórica constitucional porque, bem vistas as coisas, 

não se consagra na nossa realidade constitucional a concepção separatista, salvo sob uma 

perspectiva estritamente orgânica. Ao oposto, o que se extrai do conjunto normativo que 

estabelece os parâmetros fundamentais de funcionamento da república brasileira é um 

intrincado esquema de – lembrando O Federalista – freios e contrapesos no tocante às 

funções estatais essenciais, na esteira, aliás, do que já defendia MONTESQUIEU, ao 

ponderar que, porque “todo homem que possui poder é levado a dele abusar [...], é preciso 

que pela disposição das coisas o poder limite o poder”(
4
). 

Em outras palavras: à idéia de divisão funcional do poder não se pode 

dissociar, sob pena de propiciar insuportável desequilíbrio institucional, a idéia de 

limitação do poder jurídico.  

                                            

1
.  Artigo adaptado de texto destinado à apresentação da Oficina O PAPEL DO CNJ E DO CNMP E OS 

RESULTADOS PRÁTICOS, no CONGRESSO BRASILEIRO DE CARREIRAS JURÍDICAS DE 

ESTADO, realizado em junho/2008, em Brasília. 
2
.  Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (biênio 2007/2009). Juiz Titular da 6ª Vara do Trabalho de 

Brasília/DF. Mestre em Direito e Estado pela Faculdade de Direito da UnB – Universidade de Brasília. 

Doutorando em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Professor universitário. Professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho – ENAMAT/TST. 

3.  Para uma visão histórica e crítica da evolução do conceito de separação de poderes: SOUZA JÚNIOR, 

Antonio Umberto de. O Supremo Tribunal Federal e as questões políticas. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 

27-54. 

4.  MONTESQUIEU. O espírito das leis. Trad. Cristina Murachco, 2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996, 

p. 166. 
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Dentro do espírito de um móbile com funções reciprocamente limitadas e 

limitadoras o poder político tem sido distribuído entre várias agências estatais, ou seja, as 

agências estatais, concentradas entre os “três poderes”(
5
) são, simultaneamente, sujeito e 

objeto de controle. São inúmeros os exemplos de tais mecanismos recíprocos de controle: o 

direito de veto e de editar medidas provisórias pelo Executivo, a liberdade para edição de 

regimentos internos e a reserva exclusiva de iniciativa de projetos de lei do interesse do 

Judiciário e a fiscalização da execução orçamentária pelo Parlamento são, dentre muitos, 

bons exemplos destas intrusões constitucionalmente adequadas. 

Neste contexto de fartura de mecanismos recíprocos de controle, assume 

grande protagonismo o Poder Judiciário. Afinal, a partir da previsão constitucional, 

explicitada na Constituição redemocratizadora de 1946, de que lei nenhuma poderá cogitar 

de retirar do Judiciário a incumbência de examinar lesões ou ameaças (CF/88, art. 5º, 

XXXV), o sistema brasileiro de distribuição funcional do poder parece concentrar neste 

“sempre menos perigoso”(
6
) poder o direito à dicção da última palavra. 

Contudo, tal primazia constitucional impõe controle também, sob pena de 

ser a Constituição brasileira surda à advertência de MONTESQUIEU. Tal controle se dá, 

em verdade, por diversos modos: 

a) internamente, pelo manejo dos recursos pelas partes ou terceiros 

insatisfeitos (controle técnico), pela ação fiscalizadora das corregedorias (controle 

disciplinar), pela captação das queixas pelas ouvidorias judiciárias (controle eclético), 

pelos órgãos internos de controle (controle administrativo e financeiro) e, ainda, pela 

atuação dos diversos conselhos locais ou especializados (de que são exemplos o Conselho 

da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho); 

b) externamente, pela participação do Executivo e, para cargos judiciais de 

maior relevo, do Senado Federal na designação de membros dos tribunais (controle 

político), pela possibilidade de impeachment de Ministros do Supremo Tribunal Federal a 

ser processado e julgado no Parlamento da União (controle jurisdicional), pela ação 

fiscalizadora do Ministério Público (controle eclético) e das cortes de contas (controle 

administrativo e financeiro) e, ainda, pelo controle social desempenhado pela mídia e pela 

opinião pública. 

Situação similar vive, institucionalmente o Ministério Público: recebeu 

enormes tarefas do texto constitucional, que apostou suas fichas na coletivização das 

tutelas judiciais como atalho para o combate à crise da morosidade judicial e, ao mesmo 

tempo, para propiciar efetiva proteção a direitos difusos e coletivos quase nunca 

defensáveis individualmente. E, em ambiente de ampla autonomia e independência, 

também emerge a necessidade de aprimoramento dos sistemas de controle. 

A constatação de que a autonomia e independência dos tribunais e dos 

órgãos do Ministério Público acabaram por produzir ilhas de poder formou o caldo 

argumentativo necessário para que se concebesse a idéia de criação de novos órgãos 

constitucionais que concentrassem, sem prejuízo da manutenção do rico manancial de 

                                            

5. Em aritmética imprecisa, pois certas instituições não se acomodam confortavelmente em nenhum dos 3 

(por exemplo, o Ministério Público). 

6. MADISON, James; HAMILTON, Alexander, e JAY, John. Os artigos federalistas, 1787-1788: edição 

integral. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p. 479. 
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possibilidades de controle e fiscalização, as funções de monitoramento e planejamento das 

atividades destes importantes atores da atividade jurisdicional. 

Em tal perspectiva, após intensos (e tensos) debates, especialmente no 

âmbito da magistratura, medrosa pelo risco de ingerência externa à sua atuação funcional, 

foram criados o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, que 

introduziu ao texto vigente os arts. 103-B (
7
) e 130-A.(

8
) 

                                            

7. “Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de trinta e cinco e 

menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: 

I – um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal; 

      II – um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;  

      III – um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;  

      IV – um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;  

      V – um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;  

      VI – um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;  

      VII – um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;  

      VIII – um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;  

      IX – um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

      X – um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;  

      XI – um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os 

nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; 

      XII – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

      XIII – dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 

Deputados e outro pelo Senado Federal.  

      § 1º. O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que votará em caso de 

empate, ficando excluído da distribuição de processos naquele tribunal.  

      § 2º. Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a 

escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 

      § 3º. Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo 

Tribunal Federal. 

      § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas pelo Estatuto da Magistratura:  

      I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo 

expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 

      II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos 

administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los 

ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo 

da competência do Tribunal de Contas da União; 

      III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra 

seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 

delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos 

tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou 

a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 

administrativas, assegurada ampla defesa; 

      IV – representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de 

autoridade;  

      V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais 

julgados há menos de um ano; 

      VI – elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da 

Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 

      VII – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder 

Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo 

Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. 
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      § 5º. O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor e ficará 

excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem 

conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: 

      I – receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços 

judiciários; 

      II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; 

      III – requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou 

tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. 

      § 6º. Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

      § 7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes 

para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de 

Justiça.” 

8. “Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados 

pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para 

um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: 

      I – o Procurador-Geral da República, que o preside; 

      II – quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas 

carreiras;  

      III – três membros do Ministério Público dos Estados; 

      IV – dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; 

      V – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

      VI – dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 

Deputados e outro pelo Senado Federal. 

      § 1º. Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos 

Ministérios Públicos, na forma da lei.  

      § 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e 

financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-

lhe: 

 I – zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos 

regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 

      II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos 

administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, 

podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; 

      III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou 

dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e 

correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a 

disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e 

aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

      IV – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério 

Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano; 

      V – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do 

Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 

84, XI. 

      § 3º. O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do 

Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe 

forem conferidas pela lei, as seguintes: 

      I – receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério 

Público e dos seus serviços auxiliares; 

      II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; 

      III – requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar 

servidores de órgãos do Ministério Público. 

      § 4º. O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. 

      § 5º. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber 

reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, 

inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério 

Público.” 
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Tais conselhos, a par de modestas diferenças no número de membros 

(quinze no CNJ e quatorze no CNMP) e no índice de concentração de membros oriundos 

das carreiras respectivas (60% de magistrados no CNJ e 57% de promotores estaduais e 

procuradores da União no CNMP), receberam atribuições constitucionais praticamente 

idênticas: 

a) zelar pela autonomia administrativa e financeira dos órgãos a eles 

vinculados, inclusive mediante poder regulamentar, de cunho autônomo como já admitiu o 

STF (
9
); 

b) controlar a observância dos princípios constitucionais regentes da 

Administração Pública, no âmbito dos órgãos a eles vinculados, com poderes para 

desconstituir e rever atos praticados e determinar providências saneadoras; 

c) exercer a competência disciplinar em caráter originário, avocatório e 

revisional, inclusive quanto a seus serviços auxiliares e, no caso do CNJ, às serventias 

extrajudiciais de registros e de notas; 

d) elaborar relatórios de suas atividades e dos órgãos a eles vinculados, a 

serem apresentados ao Congresso Nacional. 

O fato de nascerem como irmãos gêmeos do poder constituinte derivado 

revela enorme afinidade de preocupações, a começar pela auto-afirmação institucional. 

Momento crucial para tal auto-afirmação foi a rejeição do pedido de declaração de 

inconstitucionalidade, em ação direta que questionava a criação do Conselho Nacional de 

Justiça, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros(
10

).  

Tal julgamento acabou por consolidar a existência, à época tão 

controvertida, da nova instituição, frustrando o aborto desejado por certos segmentos da 

magistratura. 

Ambos conselhos experimentaram trajetória similar, dedicando-se a atacar, 

por meio da edição de resoluções, os focos de imoralidade administrativa (nepotismo, 

exageros remuneratórios e exercício paralelo de outras atividades, profissionais ou não) e a 

assegurar o imediato e pleno vigor das principais inovações da Emenda 45 mais 

diretamente ligadas às respectivas carreiras (clareza e objetividade dos critérios de 

promoção por merecimento, lisura nos concursos públicos, definição de atividade jurídica 

como requisito constitucional de ingresso na magistratura e no ministério público), afora 

intensa atividade de processamento e julgamento de demandas de controle oriundas de 

dentro e de fora das instituições. 

O futuro próximo aponta para a priorização de outros objetivos: o 

planejamento estratégico e o combate multidirecional à ineficiência das atividades 

jurisdicionais e ministeriais, em mais um capítulo dessa ainda breve história de duas 

instituições que, ao cabo, agem sempre no intuito de resgatar a respeitabilidade do sistema 

de justiça, tornando-o, a um só tempo, mas ágil, transparente, moderno e ético. 

                                            

9. ADC-MC 12, Rel. Min. CARLOS BRITTO, j. 16.2.2006, DJU 1.9.2006. 

10.  STF, ADI 3367, Rel. Min. CÉZAR PELUSO, j. 13.4.2005, DJU 17.3.2006. 
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OO  NNOOVVOO  RREEGGIIMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO    

DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  
 

Janaína Penalva 
Adriene Domingues Costa  

(11) 
 

I – INTRODUÇÃO: 

Em 06 de março de 2009, o novo Regimento Interno do Conselho Nacional 

de Justiça foi publicado. Fruto de um debate intenso que se iniciou dois anos atrás, no 

momento da formação da composição 2007/2009, o novo texto normativo espelha o 

aprendizado e a experiência adquirida pelo CNJ no decorrer desses quase quatro anos de 

atividades. 

 As alterações foram não só importantes como numerosas, parte 

significativa do texto antigo teve sua redação aprimorada e outra parte sofreu mudanças de 

sentido normativo. O Pedido de Esclarecimentos, recurso semelhante aos Embargos de 

Declaração, foi suprimido no novo Regimento Interno. Novas classes processuais foram 

criadas, a Consulta, por exemplo, agora tem previsão regimental, com cabimento 

específico para casos de repercussão e interesse geral. Criou-se a classe Reclamação para 

Garantia de Decisão, inovação interessante que aponta para as mudanças de fundo que 

permearam a reforma. O novo Regimento estabeleceu também que os atos normativos do 

Conselho Nacional de Justiça só serão editados por maioria absoluta do Plenário, medida 

que fortalece a legitimidade das normas instituídas para a regulação do Poder Judiciário. 

Embora, o sentido das novas disposições regimentais só se complete no 

momento de sua aplicação concreta, uma análise preliminar do novo Regimento Interno, 

demonstra o quanto a atuação firme e combativa da primeira composição (2005/2007), 

somada à postura interventiva e criativa da segunda composição (2007/2009), conforma as 

decisões sobre o futuro.  

O novo Regimento Interno traz duas alterações de fundo que merecem nota. 

A primeira é a preocupação com o cumprimento e a efetivação das decisões e normas 

estabelecidas pelo Plenário do CNJ. E a segunda é a criação de novos instrumentos de 

garantia da participação popular na elaboração de políticas judiciárias no âmbito dos 

Tribunais brasileiros. 

 

II – CUMPRIMENTO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS: 

Após quatro anos, o exercício das atribuições constitucionais deixou uma 

lição para o Conselho Nacional de Justiça: é preciso construir mecanismos eficientes que 

garantam a autoridade e o cumprimento das decisões do Conselho Nacional de Justiça. Não 

                                            

11
 Assessoras Jurídicas do Conselho Nacional de Justiça 
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basta que as decisões e atos normativos sejam impositivos, é preciso que o sistema controle 

e garanta o atendimento concreto ao que foi determinado, com a imposição de sanção em 

casos de descumprimento. 

A efetivação das decisões mereceu mesmo novo capítulo no Regimento 

Interno. O controle da execução das decisões permanece sendo atribuição da Presidência 

do Conselho Nacional de Justiça
12

, mas o texto reformado instituiu órgão específico
13

, 

subordinado à Secretaria Geral para gerir a atividade com previsão, inclusive, de criação de 

sistema de acompanhamento
14

 pelo cidadão. Será disponibilizado na rede mundial de 

computadores planilha atualizada mensalmente indicando o cumprimento ou não, pelos 

Tribunais, dos atos normativos e das decisões do CNJ.  

As decisões de maior impacto e nível de abrangência tomadas pelo Plenário 

desde a criação do Conselho Nacional de Justiça sofreram, na maioria dos casos, 

resistências no cumprimento. Até a consolidação da legitimidade do Conselho Nacional de 

Justiça, resistências de toda ordem são desafios constantes a serem enfrentados. 

A percepção concreta desse movimento de resistência e da necessidade de 

se formular mecanismos eficientes para prevenção e solução desses impasses resultou 

nesse novo direcionamento da questão presente no Regimento aprovado. Decisões 

importantes a respeito da delegação de serventias extrajudiciais, sobre a prática de 

nepotismo, regulações a respeito de promoções e remoções, teto remuneratório, dentre 

outras disposições normativas, em muitos casos, não foram devidamente cumpridas pelos 

órgãos de origem. 

Subterfúgios foram criados para se evitar o cumprimento do acórdão. 

Decisões plenárias do CNJ foram desconsideradas pelos órgãos de origem, a partir de um 

movimento perigoso de inversão de autoridades, na qual o Tribunal requerido em 

procedimento perante o CNJ desconstituía, ainda que de forma indireta, a decisão do 

Plenário na instância jurisdicional. As partes ingressavam com ações judiciais nos 

Tribunais de origem e, ao decidir, o próprio Tribunal - parte requerida no procedimento 

perante o CNJ - afastava judicialmente a decisão do Conselho. 

                                            

12
 Art. 6º São atribuições do Presidente, que pode delegá-las, conforme a oportunidade ou 

conveniência, observadas as disposições legais: 

XIV - executar e fazer executar as ordens e deliberações do CNJ; 

13
 Art. 104. Cabe à Secretaria-Geral, mediante órgão específico, o acompanhamento do fiel cumprimento dos 

atos e decisões do CNJ, e à Secretaria da Corregedoria Nacional de Justiça, o das deliberações do Corregedor 

Nacional de Justiça. 

§ 1º A Secretaria-Geral informará o Presidente e o Relator, conforme o caso, permanentemente, sobre os 

eventos e omissões relacionados com as deliberações do CNJ. 

§ 2º A Secretaria-Geral disponibilizará ao público, através do sítio eletrônico do CNJ, planilha atualizada 

mensalmente indicando o cumprimento ou não, pelos tribunais, dos atos normativos e das decisões do CNJ, 

separadas por ato decisório e por tribunal. 
14

 Art. 105. Comprovada a resistência ao cumprimento da decisão proferida pelo CNJ em mais de 30 dias 

além do prazo estabelecido, o Plenário, o Presidente ou o Corregedor Nacional de Justiça, de ofício ou por 

reclamação do interessado, adotará as providências que entenderem cabíveis à sua imediata efetivação, sem 

prejuízo da instauração do competente procedimento disciplinar contra a autoridade recalcitrante e, quando 

for o caso, do envio de cópias ao Ministério Público para a adoção das providências pertinentes. 
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Como as decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça - embora 

atinjam quantidade significativa de membros e servidores – são determinações 

direcionadas aos Tribunais e que precisam ser cumpridas naquele âmbito, o foco em um 

acompanhamento cuidadoso tornou-se essencial para a garantia de autoridade das decisões. 

Em um movimento que indica maturidade, o novo Regimento Interno 

absorve essa necessidade, criando vários mecanismos de garantia da autoridade do 

Conselho Nacional de Justiça.  

Assim, o art. 105 do novo Regimento prevê que, comprovada a resistência 

ao cumprimento da decisão proferida, o Plenário, o Presidente ou o Corregedor Nacional 

de Justiça, adotará as providências que entenderem cabíveis à sua imediata efetivação, sem 

prejuízo da instauração do competente procedimento disciplinar contra a autoridade 

recalcitrante e, quando for o caso, do envio de cópias ao Ministério Público para a adoção 

das providências pertinentes. 

 Note-se que após o período em que o foco foi a consolidação do CNJ como 

instância legítima de exercício dos poderes regulamentar e disciplinar, o momento é de 

garantir a realização e o cumprimento uniforme de suas normas e decisões pelos Tribunais. 

Outra medida que demonstra essa tendência foi a instituição de um novo 

procedimento denominado Reclamação para Garantia de decisões
15

. A medida, inspirada 

nas Reclamações previstas nos regimentos dos Tribunais Superiores
16

 para a preservação 

da sua competência e garantia da autoridade de seus julgados, não tem a mesma 

configuração do ponto de vista formal, mas tem a mesma função de preservação da 

autoridade das decisões do CNJ.  

A Reclamação é mecanismo de grande valia nessa nova fase do CNJ; como 

instrumento de provocação do Conselho para casos de descumprimento de suas decisões, 

os reclamantes funcionarão como aliados no cumprimento dos julgados do Plenário.  

Esse mecanismo é fruto vivo da experiência acumulada. Como fator de 

incremento do sistema jurídico, a criação do Conselho Nacional de Justiça agregou 

complexidade sistêmica. Um novo órgão com previsão constitucional certamente resolveu 

impasses e dificuldades, mas, da mesma forma, criou novos problemas e desafios a serem 

enfrentados. 

 Como instância inovadora de formulação de políticas judiciárias, assim 

como espaço mais efetivo de controle disciplinar, o CNJ a todo tempo provoca 

reformulações nas estruturas internas do Judiciário. Neste aspecto, talvez a questão mais 

difícil que o CNJ tenha trazido ao sistema jurídico seja exatamente sua relação com o 

Supremo Tribunal Federal. 

                                            

15
 Art. 101. A reclamação para garantia das decisões ou atos normativos poderá ser instaurada de ofício ou 

mediante provocação, sendo submetida ao Presidente do CNJ. 

Parágrafo único. O requerimento deverá ser instruído com cópia da decisão atacada e referência expressa ao 

ato ou decisão do Plenário cuja autoridade se deva preservar, sob pena de indeferimento liminar. 
16

 A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possui previsão 

constitucional (artigos 102, I, “l” e 105, I, “f”, da CF), legal (artigos 13 a 18 da Lei n.º 8.038 de 28 de maio 

de 1990) e regimental (artigos156 a 162 do RISTF e 187 a 192 do RISTJ). 
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A atribuição de competência ao Supremo Tribunal Federal para apreciação 

dos recursos contra decisões do Conselho Nacional de Justiça é um bom exemplo de como 

o incremento de complexidade traz novos desafios. 

Além da perspectiva meramente pragmática, ou seja, de que tal definição 

constitucional aumentou a quantidade de processos em curso no Supremo Tribunal 

Federal, há uma questão de harmonia entre esses dois órgãos que merece análise. Ao 

decidir os procedimentos administrativos ou instituir normas, o CNJ impõe obrigações de 

caráter geral aos Tribunais, órgãos do Poder Judiciário submetidos ao Conselho. As partes 

indiretamente atingidas pelo cumprimento da decisão pelos Tribunais muitas vezes 

dirigem-se ao Supremo Tribunal Federal para impugnar essas decisões. 

Nesse movimento, o Supremo Tribunal Federal termina por apreciar, ainda 

que liminarmente, casos concretos que não foram decididos de forma individualizada pelo 

CNJ, que apenas instituiu obrigações aos Tribunais do País. Como fruto da atribuição de 

controlar a legalidade dos atos administrativos, são os Tribunais que compõem o pólo 

passivo dos procedimentos administrativos do CNJ. A apreciação de questões específicas e 

exceções ficam a cargo desses órgãos, no momento do cumprimento da decisão. 

Esse impasse, aliás, já foi discutido no âmbito do STF
17

 e deu ensejo a 

alteração da forma de intimação dos interessados no procedimento administrativo, prevista 

no novo artigo 94 do Regimento Interno do CNJ.  

 

III – PARTICIPAÇÃO POPULAR: 

Alteração igualmente importante e que sinaliza para consolidação de uma 

identidade com contornos próprios do Conselho é o espaço que a participação popular na 

administração da Justiça ganhou no novo Regimento. 

A democratização da administração da Justiça é uma dimensão essencial da 

consolidação de um Estado democrático. As reformas que se exige do Poder Judiciário não 

consistem apenas em alterações processuais ou legais, mas passam, necessariamente, pela 

reforma da organização judiciária que, na mesma medida, não poderá contribuir para a 

democratização da Justiça se ela mesma não foi internamente democrática. 

Essa certeza trouxe a lume a possibilidade de designação de consultas 

públicas à população e audiências públicas. Como legitimados a esta iniciativa estão, não 

só o Relator
18

 do procedimento administrativo, como também a Corregedoria Nacional de 

Justiça
19

 e as Comissões
20

.  

                                            

17
 MS 25962 Relator Ministro Marco Aurélio 

18
 Art. 26. O Relator poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública ou designar 

audiência pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para o 

interessado. 

§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas 

físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. 

§ 2º [...] 
19

 Art. 50. A inspeção será realizada independentemente de convocação ou comunicação prévia, com ou sem 

a presença das autoridades responsáveis pelos órgãos inspecionados, podendo colher-se a manifestação de 
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A constituição da política judiciária deve ser incrementada com a maior 

participação possível do cidadão, em grupos organizados ou até individualmente. 

Inicialmente, parece que a imediata efetivação destas disposições se dará no âmbito da 

edição de atos normativos que, até em razão de seu caráter geral e abstrato, comportam 

discussões que merecem um debate ampliado.  

A primeira Consulta Pública aberta após o novo Regimento Interno convoca 

todos a refletiram a respeito do concurso público para a carreira da magistratura. O 

impacto que essa espécie de instrumento traz para a divulgação e consolidação do CNJ 

como um espaço para reflexão de todos e como um órgão aberto ao controle é decisivo 

para a formação da identidade do órgão. 

 Importante ressaltar também é a instituição da Ouvidoria como órgão do 

Conselho Nacional de Justiça. A coordenação coube a um Conselheiro
21

 e o Plenário 

deverá definir suas atribuições posteriormente. 

O fortalecimento da Ouvidoria no âmbito do CNJ é, na realidade, comando 

constitucional. O § 7º do art. 103-A da Constituição Federal de 1988 estabelece a criação 

de Ouvidorias de Justiça pela União para o recebimento de denuncias de qualquer 

interessado contra membros ou órgão ou membros do Poder Judiciário. 

 A independência do Judiciário, atributo que se fortalece com a criação do 

Conselho Nacional de Justiça foi, por muito tempo, compreendida como independência em 

relação ao próprio cidadão. Esse equívoco levou ao enclausuramento do Judiciário, seu 

isolamento na estrutura dos Poderes constituídos. É chegada a hora de se buscar o 

equilíbrio desta equação. Não se pode admitir a sujeição do Poder Judiciário a qualquer 

forma de pressão ou manipulação, no entanto, são bem vindas as iniciativas legítimas e 

razoáveis de participação popular e, assim, a concretização do processo de abertura do 

Poder Judiciário. 

É certo que tal iniciativa não poderá desconfigurar a atribuição de controle 

de legalidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário. A 

abertura para a participação de todos tem sentido quando a questão refere-se a 

regulamentações de atividades, projetos, formulação de políticas, etc. Nas circunstâncias 

em que a decisão depender da aplicação do direito, de decisões que eventualmente possam 

contrariar a maioria, o Conselho Nacional de Justiça permanecerá firme no cumprimento 

de seu dever constitucional. 

Ainda como parte desse movimento de abertura do Conselho Nacional de 

Justiça, tem-se a previsão regimental da conciliação entre as partes. Conquanto a questão 

seja a regularização de atos administrativos do Poder Judiciário, o instituto poderá ser de 

                                                                                                                                    

interessados e outras autoridades que terão direito a prestar esclarecimentos e fazer observações que reputem 

de interesse para os fins da inspeção. 

Parágrafo único. Sempre que as circunstâncias não recomendem o contrário, a realização da inspeção poderá 

contar com a realização de audiência pública comunicada à autoridade responsável pelo órgão com 

antecedência mínima de vinte e quatro (24) horas.   
20

 Art. 28. As Comissões serão constituídas na forma e com as atribuições previstas no ato de que resultar a 

sua criação, cabendo-lhes, entre outras, as seguintes atribuições: 

I [...] 

II - realizar audiências públicas com órgãos públicos, entidades da sociedade civil ou especialistas; 
21

 Art. 41. A Ouvidoria do CNJ será coordenada por um Conselheiro, eleito pela maioria do Plenário. 
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grande utilidade nos casos em que há omissão do Poder Judiciário quanto à concretização 

de obrigações constitucionalmente previstas, a exemplo da abertura de concursos públicos 

para o ingresso nas atividades notariais e de registro que vem sendo diuturnamente 

determinada aos Tribunais pátrios.  

Trata-se da aplicação ao CNJ das diretrizes que ele mesmo divulga aos 

Tribunais e temática que inclusive molda campanhas como Conciliar é Legal, campanha 

que incentiva a utilização da conciliação como forma de resolução de conflitos. 

 

IV – CONCLUSÃO: 

Assim, observa-se que o novo Regimento Interno altera não só o texto, mas 

os rumos da instituição. Após o período de afirmação de legitimidade, é hora de expansão 

das políticas judiciárias e fortalecimento do poder vinculativo das decisões plenárias. 

A partir desse novo texto, firma-se a posição do cidadão que é chamado a se 

tornar co-construtor da estrutura do Poder Judiciário, com a consolidação da abertura 

argumentativa, capaz de absorver várias vozes. 

Há muito sabemos que texto algum é capaz de salvar o aplicador da difícil 

tarefa do julgador de aplicar o direito ao caso concreto. Uma nova norma, um novo 

regimento não tornará a atividade dos membros do Conselho Nacional de Justiça mais fácil 

ou menos árdua, ninguém estará a salvo do dever de avaliação da concretude da vida e 

dificuldades do Poder Judiciário. De toda sorte, um texto atualizado não apenas fornece 

melhores argumentos como enuncia sentidos mais adequados ao novo espírito da 

Instituição. 
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SSEEÇÇÃÃOO  DDEE  JJUURRIISSPPRRUUDDÊÊNNCCIIAA  
  

  

EEMMEENNTTÁÁRRIIOO  
((8800ªª  ee  8811ªª  SSeessssõõeess  PPlleennáárriiaass))  

 
 

ÍÍNNDDIICCEE  DDAA  MMAATTÉÉRRIIAA  PPUUBBLLIICCAADDAA::  

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS  

ADVOGADO 

AFASTAMENTO DE MAGISTRADO DAS FUNÇÕES DURANTE O CURSO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

ATIVIDADE JURISDICIONAL 

ATO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA SUJEITO AO CONTROLE DO PRÓPRIO TRIBUNAL 

ATO JURISDICIONAL 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENORES 

AUTOS DE PROCESSO 

AVALIADOR JUDICIAL 

CESSÃO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO AO PODER JUDICIÁRIO 

CONCURSO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA 

CONCURSO DE PROMOÇÃO, REMOÇÃO E PERMUTA 

CONCURSO PÚBLICO EM GERAL 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

CONSULTA  

CONVOCAÇÃO DE JUÍZES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO  

COOPERATIVA 

CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

DECISÃO JUDICIAL  

DEFICIENTE FÍSICO 

DENÚNCIA ANÔNIMA 

DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA 

DIÁRIAS 

DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS 

ELEIÇÃO 
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“ERROR IN JUDICANDO” 

EXCESSO DE LINGUAGEM (ART. 41 DA LOMAN) 

EXPEDIENTE FORENSE 

FALTA DISCIPLINAR 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI 

INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, ADMINISTRATIVA E CIVIL 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

INTERESSE MERAMENTE INDIVIDUAL DO REQUERENTE 

JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CNJ  

JUIZ AUDITOR 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

JUSTIÇA ELEITORAL 

JUSTIÇA FEDERAL 

LEGITIMIDADE ATIVA 

MAGISTRADOS 

MENOR  

NEPOTISMO 

NULIDADE 

ÓRGÃO ESPECIAL DOS TRIBUNAIS 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

PORTARIAS 

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

PROCESSO CRIMINAL  

PROMOÇÃO DE MAGISTRADO 

PROVA  

QUESTIONAMENTO NO CNJ DE MATÉRIA ANTERIORMENTE JUDICIALIZADA 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

REMOÇÃO DE MAGISTRADO 

REVISÃO DE DECISÃO DO CNJ 

REVISÃO DISCIPLINAR 

SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA A MAGISTRADO 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS (ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO) 

SERVIDOR PÚBLICO 

SINDICÂNCIA  

SUBSTITUIÇÃO DE JUÍZES TITULARES 

SUCURSAIS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

TEMPO DE SERVIÇO 

VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER JUDICIÁRIO 
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ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS  

Absorção das verbas de caráter remuneratório pelo subsídio 

 

Subsídios. Subsistência de adicional de tempo de serviço. 

Impossibilidade. – “A introdução dos subsídios absorveu todas as verbas de caráter 

remuneratório, inclusive o adicional por tempo de serviço (Res. 13/CNJ, art. 4º, III). 

Emergindo em processo aparente situação de afronta à regra constitucional de contenção 

remuneratória, deve o Conselho Nacional de Justiça, de ofício, no exercício de sua 

competência fiscalizatória, apurar eventuais desvios administrativos. Ordem de prestação 

de informações sobre os valores remuneratórios pagos aos magistrados em atividade desde 

a véspera da implantação dos subsídios até o presente” (CNJ – PP 200810000022372 – 

Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

 

ADVOGADO 

Exigência de juntada do contrato de honorários para expedição de Requisição 

de Pequeno Valor 

 

Recurso Administrativo em Procedimento de Controle 

Administrativo. Indeferimento de liminar. Ausência de urgência. Portaria  

08/GAJUC/JEF/PI. Exigência de contrato de horários para expedição de RPV- Requisição 

de Pequeno Valor. – “1) Pretensão de suspensão dos efeitos da Portaria  

08/CAJUC/JEF/PI, que torna exigível a juntada de contrato de honorários advocatícios aos 

respectivos processos, como condição para a expedição de Requisições de Pequeno Valor 

– RPVs. 2) O cumprimento da Portaria até final julgamento deste Procedimento de 

Controle Administrativo não implicará danos irreparáveis às partes e aos advogados com 

atuação no espaço de incidência da norma. Recurso a que se nega provimento” (CNJ – 

PCA 200910000000964 – Rel. Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá – 80ª Sessão – j. 

17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

AFASTAMENTO DE MAGISTRADO DAS FUNÇÕES DURANTE O CURSO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Possibilidade, em caráter excepcional, de afastamento antes da instauração do 

procedimento.  

 

Procedimento de Controle Administrativo. Afastamento preventivo 

de magistrado sem oitiva prévia. Indícios de flagrante descumprimento de dever funcional. 

Fatos de natureza grave. Recebimento de denúncia. Possibilidade. – “I) O afastamento de 

magistrado do exercício de suas funções, em princípio, deve ser precedido de instauração 

de Procedimento Administrativo Disciplinar, conforme se extrai dos arts. 27, § 3º, da Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional, e 6º, parágrafo único, da Res. 30, do Conselho 

Nacional de Justiça, garantido, antes dessa instauração, prazo para a apresentação defesa 

(LOMAN, art. 27, § 1º, e Res. 30, art. 7, § 1º). Todavia, na hipótese de flagrante e grave 

descumprimento de dever funcional ou recebimento de denúncia por prática, em tese, de 

crime, pode o magistrado, sem a sua oitiva prévia, ser preventivamente afastado. II) Não há 

ilegalidade no ato de Tribunal de Justiça que decide pelo afastamento cautelar e provisório 

de magistrado, quando demonstrado que atos praticados durante o desempenho das funções 
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revelam evidentes indícios de descumprimento dos deveres funcionais; que contra o 

magistrado tramitam representações de natureza criminal, que culminaram, inclusive, na 

quebra de sigilo bancário e fiscal, e que outros atos, também realizados no exercício da 

função, deram ensejo ao recebimento de denúncia pela prática, em tese, de crimes de 

realização de interceptação de comunicação telefônica com objetivo não autorizado em lei 

(Lei 9.296/1996, art. 10), prevaricação (CP, art. 319), falsidade ideológica (CP, art. 299, 

parágrafo único) e denunciação caluniosa (CP, art. 339 - três vezes). Procedimento de 

Controle Administrativo de que se conhece e a que se nega provimento” (CNJ – PCA 

200910000005860 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – 

DJU 07.04.2009). 

 

Possibilidade de imposição de sanção no âmbito administrativo, 

independentemente do julgamento no âmbito criminal 

 

Reclamação Disciplinar. Dispensa de Sindicância. Independência 

entre as instâncias penal e administrativa. Indicativos de violações aos deveres funcionais. 

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar. – “A doutrina e jurisprudência pátrias 

têm reiteradamente registrado que a independência entre as instâncias penal, civil e 

administrativa permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à 

revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a 

conduta imputada configure crime em tese. Assim, somente em hipóteses excepcionais – 

negativa de autoria ou inexistência do fato – a sentença criminal produzirá efeitos na seara 

administrativa. Na presente hipótese o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a denúncia por 

falta de tipicidade da conduta, nos termos do Art. 43, I do Código Penal. Assim, não 

havendo o reconhecimento de negativa de autoria ou de não ocorrência do fato, não há que 

se falar em impossibilidade de aplicação de eventual sanção na esfera administrativa” (CNJ 

– RD 200710000012260 – Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 

– DJU 07.04.2009). 

 

 

ATIVIDADE JURISDICIONAL 

Inadmissibilidade de interferência do CNJ 

 

Recurso administrativo em Pedido de Providências. Decisão 

monocrática de arquivamento. Manutenção. Insurgência contra decisão judicial. 

Incompetência do Conselho Nacional de Justiça. – “A escolha da aplicação da legislação 

ao caso concreto, em demanda judicial, compete ao magistrado que atua na causa, de 

acordo com a análise dos fatos que são trazidos aos autos e com a sua livre convicção 

(CPC, art. 131), não se tratando, pois, de matéria administrativa que comporte atuação 

deste Conselho, que é órgão de controle estrito da atuação administrativa e financeira do 

Poder Judiciário, nos termos do que dispõe o parágrafo 4º do art. 103-B da Constituição 

Federal. Ademais, o acerto, ou não, da aplicação da lei pelo juiz ao caso resolve-se, 

também, no âmbito judicial, por meio de recurso próprio em cada espécie de processo e 

procedimento. Recurso Administrativo em Pedido de Providências de que se conhece e a 

que se nega provimento” (CNJ – PP 200810000032559 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos 

Santos – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

ATO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA SUJEITO AO CONTROLE DO PRÓPRIO 

TRIBUNAL 

Impossibilidade de atuação do CNJ. Princípio da subsidiariedade 
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Recurso Administrativo. Procedimento de Controle Administrativo. 

Ato de autoridade judiciária sujeito a controle por órgão local. Incompetência do 

Conselho Nacional de Justiça. Princípio da subsidiariedade. – “Não cabe, como regra 

geral, a intervenção do CNJ para controlar ato de autoridade judiciária sujeito a supervisão 

de órgão local. A criação do Conselho Nacional de Justiça não eliminou as instâncias 

locais de controle que, salvo nos casos de morosidade ou irregularidade, devem ser 

prestigiadas. Incidência do princípio da subsidiariedade. Precedentes. Recurso conhecido e 

improvido” (CNJ – PCA 200810000027345 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza 

Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

ATO JURISDICIONAL 

Revisão pelo CNJ. Inadmissibilidade 

 

Recurso administrativo em Pedido de Providências. Decisão 

monocrática de arquivamento. Manutenção. Insurgência contra decisão judicial. 

Incompetência do Conselho Nacional de Justiça. – “A escolha da aplicação da legislação 

ao caso concreto, em demanda judicial, compete ao magistrado que atua na causa, de 

acordo com a análise dos fatos que são trazidos aos autos e com a sua livre convicção 

(CPC, art. 131), não se tratando, pois, de matéria administrativa que comporte atuação 

deste Conselho, que é órgão de controle estrito da atuação administrativa e financeira do 

Poder Judiciário, nos termos do que dispõe o parágrafo 4º do art. 103-B da Constituição 

Federal. Ademais, o acerto, ou não, da aplicação da lei pelo juiz ao caso resolve-se, 

também, no âmbito judicial, por meio de recurso próprio em cada espécie de processo e 

procedimento. Recurso Administrativo em Pedido de Providências de que se conhece e a 

que se nega provimento” (CNJ – PP 200810000032559 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos 

Santos – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENORES 

Inexistência de postos de atendimento 

 

Autorização de viagem para menor. Inexistência de postos de 

atendimento. – “Deve o Poder Judiciário Estadual viabilizar a instalação de postos de 

atendimento, para fins de autorização de viagens de menores, em aeroportos e rodoviárias 

nas cidades de grande densidade populacional” (CNJ – PP 200910000001865 – Rel. Cons. 

Paulo Lôbo – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

AUTOS DE PROCESSO 

Processos Criminais. Remessa ao Ministério Publico antes da distribuição 

 

Pedido de Providências. Distribuição irregular dos processos 

criminais, descumprimento Res. 204/2005 e Constituição Federal. – “O processo deve ser 

imediatamente distribuído ao ser protocolizado no Tribunal, não havendo justificativa para 

postergação da distribuição. Inteligência do Art. 93, XV, da Constituição Federal.” (CNJ – 

PP 2009100000029070 – Rel. Cons. Marcelo Nobre – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 
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AVALIADOR JUDICIAL 

Reclassificação. Exigência de obediência à autonomia dos tribunais 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Cargo de avaliador 

judicial. Reclassificação. Alteração Lei Organização judiciária. TJBA. Falta de atribuição 

do CNJ. Art. 25, X, RICNJ. – “I) Exsurge cristalina a regra definidora do controle 

autorizado pelo Art. 103-B da CF/88, circunscrito à área administrativa e financeira da 

atividade emanada dos órgãos jurisdicionais, serviços auxiliares, serventias e prestadores 

de serviços notariais e de registro. II) Jungido este Conselho à condição de instância de 

controle dos atos administrativos e financeiros do Poder Judiciário e serviços auxiliares, 

não pode se sobrepor aos Tribunais no exercício de funções gerenciais e, tampouco, revisar 

o mérito de ações de política judiciária interna, consubstanciadas a partir da interposição 

legislativa, sob pena de mácula à autonomia assegurada pelo art. 99 da CF/88 e 

desestabilização do equilíbrio institucional. III) Transborda das tarefas confiadas ao CNJ 

eventuais auditorias sobre a melhor exegese da legislação que disciplina o plano de carreira 

de servidores, bem assim, a conveniência da reclassificação legal de cargos vinculados aos 

Tribunais. IV) A Carta Magna deferiu aos Estados competência exclusiva para 

organizarem suas próprias Justiças (art. 125, caput) e aos Tribunais a iniciativa da lei de 

organização judiciária (art. 125, § 6º). V) Carecem os autos de elementos hábeis a 

demonstrar a redução de vencimentos dos avaliadores em razão das novas regras. VI) 

Procedimento de Controle Administrativo não-conhecido” (CNJ – PCA 200810000028994 

– Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

 

CESSÃO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO AO PODER JUDICIÁRIO 

Cessão por convênio entre o Tribunal e o Município. Possibilidade 

  

Procedimento de Controle Administrativo. Servidores municipais. 

Cessão. Função de escrevente judiciário. Anexos fiscais. Similitude com o PCA 

200810000015630, 71ª Sessão Plenária. – “I) Em casos singulares de excepcional 

necessidade do serviço, pode-se admitir a realização de convênios para cessão de 

servidores originários do Poder Executivo Municipal para o exercício da função de 

escrevente. II) Impõe viabilizar e acompanhar a substituição gradativa do modelo de 

aproveitamento, no Poder Judiciário, de servidores cedidos por outros órgãos pela 

incorporação de servidores nomeados após regular aprovação em concurso público. III) 

Deferido, em julgamento anterior, o prazo de um ano para apresentação, à Comissão de 

Estatística e Gestão Estratégica, de cronograma de trabalho orientado para o planejamento 

de ações concretas, visando à substituição dos servidores municipais por servidores de 

carreira do Tribunal do Estado de São Paulo (PCA 200810000015630). IV) Procedimento 

de Controle Administrativo a que se julga improcedente” (CNJ – PCA 200910000002651 

– Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

 

 

CONCURSO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

Candidato aprovado que escolheu serventia e a assumiu. Afastamento 

posterior em favor de quem não prestou concurso com base na Constituição do 

Estado. Inadmissibilidade 
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Procedimento de Controle Administrativo. Serventia extrajudicial. 

Concurso de ingresso. Candidato aprovado que fez escolha da serventia. Posterior 

determinação do seu afastamento para entregar a delegação a quem não prestou 

concurso, com fundamento no Art. 309, § 3º da Constituição do Estado. Inadmissibilidade. 

Vaga que já havia sido escolhida legitimamente pelo candidato aprovado e ora 

Requerente. – “Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o ingresso na 

atividade notarial e de registro ocorre apenas pela via única e exclusiva do concurso 

público, nos termos do § 3º do Art. 236 dessa Carta de Princípios, de sorte que o só fato de 

a pessoa estar designada sem concurso durante a sua vigência, com fundamento em 

dispositivo de Constituição Estadual local, mostra-se irrelevante e inócuo para assegurar 

direito à titularidade da serventia” (CNJ – PCA 200810000027163 – Rel. Cons. Rui Stoco 

– 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

Candidato aprovado que pretende ser nomeado para serventia, antes da 

publicação da classificação geral, em caráter preferencial 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Concurso de ingresso 

na atividade notarial e de registro. Certame não concluído, aguardando a fase de 

eventuais recursos contra a lista de classificação. Candidato aprovado que pretende ser 

nomeado para uma das serventias que apontou, antes da publicação da classificação 

geral, em caráter preferencial. Alegação de ser portador de defeito físico. 

Inadmissibilidade. Improcedência do pedido. – “Aos candidatos portadores de deficiência 

física é assegurada reserva de vagas em percentual não inferior a 5%, nem superior a 20% 

e a figuração em lista de classificação separada, exclusiva para estes, conforme o 

Enunciado Administrativo 2, de 29.01.2009 do CNJ. Todavia não se lhes concedeu o 

privilégio de escolha solitária, isolada e separada dos demais aprovados e que ostentem a 

mesma condição de portadores de alguma deficiência, nada justificando que essa escolha 

privilegiada ocorra antes mesmo da publicação das listas de classificação” (CNJ – PCA 

200910000000861 – Rel. Cons. Rui Stoco – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Questões relativas ao mesmo concurso já apreciadas e dirimidas pelo CNJ. 

Impossibilidade de reiteração e nova apreciação 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Concurso de remoção. 

Atividade notarial e de registro. Insurgência contra o critério de escolha das serventias. 

Atas  145 e 154. Questão já apreciada anteriormente pelo CNJ. – “Questões relativas ao 

mesmo concurso de ingresso ou de remoção na atividade notarial e de registro que já 

tenham sido apreciadas e dirimidas pelo CNJ ficam imunes à reiteração, sob pena de 

instauração de insegurança e estabelecimento de desigualdade entre os concorrentes” (CNJ 

– PCA 200810000026468 – Rel. Cons. Rui Stoco – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

Recomendação para que haja publicidade no sentido de informar quem são os 

integrantes da comissão de concurso e da banca examinadora 

 

Recurso Administrativo em Procedimento de Controle 

Administrativo. Supostas irregularidades em concurso público unificado para provimento 

de serventias extrajudiciais do Estado de Goiás. Pedido improvido. Dispensa de licitação 

em conformidade com Lei 8.666/93, art. 24, XIII. Critério de qualidade técnica de 

entidade selecionada presumido com base em referências idôneas. Enunciado 

administrativo CNJ sobre reserva de vagas para portadores de necessidades especiais. – 
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“Propostas de Recomendação, ao Plenário, e de inclusão na regulamentação nacional, à 

Corregedoria, pela determinação da publicidade de integrantes das comissões de concurso 

e das bancas examinadoras” (CNJ – PP 200810000017820 – Rel. Cons. Joaquim Falcão – 

80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA 

Inclusão na prova de questões semelhantes a outras antes indagadas em outros 

certames 

 

Recurso Administrativo. Concurso público para ingresso na 

carreira da magistratura. Alegação de irregularidades. Ausência de provas. 

Improcedência. – “1) A inclusão, em concurso público, de uma única questão igual ou de 

diminuto número de questões  semelhantes anteriormente já aplicadas em outros certames 

não afronta o princípio da isonomia se dessa aplicação não resultou demonstrado o 

favorecimento a determinados candidatos. 2) A mera alegação de irregularidades não 

autoriza o Conselho Nacional de Justiça a anular concurso público. Necessário que os 

argumentos sejam embasados em documentos ou outros meios de prova suficientes a 

demonstrar os fatos asseverados no Requerimento Inicial. 3) Recurso Administrativo em 

Procedimento de Controle Administrativo de que se conhece para, no mérito, negar-lhe 

provimento” (CNJ – PCA 200810000007309 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 80ª 

Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Pedido de invalidação de concurso por quem não está inscrito no certame, nem 

representa qualquer interessado. Ilegitimidade ativa e ausência de interesse de 

agir 

 

Concurso público para ingresso na carreira da magistratura. 

Suspensão de atos de nomeação e posse de candidatos “sub judice”. Legitimidade ativa. 

Matéria judicializada. – “I) Procedimento de Controle Administrativo em que se pede seja 

determinada ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a não-nomeação e posse de 

candidatos a concurso público para ingresso na carreira da magistratura sub judice em 

Mandados de Segurança. II) Carece de legitimidade ativa e de interesse de agir para propor 

Procedimento de Controle Administrativo perante o CNJ, destinado a invalidar concurso 

público, quem não detém a qualidade (a) de inscrito no certame, (b) de representante de 

algum interessado ou mesmo (c) de parte ou representante nos respectivos Mandados de 

Segurança impetrados por candidatos no certame. Aplicação do art. 9º da Lei 9.784/99. III) 

Ademais, não se aperfeiçoou qualquer relação jurídica com o Tribunal requerido ou com o 

respectivo Presidente que lhe confira legitimidade para agir no presente procedimento. IV) 

Igualmente, não compete ao Conselho Nacional de Justiça apreciar Procedimento de 

Controle Administrativo cujo objeto conflite com os efeitos de decisão judicial referente a 

ação anteriormente proposta. Se anteriormente judicializada a matéria, o CNJ não pode 

examinar a questão na esfera administrativa, a bem de prestigiar-se a segurança jurídica, 

evitar-se interferência na atividade jurisdicional do Estado e afastar-se o risco de decisões 

conflitantes. V) Procedimento de Controle Administrativo de que não se conhece, 

resultando prejudicado o Pedido de Reconsideração apresentado em face da decisão que 

indeferiu pedido de liminar” (CNJ – PCA 200910000000344 – Rel. Cons. João Oreste 

Dalazen – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

CONCURSO DE PROMOÇÃO, REMOÇÃO E PERMUTA 
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Demora justificada na publicação dos editais 

 

Pedido de Providências. Ato omissivo. Editais de promoção e/ou 

remoção. Ausência de titulares. Carência de magistrados. Demora justificada. – “I) 

Consoante o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Art. 83), 

devem os Tribunais, ao detectar a existência de vagas a serem preenchidas mediante 

promoção ou remoção, fazer publicar imediatamente a abertura de edital, no órgão oficial, 

com o fito de viabilizar a movimentação na carreira. II) Rompimento da similitude entre a 

situação debatida nos presentes autos e os casos decididos por ocasião do julgamento do 

PP 200710000006568 e PP 200810000004758. III) Verificada a presença de justificativa 

plausível para a demora no cumprimento do texto legal, bem como a superveniente 

publicação de novos editais de remoção. IV) Alteração do contexto fático. V) Pedido de 

Providências a que se julga improcedente” (CNJ – PP 200810000031660 – Rel. Cons. 

Mairan Gonçalves Maia Júnior – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

CONCURSO PÚBLICO EM GERAL 

Analista Judiciário. Resultado provisório. Ausência de direito subjetivo à 

aprovação 

 

Concurso público. Analista Judiciário. Prova discursiva. Resultado 

provisório publicado. Erro na planilha de correção. Ausência de direito subjetivo à 

aprovação. – “1) A organizadora de Concurso Público, no exercício da competência 

delegada pelo órgão que o promove, ostenta o poder-dever de tornar sem efeito o resultado 

provisório pronunciado caso constatado erro na planilha utilizada para a correção das 

provas. Prestígio ao princípio da autotutela. 2) A nota provisoriamente atribuída não 

confere ao candidato direito subjetivo à aprovação, porque a anulação do ato que divulgou 

o resultado provisório produz efeitos  ex tunc. 3) Pedido formulado em Procedimento de 

Controle Administrativo que se julga improcedente, resultando prejudicado pedido de 

reconsideração deduzido contra indeferimento de liminar” (CNJ – PCA 200810000027308 

– Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Servidores da Justiça. Candidato aprovado fora do número de vagas. 

Inexistência de direito adquirido à nomeação 

 

Pedido de Providências. Concurso público para provimento de 

cargos de servidores da Justiça do Estado da Bahia. Candidato aprovado fora do número 

de vagas. Requer nomeação. – “Na presente hipótese, sabendo-se que para o cargo de 

escrevente de cartório na Comarca de Iguaí foram disponibilizadas seis vagas, e que o 

Requerente foi classificado em 15º lugar, não há que se falar em direito adquirido à 

nomeação. Contudo, a Presidência do Tribunal firmou compromisso com o Conselho 

Nacional de Justiça, visando a realizar nomeações de candidatos aprovados para comarcas 

distintas daquelas para as quais concorreram, no intuito de preencher vagas em comarcas 

onde não houve candidatos aprovados, inclusive o de escrevente, para o qual as 

requerentes foram aprovadas. Procedimento que se julga improcedente. Decisão 

monocrática” (CNJ – PP 2009100000004740 e PP 2009100000003965 – Rel. Cons. Técio 

Lins e Silva – Decisão Monocrática – 20.03.2009). 

 

Utilização de informativos contendo jurisprudência não admitida pela 

Comissão Organizadora 
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Recurso Administrativo. Procedimento de Controle Administrativo. 

Concurso público. Candidato. Utilização de informativos jurisprudenciais não admitidos 

pela comissão organizadora do concurso. Regularidade. – “Incensurável a conduta de 

comissão organizadora de concurso que, fiel aos termos do edital do certame, impede 

candidato de utilizar informativo jurisprudencial. Soberania da comissão organizadora. 

Recurso conhecido e improvido” (CNJ – PCA 200810000033369 – Rel. Cons. Antonio 

Umberto de Souza Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  

Edição de Portaria pelo Juiz suprimento a audiência de conciliação. 

Possibilidade de controle pelo CNJ 

 

Pedido de Providências. Portaria 01/2008. Juizado especial cível e 

criminal de Maracaju/MS. Rito processual da Lei 9.099/95. Supressão de audiência. 

Conciliação. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Devido processo legal. – “I) 

Conquanto transborde das tarefas insculpidas no Art. 103-B, § 4º, da Constituição de 1988 

eventuais auditorias sobre a orientação filosófica, a correção técnica ou os critérios 

adotados quando da formação do convencimento de magistrados, os atos administrativos 

emanados do Poder Judiciário estão, inexoravelmente, sujeitos ao juízo de legalidade 

exercido pelo CNJ. II) A Portaria 01/2008, ao conferir disciplina autônoma às ações 

ajuizadas para dirimir controvérsias consumeristas, extrapolou os limites autorizados pela 

lei e violou o due process of law, ainda que o tenha feito sob inspiração dos princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, vetores que informam e 

iluminam a Lei 9.099/95. III) Tanto as Portarias, quanto as Instruções, Circulares, Ordens 

de Serviço, Provimentos e Avisos, são espécies de atos destinados, na Administração 

Pública, à organização dos serviços internos e à comunicação entre repartições, não se 

prestando a gerar obrigações imputáveis a particulares. IV) Como cediço, encontram os 

atos administrativos limites intransponíveis na lei, não possuindo, em tese, caráter inovador 

e, portanto, vocação para distinguir situações que a própria lei não distingue. V) Precedente 

deste Conselho: PCA 5722. VI) Pedido de Providências a que se defere” (CNJ – PP 

200810000031294 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 81ª Sessão – j. 

31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

Revisão de decisão judicial pelo CNJ. Inadmissibilidade 

 

Recurso Administrativo. Decisão Monocrática de arquivamento. 

Matéria judicializada. Desistência da demanda judicial. – “O CNJ não pode ser provocado 

como sucedâneo recursal, dada a irresignação do recorrente com a decisão judicial que lhe 

foi desfavorável, sob pena de restar caracterizada a insegurança jurídica e a má-fé 

processual. „2) Conforme iterativa jurisprudência, refoge à competência do Conselho 

Nacional de Justiça rever decisões judiciais. O CNJ não é instância revisora de decisão 

judicial, até porque poderiam sobrevir indesejáveis pronunciamentos conflitantes‟ (PCA 

2786)” (CNJ – PCA 200910000001476 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 81ª Sessão – j. 

31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Nova denominação para cargos de carreira dos servidores do Judiciário da 

União 
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Procedimento de Controle Administrativo. CSJT. Atribuições 

Constitucionais. Res./CSJT 53/2008. Nova denominação para cargo de carreira dos 

servidores do Judiciário da União. Dissonância com a nomenclatura da portaria conjunta 

STF/CNJ/STJ/CJF 03/2007. Legitimidade. – “I) Substituição, pela Res./CSJT 53/2008, da 

nomenclatura constante da Portaria Conjunta STF/CNJ/STJ/CJF 03/2007 e da Lei 

11.682/20080 (Assessor de Gabinete de Ministro, de Desembargador ou de Juiz) pela 

denominação Assistente de Juiz. II) A Portaria Conjunta STF/CNJ/STJ/CJF 03 fora 

idealizada com vistas ao concerto institucional capaz de ampliar o diálogo entre os órgãos 

integrantes do Poder Judiciário da União, tornando mais racional e inteligível a estrutura 

administrativa, inclusive para o observador externo, demais órgãos de Estado e 

jurisdicionado. III) A mudança na denominação de cargo não afronta o deliberado pelos 

órgãos que assinaram a Portaria Conjunta 03/2007, estatuída para conferir às Carreiras dos 

Servidores do Poder Judiciário da União, mais do que identidade de nomenclatura, certa 

uniformidade na estrutura da administração judiciária. IV) A teor do disposto no Art. 111-

A, da CF/88, fora originariamente entregue ao CSJT a „supervisão administrativa, 

orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 

graus‟, sedimentando a vocação constitucional do CSJT de atendimento às peculiaridades 

do segmento trabalhista do Poder Judiciário. V) Procedimento de Controle Administrativo 

a que se julga improcedente” (CNJ – PCA 200910000000642 – Rel. Cons. Mairan 

Gonçalves Maia Júnior – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

CONSULTA  

Convocação de juízes para substituição nas férias de Desembargadores 

 

Pedido de Providências. Consulta. Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco. Convocação de juízes para substituição nas férias de Desembargador. 

Aplicação da regra do Art. 118 da LOMAN (LC 35/79). – “I) A regra do Art. 118 da 

LOMAN autoriza a convocação de juízes para substituição nos tribunais quando se trate de 

afastamento superior a 30 (trinta) dias. II) Consulta respondida no sentido de afirmar a 

aplicação da regra do Art. 118 da LOMAN à hipótese de convocação de juiz para 

substituição nas férias individuais de Desembargador” (CNJ – PP 200810000015276 – Rel. 

Cons. José Adônis Callou de Araújo Sá – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

CONVOCAÇÃO DE JUÍZES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO  

Substituição nas férias de Desembargadores 

 

Pedido de Providências. Consulta. Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco. Convocação de juízes para substituição nas férias de Desembargador. 

Aplicação da regra do Art. 118 da LOMAN (LC 35/79). – “I) A regra do Art. 118 da 

LOMAN autoriza a convocação de juízes para substituição nos tribunais quando se trate de 

afastamento superior a 30 (trinta) dias. II) Consulta respondida no sentido de afirmar a 

aplicação da regra do Art. 118 da LOMAN à hipótese de convocação de juiz para 

substituição nas férias individuais de Desembargador” (CNJ – PP 200810000015276 – Rel. 

Cons. José Adônis Callou de Araújo Sá – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

COOPERATIVA 

Cooperativa de Crédito de Magistrados. Captação de depósitos judiciais para 

administrar. Inadmissibilidade 
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Consulta. Depósitos judiciais. Penhoras. Administração. 

Preferência a instituições financeiras oficiais. – “1) O Plenário do CNJ, em exegese ao art. 

666, I, do CPC e tendo em conta razões de interesse público, entende que os depósitos 

judiciais sejam realizados, em princípio, em instituição financeira oficial. O advérbio 

„preferencialmente‟ inscrito no art. 666, I, do CPC indica que quando não houver 

instituição financeira oficial na localidade, autoriza-se a alocação dos valores em 

instituição financeira privada. (PCA 200810000002117). 2) Consulta a que se responde 

negativamente, para declarar que cooperativa de crédito de magistrados não pode 

administrar depósitos judiciais” (CNJ – PP 200810000027904 – Rel. Cons. João Oreste 

Dalazen – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO 

Acesso a informações. Necessidade de cadastro prévio 

 

Pedido de Esclarecimentos. Procedimento de Controle 

Administrativo. Cópia de peças processuais em papel. Processo eletrônico. Acesso dos 

advogados cadastrados. – “Pela normativa do processo eletrônico, é atribuição do 

advogado da parte interessada cadastrar-se na secretaria processual para ter acesso às 

informações do processo de seu interesse. Não configura violação à ampla defesa o 

indeferimento de pedido de cópias em papel quando o advogado tem acesso ao processo 

eletrônico. Pedido de Esclarecimentos. Limites de uso. Impotência revisional. Configura 

evidente utilização oblíqua do Pedido de Esclarecimentos quando por ele se vise 

retificação de decisão plenária, regimentalmente vedada (RICNJ, art. 21). Pedido 

conhecido e rejeitado” (CNJ – PCA 200810000015409 – Rel. Cons. Antonio Umberto de 

Souza Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Irrecorribilidade 

 

Processo Administrativo Disciplinar. Recurso Administrativo 

contra decisão monocrática. Recorribilidade de decisões interlocutórias. Instrução. 

Testemunhas. Substituição. – “I) Como regra, as decisões interlocutórias proferidas em 

cognição administrativa disciplinar são irrecorríveis, dado o imperativo de celeridade do 

processamento de feitos disciplinares, à luz do disposto no art. 7º, § 5º, da Res./CNJ 30/07, 

salvo se restringir ou indeferir a produção de provas. II) Na instrução de Processos 

Administrativos Disciplinares serão inquiridas, no máximo, 8 testemunhas de acusação e 

até 8 testemunhas de defesa por fato imputado (art. 1º, § 4º, Res./CNJ 30/07). III) Não 

consiste direito da defesa a substituição de testemunhas tempestivamente arroladas e, 

tampouco, a oitiva de testemunhas em número superior ao permissivo legal, 

independentemente de imputação de fatos ilícitos suficientes a justificarem tal acréscimo. 

IV) Ilegítima a pretensão de subrogar-se o requerido nos poderes instrutórios do julgador 

para, ao seu alvedrio, fixar o momento mais conveniente à determinação da oitiva de 

testemunhas ou para declarar a superveniente perda de interesse em depoimentos 

regularmente deferidos. V) Recurso Administrativo em Processo Administrativo 

Disciplinar a que se conhece para negar provimento” (CNJ – PAD 08 – Rel. Cons. Mairan 

Gonçalves Maia Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 
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DECISÃO JUDICIAL  

Revisão pelo CNJ. Inadmissibilidade 

 

Recurso Administrativo. Decisão Monocrática de arquivamento. 

Matéria judicializada. Desistência da demanda judicial. – “O CNJ não pode ser provocado 

como sucedâneo recursal, dada a irresignação do recorrente com a decisão judicial que lhe 

foi desfavorável, sob pena de restar caracterizada a insegurança jurídica e a má-fé 

processual. „2) Conforme iterativa jurisprudência, refoge à competência do Conselho 

Nacional de Justiça rever decisões judiciais. O CNJ não é instância revisora de decisão 

judicial, até porque poderiam sobrevir indesejáveis pronunciamentos conflitantes‟ (PCA 

2786)” (CNJ – PCA 200910000001476 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 81ª Sessão – j. 

31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

DEFICIENTE FÍSICO 

Candidato aprovado em concurso de ingresso na atividade notarial e de 

registro que pretende ser nomeado para serventia, antes da publicação da 

classificação geral, em caráter preferencial 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Concurso de ingresso 

na atividade notarial e de registro. Certame não concluído, aguardando a fase de 

eventuais recursos contra a lista de classificação. Candidato aprovado que pretende ser 

nomeado para uma das serventias que apontou, antes da publicação da classificação 

geral, em caráter preferencial. Alegação de ser portador de defeito físico. 

Inadmissibilidade. Improcedência do pedido. – “Aos candidatos portadores de deficiência 

física é assegurada reserva de vagas em percentual não inferior a 5%, nem superior a 20% 

e a figuração em lista de classificação separada, exclusiva para estes, conforme o 

Enunciado Administrativo 12, de 29.01.2009 do CNJ. Todavia não se lhes concedeu o 

privilégio de escolha solitária, isolada e separada dos demais aprovados e que ostentem a 

mesma condição de portadores de alguma deficiência, nada justificando que essa escolha 

privilegiada ocorra antes mesmo da publicação das listas de classificação” (CNJ – PCA 

200910000000861 – Rel. Cons. Rui Stoco – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

DENÚNCIA ANÔNIMA 

Possibilidade apuração 

 

Reclamação Disciplinar. Dispensa de Sindicância. Independência 

entre as instâncias penal e administrativa. Indicativos de violações aos deveres funcionais. 

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar. – “A presente reclamação não pode 

ser considerada anônima, tendo em vista que foi encaminhada a este Conselho pelo 

Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento de Ação Penal. O Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou no sentido de que as denúncias anônimas não podem ser 

absolutamente ignoradas, sendo certo que, ante o poder-dever de autotutela, compete à 

Administração proceder a averiguação correspondente” (CNJ – RD 200710000012260 – 

Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA 

Ação Penal Pública. Cobrança antecipada  
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Diligência de Oficial de Justiça. Ação Penal Pública. Cobrança 

antecipada. Ilegalidade.  – “Está em desacordo com os princípios da presunção de 

inocência, do devido processo legal e de acesso à Justiça a cobrança antecipada de despesa 

de diligência de oficial de justiça em ação penal pública. É legal a antecipação das 

despesas com oficial de justiça apenas quando se tratar de carta rogatória e de ação penal 

privada” (CNJ – PCA 200810000027096 – Rel. Designado Cons. Paulo Lobo – 80ª Sessão 

– j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

Voto vencido do Conselheiro Rui Stoco: Estou divergindo do nobre e admirado Relator 

Designado pelas razões abaixo expostas: Insurge-se o reclamante contra a cobrança de 

despesas com diligência de Oficial de Justiça nas ações penais públicas. O voto do relator 

sorteado foi inicialmente no sentido de que “é ilegal a prática de se exigir 

antecipadamente, em ação penal pública que não tramita perante o Juizado Especial 

Criminal, despesa de diligência de Oficial de Justiça requerida por réu não beneficiário 

da justiça gratuita”. Com todo o respeito, a mim parece que há equívoco nas premissas 

postas, que não se compadecem com o corolário lógico conclusivo e, assim, ocorre 

contraditio in terminis, salvo melhor juízo. Para melhor postar e fincar o tema sub examine 

cabe desde logo obtemperar que as despesas com diligência visando o cumprimento de 

mandados, seja para atos de constrição ou de comunicação processual no âmbito civil, 

como a intimação de testemunhas para depor em processo-crime, têm natureza diversa das 

“custas”, que apresentam natureza tributária e são recolhidas para os cofres do Estado. 

Portanto, não assumem a natureza de “taxa” como sugeriu o reclamante. Aliás, o art. 1º da 

Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo estabelece: “A Taxa Judiciária, que tem por fato 

gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, devidas pelas partes ao 

Estado....”, deixando evidente e palmar, como sói acontecer no âmbito da União e dos 

Estados, que se trata de cobrança de natureza tributária. Cabe lembrar que o poder de 

tributar e de estabelecer a cobrança de impostos, taxas, ou contribuições é privativo do 

Executivo, sendo sua a iniciativa das leis de natureza fiscal e tributária. Em verdade as 

chamadas “diligências de oficial de justiça” constituem atos privativos dos oficiais de 

justiça e têm a natureza de prestação de serviços, visando remunerar o trabalho desses 

servidores e ressarcir despesas diversas, com combustível, etc., em complementação aos 

seus subsídios ou vencimentos. Portanto, do que infere, assumem caráter alimentar, de 

sorte que nada justifica, nem há razoabilidade que se faça o ressarcimento dessas despesas 

apenas quando do trânsito em julgado da sentença penal. Evidentemente que os valores 

com natureza alimentar hão de ser entregues no momento adequado. Mas não é só. Quando 

o legislador pretendeu isentar assim o fez expressamente, como se verifica, ad exemplum, 

na Lei 9.099, de 26.09.95, que regulamentou o art. 98, inciso I da Constituição Federal, 

dispondo expressamente no art. 54 que: “O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”, salvo na fase 

recursal em que exigiu o preparo do recurso como condição para recorrer” (art. 53, 

parágrafo único). Todavia e sem a nossa adesão data venia, o r. voto assim se expressa: 

“Constata-se, portanto, que na norma em questão não há previsão de que haja cobrança 

antecipada, em ação penal pública, de custas de diligências de Oficial de Justiça requeridas 

por réu”. Como não se trata de “cobrança antecipada” e muito menos de “custas” mas de 

despesas efetivamente suportadas, não haveria mesmo necessidade de previsão. Afirma-se 

também que “a despesa em questão não pode ser exigida antes da prática do ato, mas 

somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória”.  Cabe, todavia, ponderar – 

posto que de fundamental importância – que o art. 804 do CPP não se aplica à hipótese em 

debate, quando preceitua que “a sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer 

incidente ou recurso condenará nas custas o vencido”, sugerindo que o ressarcimento das 

despesas dos oficiais se faça após o trânsito em julgado da sentença. Quer parecer que 
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apenas as custas e as multas de natureza penal serão cobradas ou executadas após o trânsito 

em julgado. Também não se vislumbra que tal cobrança ofenda decisões pretéritas do 

Supremo Tribunal Federal ao decidir que “na ação penal pública as custas tornam-se 

exigíveis tão-só depois de decidida a causa, o incidente ou o recurso” (RE 102.968). Ora, 

tal decisão apontada apenas reiterou o que dispõe o art. 804 do CPP, referindo-se somente 

às custas e não às despesas do processo, que têm origem e natureza jurídica diversa. Por 

força e decorrência dos fundamentos acima expendidos tomo a liberdade de divergir do 

ilustre e culto relator, pois pelo meu voto julgo improcedente a pretensão posta na petição 

inicial. É como voto. 

Observação: O Relator sorteado alterou posteriormente seu voto para aderir ao nosso 

entendimento que, todavia, não foi acatado pela maioria. 

 

 

DIÁRIAS 

Magistrados e servidores do Poder Judiciário. Regulamentação 

 

Pedido de Providências. Associação dos Magistrados Brasileiros. 

Concessão e pagamento de diárias a magistrados e servidores. Necessidade de tratamento 

isonômico da matéria no âmbito dos tribunais. Princípio da publicidade, moralidade e 

transparência. Critérios. – “A concessão e o pagamento de diárias a servidores e 

magistrados, em respeito aos corolários da moralidade, publicidade e eficiência 

administrativas, merece tratamento específico a fim de conferir aos destinatários da 

indenização um tratamento isonômico pelo Poder Judiciário nacional. Pedido que se acolhe 

com a proposta de elaboração de Resolução a regulamentar o tema. Decisão unânime” 

(CNJ – PP 200810000011052 – Rel. Cons. Técio Lins e Silva – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 

– DJU 06.04.2009). 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS 

Processos Criminais. Remessa ao Ministério Publico antes da distribuição 

 

Pedido de Providências. Distribuição irregular dos processos 

criminais, descumprimento Res. 204/2005 e Constituição Federal. – “O processo deve ser 

imediatamente distribuído ao ser protocolizado no Tribunal, não havendo justificativa para 

postergação da distribuição. Inteligência do Art. 93, XV, da Constituição Federal.” (CNJ – 

PP 2009100000029070 – Rel. Cons. Marcelo Nobre – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

 

 

ELEIÇÃO 

Cargos de direção em Tribunal. Impugnação por pessoa estranha ao quadro 

de Desembargadores. Falta de legitimidade 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Eleição. Cargos de 

direção de Tribunal. Impugnação. Legitimidade e interesse. – “I) Estão legitimados para a 

instauração de Procedimento Administrativo o interessado que, embora não o tenha 

iniciado, se diz detentor de direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão, as 

organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos, ou 

as pessoas ou associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos. 

II) Quando, porém, se trate de lesão a direito ou interesse individual resultante da prática 

de ato pela Administração, somente estão legitimadas para a sua revisão aquelas pessoas 
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detentoras desse direito ou interesse. III) Terceiro estranho ao quadro de Desembargadores 

de Tribunal de Justiça, que não teve direito ou interesse afetado pelo resultado da eleição 

para cargos de direção, não detém legitimidade para pleitear a sua anulação. Procedimento 

de Controle Administrativo de que não se conhece” (CNJ – PCA 200910000000393 – Rel. 

Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

“ERROR IN JUDICANDO” 

Preservação da convicção e liberdade de julgar do magistrado 

 

Magistrado. Descumprimento de dever funcional. Art. 35, I, da 

LOMAN. Inexistência. Regular exercício da atividade jurisdicional. Princípio do livre 

convencimento motivado. Error in judicando. – “O Juiz tem o dever legal de observar as 

suas obrigações, no que se inclui „cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade 

e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício‟ (LOMAN, art. 35, I). É-lhe 

assegurado, todavia, o exercício da função com liberdade de convencimento (CPC, art. 

131) e independência, de modo a garantir, em última análise, a autonomia e independência 

do próprio Poder Judiciário (CF, art. 95). Constatado, no caso concreto, que, conquanto se 

possa considerar equivocada a decisão que condenou terceiro não integrante da relação 

processual, o ato em questão foi praticado no regular exercício da função e de acordo com 

a convicção do magistrado sobre a matéria. Não há falar, portanto, em descumprimento de 

dever funcional e de responsabilização do magistrado. Revisão Disciplinar de que se 

conhece e que se julga improcedente” (CNJ – RD 200830000000760 – Rel. Cons. Altino 

Pedrozo dos Santos – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

EXCESSO DE LINGUAGEM (ART. 41 DA LOMAN) 

Magistrado. Afirmação nos autos de que o defensor utilizou-se de “argumento 

falacioso”. Imposição de pena de advertência. Inadmissibilidade 

 

Revisão Disciplinar. Magistrado. Afirmação nos autos de que o 

defensor utilizou-se de argumento falacioso. Alegação de excesso de linguagem. 

Imposição de pena de advertência pelo Tribunal Pleno. Inadmissibilidade. Não 

caracterização do excesso. – “Não há falar em excesso de linguagem a que se refere o Art. 

41 da LOMAN se as afirmações feitas no despacho judicial correspondem à realidade dos 

fatos. Portanto, se o magistrado afirma fato verdadeiro na sua decisão, contrapondo 

afirmação do causídico que não corresponde à realidade fática, não estará excedendo em 

sua linguagem se disser que tal afirmação ou argumento – por não retratar a verdade – é 

falacioso, não se vislumbrando nisso qualquer excesso ou ofensa” (CNJ – REVDIS 

200810000017273 – Rel. Designado Cons. Rui Stoco – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

Parte do voto do Relator Designado: “E, no contexto dos fatos tem-se que a Juíza que 

presidia o processo-crime nomeou o advogado reclamante para a defesa do acusado, tendo 

ele recusado a nomeação sob alegação de que não tem formação jurídica na área criminal e 

não se sentia apto para assumir o encargo. Tal afirmação, contudo, foi recusada diante da 

certidão informando que referido causídico já havia atuado em três processos de natureza 

criminal perante a Justiça Eleitoral, como acima observado. Ocorre que as palavras tidas 

como verdadeiros „doestos‟ pelo causídico, ou seja, „argumento falacioso‟ foram timbradas 

na decisão sob o fundamento de que a alegação ou argumento daquele advogado, no 

sentido de que não tinha sido intimado da decisão não correspondia à verdade, sendo 

portanto, „um argumento falacioso‟. Com essa conformação e sob esse contexto seria 
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razoável afirmar a caracterização de „excesso de linguagem‟? Impõe-se assumir a 

convicção de que a resposta é negativa. O v. acórdão aqui vergastado, com suporte no 

„Novo Dicionário Aurélio – séc. XXI, Ed. Nova Fronteira‟ diz que Falácia vem do latim 

„FALLÁCIA, trapaça ardil, engano, astúcia‟. Todavia no Dicionário Aurélio Eletrônico 

falácia é definida como „qualidade do que é falaz; falsidade‟ e no Dicionário Houaiss essa 

palavra significa „afirmação falsa ou errônea‟. Dessarte a palavra „falácia‟ em sua 

etimologia e só por si não assume feição ofensiva. Ora, a afirmação de não ter sido 

intimado era efetivamente falsa, não em sentido pejorativo, mas apenas na consideração de 

que intimação efetivamente ocorreu, de sorte que o uso da expressão „falacioso argumento‟ 

assume outra conotação, qual seja, de que a afirmação de ter não sido intimado não 

corresponde à verdade, sendo, portanto, falacioso ou falso, na consideração de que aquilo 

que não for verdadeiro será falso”. 

 

Matéria de natureza jurisdicional. Incompetência do CNJ 

 

Processo de Revisão Disciplinar. Magistrado. Excesso de 

linguagem em processo judicial. Distinção. Inaplicabilidade no presente Procedimento 

Disciplinar. Questão jurisdicional. Ausência de competência do CNJ. Não conhecimento. 

– “I) A questão sobre discussão centrada na autenticidade documental, em sede de 

incidente de falsidade, possui nítido caráter jurisdicional, conflitando com a competência 

deste CNJ sobre a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, nos termos do 

Art. 103-B, § 4º, da CF/88. II) Por „excesso de linguagem‟, no âmbito administrativo-

disciplinar da magistratura, entende-se como sendo o juízo ofensivo, lançado pelo 

magistrado contra as partes ou seus procuradores (Art. 41 da LOMAN). Já em âmbito 

jurisdicional, em especial, no processo da competência do Tribunal do Júri, entende-se por 

„excesso de linguagem‟ a exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de 

influir no ânimo do Conselho de Sentença (Art. 413, § 1º, do CPP). A insurgência contra 

alegada incursão no mérito final de determinada questão sub judice, em incidente de 

falsidade documental, não implica em qualquer uma das hipóteses semânticas do instituto 

„excesso de linguagem‟. III) Não se considera violação de deveres de conduta de 

magistrados de urbanidade e de não se pronunciar sobre processo judicial em andamento 

(Arts. 35, IV, e 36, III, da LOMAN) a caracterização de suposto error in procedendo em 

produção probatória, feita em processo judicial, nem mesmo eventual juízo prévio de 

mérito sobre o teor ideativo ou material de documento não periciado. O dever de abstenção 

de opinião diz respeito à manifestação exarada extraprocessualmente – i.e., perante os 

meios de comunicação (TV, jornais, etc.), sendo plenamente possível a crítica do 

magistrado nos autos de processo pendente de seu julgamento, por justamente ser essa 

atividade inerente ao exercício da judicatura, que nada mais é do que a própria análise de 

mérito, questão tipicamente jurisdicional e fora da competência do CNJ (Art. 103-B, § 4º, 

da CF/88). IV) Processo de Revisão Disciplinar a que se indefere” (CNJ – RD 

200810000012354 –Rel. Cons. Jorge Maurique – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

 

 

EXPEDIENTE FORENSE 

Horário de expediente. Alteração. Competência privativa dos Tribunais. 

Recomendação 

 

Horário de expediente forense. Alteração. Competência privativa. 

Art. 96, Inc. I, da Constituição Federal. Ato válido. Interesse público. Recomendação. 

Ampliação do horário de expediente do serviço de protocolo. – “1) A fixação do horário de 
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expediente dos respectivos órgãos encontra-se no âmbito da autonomia administrativa 

conferida a cada Tribunal, conforme inteligência do art. 96, inc. I, alínea “a”, da 

Constituição Federal. 2) Não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da Res. do 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que altera o horário de expediente forense 

externo, se, editada com vistas ao interesse público, não contém vícios que a maculem. 3) 

Constatando-se, no entanto, a ausência de horário mais amplo destinado ao serviço de 

protocolo, é recomendável que o Tribunal aumente o horário de atendimento nas 

respectivas centrais para além do horário de expediente fixado na Resolução, como forma 

de melhorar a qualidade do acesso mínimo do jurisdicionado à Justiça. Procedimento de 

Controle Administrativo de que se conhece e a que se julga improcedente, com 

recomendação ao Tribunal” (CNJ – PCA 200810000014612 – Rel. Cons. Altino Pedrozo 

dos Santos – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Horário de expediente. 

Fixação. Ato do Presidente. Delegação Regimental. Validade. – “Incensurável a iniciativa 

de edição de ato monocrático pela Presidência de Tribunal quando o Regimento Interno, 

aprovado por seus membros efetivos, lhe confira tal delegação. Horário de expediente. 

Autonomia para fixação. Aos Tribunais concedeu a Constituição Federal autorização para 

disciplinarem o funcionamento de seus órgãos (CF, art. 96, I, “a”), aí abrangida a fixação 

do horário de expediente (STF, ADI 2.907, Lewandowski). Ato de fixação de horário de 

expediente deve ser preservado pelo Conselho Nacional de Justiça, zelador constitucional 

que é da autonomia dos tribunais (CF, art. 103-B, § 4º, I). Expediente forense. Prerrogativa 

legal dos advogados. Adequação. Dado o relevo constitucional da atuação profissional dos 

advogados, indispensáveis à administração da Justiça (CF, art. 133), a autonomia dos 

Tribunais para estipulação do horário de expediente deve ser conjugada com a garantia de 

atendimento dos advogados enquanto haja nos recintos forenses a presença de serventuário 

(Lei 8.906/94, art. 7º, VI, “c”). Pedido conhecido e parcialmente acolhido para, mantendo 

intacto o ato administrativo sucessor de ato atacado, determinar que as Secretarias das 

Varas do Trabalho da Bahia atendam os advogados enquanto houver serventuário em 

atividade, ainda que aquém ou além do horário de expediente fixado pela Presidência” 

(CNJ – PCA 2008100000014703 – Rel. Designado Cons. Antonio Umberto de Souza 

Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

FALTA DISCIPLINAR 

Falta disciplinar. Legitimidade ordinária autônoma concorrente. 

Inadmissibilidade de duplicidade apuratória entre a Corregedoria Nacional e 

os tribunais 

 

Recurso Administrativo. Reclamação disciplinar. Arquivamento. 

Manutenção da decisão recorrida. Recurso desprovido. – “Não se justifica a intervenção 

do Conselho Nacional de Justiça na hipótese em que as mesmas denúncias aqui formuladas 

já estão sendo apuradas no âmbito da Corregedoria local, porquanto incabível a apuração 

concomitante dos mesmos fatos” (CNJ – RD 200810000024642 – Rel. Min. Corregedor 

Gilson Dipp – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI 

Controle incidental pelo CNJ. Afastamento de norma conflitante com a 

Constituição nos casos concretos 
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Procedimento de Controle Administrativo. Magistratura. Conselho 

Nacional de Justiça. Competência para afastamento da aplicação de norma conflitante 

com a Constituição nos casos concretos. – “I) Em ambiente de múltiplos legitimados ao 

controle difuso da conformação constitucional dos atos normativos, há espaço de 

harmônico convívio entre o controle incidental de constitucionalidade e o controle direto, 

de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. II) Substituição em entrância ou 

instância. Direito à contraprestação correspondente ao cargo interino. Valor remuneratório 

fixado em Lei Estadual inferior ao patamar estipulado na Lei Orgânica da Magistratura. 

Reserva de Lei Complementar Federal de caráter nacional. Versando a Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (LC 35/79) sobre o valor remuneratório decorrente das substituições 

por magistrados de entrância ou instância inferior (art. 124), não há chance constitucional 

para o exercício inovador da competência legislativa dos Estados (CF, art. 93, caput), em 

detrimento da disciplina constante da lei nacional. III) Subsídios. Subsistência de adicional 

de tempo de serviço. Impossibilidade.A introdução dos subsídios absorveu todas as verbas 

de caráter remuneratório, inclusive o adicional por tempo de serviço (Res. 13/CNJ, art. 4º, 

III). Emergindo em processo aparente situação de afronta à regra constitucional de 

contenção remuneratória, deve o Conselho Nacional de Justiça, de ofício, no exercício de 

sua competência fiscalizatória, apurar eventuais desvios administrativos. Pedido acolhido 

para declarar a exigibilidade da contraprestação integral do cargo interinamente assumido. 

Ordem de prestação de informações sobre os valores remuneratórios pagos aos 

magistrados em atividade desde a véspera da implantação dos subsídios até o presente” 

(CNJ – PP 200810000022372 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 80ª Sessão 

– j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, ADMINISTRATIVA E 

CIVIL 

Possibilidade de imposição de sanção no âmbito administrativo, 

independentemente do julgamento no âmbito criminal ou civil 

 

Reclamação Disciplinar. Dispensa de Sindicância. Independência 

entre as instâncias penal e administrativa. Indicativos de violações aos deveres funcionais. 

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar. – “A doutrina e jurisprudência pátrias 

têm reiteradamente registrado que a independência entre as instâncias penal, civil e 

administrativa permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à 

revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a 

conduta imputada configure crime em tese. Assim, somente em hipóteses excepcionais – 

negativa de autoria ou inexistência do fato – a sentença criminal produzirá efeitos na seara 

administrativa. Na presente hipótese o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a denúncia por 

falta de tipicidade da conduta, nos termos do Art. 43, I do Código Penal. Assim, não 

havendo o reconhecimento de negativa de autoria ou de não ocorrência do fato, não há que 

se falar em impossibilidade de aplicação de eventual sanção na esfera administrativa” (CNJ 

– RD 200710000012260 – Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 

– DJU 07.04.2009). 

 

 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Autorização de viagem. Inexistência de postos de atendimento 

 

Autorização de viagem para menor. Inexistência de postos de 

atendimento. – “Deve o Poder Judiciário Estadual viabilizar a instalação de postos de 
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atendimento, para fins de autorização de viagens de menores, em aeroportos e rodoviárias 

nas cidades de grande densidade populacional” (CNJ – PP 200910000001865 – Rel. Cons. 

Paulo Lôbo – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

INTERESSE MERAMENTE INDIVIDUAL DO REQUERENTE 

Agentes de segurança judiciária. Pretensão de reenquadramento 

 

Recurso Administrativo no Procedimento de Controle 

Administrativo. Agentes de segurança judiciária. Plano de cargos e salários do Judiciário. 

Leis 9.421/96 e 11.416/06. Portaria Conjunta  03/07. Reenquadramento. Res. 568/07 do 

CJF. Termo de opção. Ausência de repercussão geral. Improvimento. – “I) Inviável o 

conhecimento de questões de interesse meramente individual que careçam de repercussão 

geral no âmbito do Poder Judiciário nacional. Simples aplicação de normas sobre temas 

ligados ao Poder Judiciário da União, ou até mesmo especulação, ou mera conjecturas, não 

são aptas para caracterizar o interesse geral, mormente quando despidos de qualquer 

comprovação. II) Recurso Administrativo no Procedimento de Controle Administrativo 

conhecido, por tempestivo, mas cujo provimento se nega” (CNJ – PCA 200810000030939 

– Rel. Cons. Jorge Maurique – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Oficial de Justiça. Exercício precário. Questão de natureza individual. 

Ausência de interesse geral 

 

Recurso Administrativo. Oficial de Justiça. Exercício em caráter 

precário. Exoneração. Controle do ato. Natureza eminentemente individual. – “I) A 

competência do CNJ para o exame da legalidade de atos administrativos emanados de 

órgãos do Poder Judiciário deve ser lida no contexto de suas demais missões institucionais, 

em especial o planejamento estratégico do Poder Judiciário. II) Não cabe ao CNJ o exame 

de pretensões que ostentem natureza eminentemente individual, desprovidas de interesse 

geral para o Poder Judiciário em âmbito nacional ou para a sociedade. III) Recurso 

Administrativo em Pedido de Providências de que se conhece” (CNJ – PCA 

2008100000033473 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

 

 

JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CNJ  

Ação judicial proposta antes da criação do CNJ. Irrelevância 

 

Recurso Administrativo em Procedimento de Controle 

Administrativo. VI Concurso Público para Ingresso na Magistratura Federal da 1ª Região. 

Matéria judicializada. Não conhecimento do Procedimento de Controle Administrativo. 

Prescrição. – “1) Este Conselho Nacional da Justiça firmou orientação no sentido de não 

conhecer de matéria anteriormente submetida à via judicial pelo próprio requerente, como 

no caso. 2) É irrelevante a circunstância de ter sido a demanda judicial iniciada antes da 

criação do CNJ. A orientação pelo não conhecimento de matéria judicializada é ressalvada 

apenas nas hipóteses de ajuizamento de ação posteriormente à provocação do CNJ e 

quando tal judicialização não se dá pelo próprio requerente. Recurso a que se nega 

provimento” (CNJ – PCA 200910000005135 – Rel. Cons. José Adônis Callou de Araújo 

Sá – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 
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Mandado de Segurança no qual não houve julgamento de mérito. 

Possibilidade de apreciação da matéria pelo CNJ 

 

Preliminar. Jurisdicionalização da matéria. Rejeição. – “Não se 

pode cogitar de existência de decisão judicial se a matéria debatida nos autos de Revisão 

Disciplinar que tramita no Conselho Nacional de Justiça foi apenas tangenciada no acórdão 

proferido em Mandado de Segurança, sem emissão de juízo de mérito a respeito pelo 

Tribunal Pleno. Preliminar que se rejeita” (CNJ – RD 200830000000760 – Rel. Cons. 

Altino Pedrozo dos Santos – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Pendência de demanda judicial sobre a matéria 

 

Revisão Disciplinar. Matéria judicializada. Não conhecimento. – 

“A pendência de demanda judicial sobre a matéria obsta a apreciação do caso na via 

administrativa, pois há risco iminente de serem proferidas decisões conflitantes, causadoras 

de incerteza e insegurança jurídica. Precedentes do CNJ. Não conhecimento” (CNJ – RD 

200710000014188 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

 

JUIZ AUDITOR 

Cargo vago. Preenchimento. Remoção ou promoção 

 

Pedido de Providências. Consulta. Superior Tribunal Militar. 

Cargo de juiz-auditor vago. Preenchimento. Remoção ou promoção. Precedência. Art. 93, 

VIII-A, da CF/88. LOJM. LOMAN. – “A Lei Orgânica da Magistratura Nacional foi 

expressa ao ditar que ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a 

remoção. Dessa maneira, em resposta ao que questionado pelo Superior Tribunal Militar, 

tem-se que por ocasião da existência de vaga de cargo de Juiz-Auditor, a aplicação do 

instituto da remoção, seja pelo critério do merecimento ou da antiguidade, deverá preceder 

a promoção por merecimento, mas não a promoção por antiguidade. Julgado procedente o 

pedido. Decisão por maioria de votos” (CNJ – PP 200810000028532 – Rel. Cons. Técio 

Lins e Silva – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Edição de Portaria pelo Juiz suprimento a audiência de conciliação. 

Possibilidade de controle pelo CNJ 

 

Pedido de Providências. Portaria 01/2008. Juizado especial cível e 

criminal de Maracaju/MS. Rito processual da Lei 9.099/95. Supressão de audiência. 

Conciliação. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Devido processo legal. – “I) 

Conquanto transborde das tarefas insculpidas no Art. 103-B, § 4º, da Constituição de 1988 

eventuais auditorias sobre a orientação filosófica, a correção técnica ou os critérios 

adotados quando da formação do convencimento de magistrados, os atos administrativos 

emanados do Poder Judiciário estão, inexoravelmente, sujeitos ao juízo de legalidade 

exercido pelo CNJ. II) A Portaria 01/2008, ao conferir disciplina autônoma às ações 

ajuizadas para dirimir controvérsias consumeristas, extrapolou os limites autorizados pela 

lei e violou o due process of law, ainda que o tenha feito sob inspiração dos princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, vetores que informam e 

iluminam a Lei 9.099/95. III) Tanto as Portarias, quanto as Instruções, Circulares, Ordens 
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de Serviço, Provimentos e Avisos, são espécies de atos destinados, na Administração 

Pública, à organização dos serviços internos e à comunicação entre repartições, não se 

prestando a gerar obrigações imputáveis a particulares. IV) Como cediço, encontram os 

atos administrativos limites intransponíveis na lei, não possuindo, em tese, caráter inovador 

e, portanto, vocação para distinguir situações que a própria lei não distingue. V) Precedente 

deste Conselho: PCA 5722. VI) Pedido de Providências a que se defere” (CNJ – PP 

200810000031294 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 81ª Sessão – j. 

31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

JUSTIÇA ELEITORAL 

Integrante de Tribunal Regional Eleitoral na classe Desembargador. Pretensão 

de ser reconduzido por mais dois anos como Presidente, sem se submeter ao 

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça juntamente com outros candidatos. 

Inadmissibilidade 

 

“A recondução não é do Presidente da Corte Eleitoral Estadual mas 

do membro do Tribunal segundo a classe estabelecida na Carta Magna. Ou seja, a 

possibilidade de uma única recondução não elimina a disputa estabelecida na lei. Perceba-

se que nos Tribunais Regionais Eleitorais os dois juízes dentre os desembargadores do 

Tribunal de Justiça, serão eleitos mediante voto secreto (CF, art. 120, § 1º, I, “b”). E assim 

está regulamentado na Resolução TSE 20.958/2001 ao dispor que “até vinte dias antes do 

término do biênio de juiz das classes de magistrado, ou imediatamente depois da vacância 

do cargo por motivo diverso, o Presidente do Tribunal Eleitoral convocará o Tribunal 

competente para a escolha, esclarecendo, naquele caso, se trata de primeiro ou de segundo 

biênio”. Ora, a escolha é entre aqueles que se apresentarem como interessados e ocupar a 

vaga sob disputa. Como se verifica, o sistema de eleição dentre candidatos pelo Órgão 

Especial ou Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça vale tanto para a primeira escolha como 

para a eventual recondução daquele que já ostenta o cargo em primeiro mandato...” (CNJ – 

PCA 200910000008951 – Rel. Cons. Rui Stoco – Decisão monocrática de 06.03.2009). 

 

 

JUSTIÇA FEDERAL 

Promoção. Não aplicação do art. 93, II “b” da CF/88 (dois anos de exercício na 

respectiva entrância) na promoção por merecimento 

 

Recurso Administrativo no Pedido de Providências. – “O Art. 93, 

II, „b‟, da Constituição Federal não se aplica à Justiça Federal, consoante precedentes do 

STF. Recurso não provido” (CNJ – PP 200810000028696 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 81ª 

Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

LEGITIMIDADE ATIVA 

Eleição para cargos de direção de Tribunal. Impugnação por pessoa estranha 

ao quadro de Desembargadores 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Eleição. Cargos de 

direção de Tribunal. Impugnação. Legitimidade e interesse. – “I) Estão legitimados para a 

instauração de Procedimento Administrativo o interessado que, embora não o tenha 

iniciado, se diz detentor de direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão, as 

organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos, ou 
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as pessoas ou associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos. 

II) Quando, porém, se trate de lesão a direito ou interesse individual resultante da prática 

de ato pela Administração, somente estão legitimadas para a sua revisão aquelas pessoas 

detentoras desse direito ou interesse. III) Terceiro estranho ao quadro de Desembargadores 

de Tribunal de Justiça, que não teve direito ou interesse afetado pelo resultado da eleição 

para cargos de direção, não detém legitimidade para pleitear a sua anulação. Procedimento 

de Controle Administrativo de que não se conhece” (CNJ – PCA 200910000000393 – Rel. 

Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

MAGISTRADOS 

Acórdão no qual os Desembargadores recomendaram à Corregedoria Geral a 

inscrição do magistrado prolator da sentença em curso de Processo Civil 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Recomendação de 

inscrição de magistrado em curso de Processo Civil. Pedido de desconstituição. Decisão 

administrativa travestida de decisão judicial. Procedente. Determinação de estrita 

observância das garantias constitucionais legais. – “É possível o controle, pelo CNJ, de 

decisão administrativa eivada de vício de legalidade, ainda que tenha sido proferida no 

corpo de decisão judicial. Desconstituição do ato administrativo” (CNJ – PCA 

200810000027217 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

Parte do Voto da Relatora: “Ademais, mesmo que a manifestação não pudesse ser 

caracterizada como “ato administrativo”, ainda assim a irregularidade estaria presente, eis 

que não cabe ao julgador, principalmente em sede de decisão judicial, proferir juízo de 

reprovação à atuação jurisdicional do magistrado prolator da sentença em primeiro grau. O 

juiz exerce papel e função pública de suma e extrema importância e relevância no contexto 

social e que, sem dúvida, exige indispensável dedicação e conhecimento, tanto para o 

ingresso na carreira, por meio de processo seletivo oferecido e realizado pelo próprio 

Tribunal de Justiça, quanto para a sua continuidade. Deve ele, portanto, ser tratado com 

respeito e dignidade para, assim, exercer com imparcialidade e independência a função 

jurisdicional. Sabe-se, também, como já mencionado acima, que a ele são conferidas 

garantias e prerrogativas, em razão de sua especial e indispensável função, previstas na 

Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura, que devem ser observadas 

principalmente pelos também integrantes do Poder Judiciário”. 

 

Aposentadoria compulsória. Efeito imediato da decisão. Dispensa de 

publicação 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará. Magistrado punido com pena de aposentadoria compulsória. 

Vencimentos proporcionais. Eficácia imediata da decisão. Acórdão. Publicação. Efeitos. – 

“„A eficácia imediata de decisão que imputa sanção disciplinar não prescinde de 

publicação de acórdão, mas sim da notificação daquele que sofrerá seus efeitos‟. 

Precedente. „Se a sentença de disponibilidade malgrado recorrida, já estava a produzir 

efeito, a proporcionalização do subsídio do interessado constituiu mera consequência‟ 

(CNJ – PCA 256 – Relator Conselheiro Cláudio Godoy – 12ª Sessão Extraordinária). 

Procedimento que se julga parcialmente procedente” (CNJ – PCA 200810000033539 – 

Rel. Cons. Técio Lins e Silva – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 
Concurso de promoção e remoção. Demora justificada 
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Pedido de Providências. Ato omissivo. Editais de promoção e/ou 

remoção. Ausência de titulares. Carência de magistrados. Demora justificada. – “I) 

Consoante o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Art. 83), 

devem os Tribunais, ao detectar a existência de vagas a serem preenchidas mediante 

promoção ou remoção, fazer publicar imediatamente a abertura de edital, no órgão oficial, 

com o fito de viabilizar a movimentação na carreira. II) Rompimento da similitude entre a 

situação debatida nos presentes autos e os casos decididos por ocasião do julgamento do 

PP 200710000006568 e PP 200810000004758. III) Verificada a presença de justificativa 

plausível para a demora no cumprimento do texto legal, bem como a superveniente 

publicação de novos editais de remoção. IV) Alteração do contexto fático. V) Pedido de 

Providências a que se julga improcedente” (CNJ – PP 200810000031660 – Rel. Cons. 

Mairan Gonçalves Maia Júnior – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

Contagem de tempo de serviço prestado á CEF 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Desconstituição de ato 

administrativo. Contagem de tempo de serviço prestado à CEF. Magistrado. Ausência de 

ilegalidade. Pedido julgado improcedente. – “A contagem de tempo de serviço prestado 

junto à Caixa Econômica Federal como tempo de serviço público anterior à magistratura 

não traduz ofensa à legislação brasileira vigente, eis que não poderá ser utilizada como 

critério para fins de movimentação na carreira. Desnecessidade do cômputo do tempo de 

serviço, diante dos demais critérios para apuração da antiguidade” (CNJ – PCA 

200810000031099 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

Convocação de juízes de Primeira Instância para substituição nas férias de 

Desembargadores 

 

Pedido de Providências. Consulta. Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco. Convocação de juízes para substituição nas férias de Desembargador. 

Aplicação da regra do Art. 118 da LOMAN (LC 35/79). – “I) A regra do Art. 118 da 

LOMAN autoriza a convocação de juízes para substituição nos tribunais quando se trate de 

afastamento superior a 30 (trinta) dias. II) Consulta respondida no sentido de afirmar a 

aplicação da regra do Art. 118 da LOMAN à hipótese de convocação de juiz para 

substituição nas férias individuais de Desembargador” (CNJ – PP 200810000015276 – Rel. 

Cons. José Adônis Callou de Araújo Sá – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

“Error in judicando”. Preservação da convicção e liberdade de julgar do 

magistrado 

 

Magistrado. Descumprimento de dever funcional. Art. 35, I, da 

LOMAN. Inexistência. Regular exercício da atividade jurisdicional. Princípio do livre 

convencimento motivado. Error in judicando. – “O juiz tem o dever legal de observar as 

suas obrigações, no que se inclui „cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade 

e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício‟ (LOMAN, art. 35, I). É-lhe 

assegurado, todavia, o exercício da função com liberdade de convencimento (CPC, art. 

131) e independência, de modo a garantir, em última análise, a autonomia e independência 

do próprio Poder Judiciário (CF, art. 95). Constatado, no caso concreto, que, conquanto se 

possa considerar equivocada a decisão que condenou terceiro não integrante da relação 

processual, o ato em questão foi praticado no regular exercício da função e de acordo com 
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a convicção do magistrado sobre a matéria. Não há falar, portanto, em descumprimento de 

dever funcional e de responsabilização do magistrado. Revisão Disciplinar de que se 

conhece e que se julga improcedente” (CNJ – RD 200830000000760 – Rel. Cons. Altino 

Pedrozo dos Santos – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Justiça do Trabalho. Remoção de magistrado. Ajuda de custo 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Magistratura do 

trabalho. Ajuda de custo. Remoção ex officio. Juiz substituto. Possibilidade. – “Em se 

tratando de remoção que ocorra por determinação do Tribunal e/ou interesse público, deve 

ser concedido o benefício com efeitos retroativos, por tratar de atos revisionais de casos 

administrativos in concreto. Procedimento de Controle Administrativo deferido” (CNJ – 

PCA 200810000014399 – Rel. Cons. Jorge Maurique – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

Pagamento de diárias 

 

Pedido de Providências. Associação dos Magistrados Brasileiros. 

Concessão e pagamento de diárias a magistrados e servidores. Necessidade de tratamento 

isonômico da matéria no âmbito dos tribunais. Princípio da publicidade, moralidade e 

transparência. Critérios. – “A concessão e o pagamento de diárias a servidores e 

magistrados, em respeito aos corolários da moralidade, publicidade e eficiência 

administrativas, merece tratamento específico a fim de conferir aos destinatários da 

indenização um tratamento isonômico pelo Poder Judiciário nacional. Pedido que se acolhe 

com a proposta de elaboração de Resolução a regulamentar o tema. Decisão unânime” 

(CNJ – PP 200810000011052 – Rel. Cons. Técio Lins e Silva – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 

– DJU 06.04.2009). 

 

Possibilidade, em caráter excepcional, de afastamento antes da instauração do 

processo administrativo disciplinar 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Afastamento preventivo 

de magistrado sem oitiva prévia. Indícios de flagrante descumprimento de dever funcional. 

Fatos de natureza grave. Recebimento de denúncia. Possibilidade. – “I) O afastamento de 

magistrado do exercício de suas funções, em princípio, deve ser precedido de instauração 

de Procedimento Administrativo Disciplinar, conforme se extrai dos arts. 27, § 3º, da Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional, e 6º, parágrafo único, da Res. 30, do Conselho 

Nacional de Justiça, garantido, antes dessa instauração, prazo para a apresentação defesa 

(LOMAN, art. 27, § 1º, e Res. 30, art. 7, § 1º). Todavia, na hipótese de flagrante e grave 

descumprimento de dever funcional ou recebimento de denúncia por prática, em tese, de 

crime, pode o magistrado, sem a sua oitiva prévia, ser preventivamente afastado. II) Não há 

ilegalidade no ato de Tribunal de Justiça que decide pelo afastamento cautelar e provisório 

de magistrado, quando demonstrado que atos praticados durante o desempenho das funções 

revelam evidentes indícios de descumprimento dos deveres funcionais; que contra o 

magistrado tramitam representações de natureza criminal, que culminaram, inclusive, na 

quebra de sigilo bancário e fiscal, e que outros atos, também realizados no exercício da 

função, deram ensejo ao recebimento de denúncia pela prática, em tese, de crimes de 

realização de interceptação de comunicação telefônica com objetivo não autorizado em lei 

(Lei 9.296/1996, art. 10), prevaricação (CP, art. 319), falsidade ideológica (CP, art. 299, 

parágrafo único) e denunciação caluniosa (CP, art. 339 - três vezes). Procedimento de 

Controle Administrativo de que se conhece e a que se nega provimento” (CNJ – PCA 
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200910000005860 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – 

DJU 07.04.2009). 

 

Preferência à remoção de juízes da mesma comarca em detrimento da 

remoção de juízes de comarcas diversas da mesma entrância 

 

Pedido de Providências. Remoção. Pleito de Regulamentação 

Nacional. Impugnação de ato normativo de TJMT. Parcialmente procedente. Precedência 

da remoção dentro da mesma comarca. Ofensa à CF/88. Desconstituição. – “Ofende os 

preceitos constitucionais a previsão através de Resolução que privilegia a remoção de 

juízes da mesma comarca em detrimento da remoção de juízes de comarcas diversas da 

mesma entrância. Manutenção das movimentações até aqui realizadas. Necessidade de 

garantia de segurança jurídica” (CNJ – PP 200810000029457 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 

80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Pretensão de obter informações de natureza pessoal da vida funcional de 

magistrados. Recusa do Tribunal. Direito não absoluto 

 

Recurso Administrativo no Procedimento de Controle 

Administrativo. Matéria jurisdicionalizada. Informações pessoais dos magistrados. Recusa 

de fornecimento pelo Tribunal a quo. Improvimento. – “O direito a receber dos órgãos 

públicos informações de interesse coletivo ou geral não é absoluto, sobretudo quando 

tratarem exclusivamente da vida funcional de determinada classe de servidores, cuja 

divulgação e acesso são restritos a seus próprios titulares (art. 5º, XXXIII, da CF/88; STF: 

MS 23452/RJ, RE 89789/MG; STJ: RMS 18564/RJ). Ausência de interesse de agir 

configurada. Recurso Administrativo no Procedimento de Controle Administrativo 

conhecido, por tempestivo, mas cujo provimento se nega” (CNJ – PCA 200810000031038 

– Rel. Cons. Jorge Maurique – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Promoção por antiguidade. Interstício. Afastamento 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso do Sul. Concurso de promoção por antiguidade precedido de 

reclassificação. Requisito. Interstício. Afastamento. Possibilidade. Parágrafo único do Art. 

211 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado. – “O requisito do 

interstício poderá ser dispensado em duas situações: quando a remoção for requerida por 

permuta e quando a promoção for precedida de remoção, mas não existir candidato inscrito 

para a promoção. Na presente hipótese, o concurso de promoção foi precedido de 

reclassificação, e existiu a inscrição de outros magistrados, o que impede a dispensa do 

interstício, conforme permitido pelo parágrafo único do art. 211, da Lei 1.511/94. 

Procedimento que se julga improcedente. Decisão unânime” (CNJ – PCA 

200810000032420 – Rel. Cons. Técio Lins e Silva – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

Promoção. Não aplicação do art. 93, II “b” da CF/88 (dois anos de exercício na 

respectiva entrância) na promoção por merecimento 

 

Recurso Administrativo no Pedido de Providências. – “O Art. 93, 

II, „b‟, da Constituição Federal não se aplica à Justiça Federal, consoante precedentes do 

STF. Recurso não provido” (CNJ – PP 200810000028696 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 81ª 

Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 
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Remoção. Possibilidade de remoção por reclassificação baseada no interesse 

público 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso do Sul. Alegação de descumprimento de decisão plenária do CNJ. Remoção. 

Reclassificação. Inobservância do critério de antiguidade. Revogação da liminar 

concedida. Pedido julgado improcedente. – “Considerando que o CODJ do Estado prevê a 

possibilidade de remoção por reclassificação baseada no interesse público, não resta 

caracterizada a ilegalidade do ato impugnado” (CNJ – PCA 200810000032766 – Rel. 

Cons. Andréa Pachá – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

Parte do voto da Relatora: “O Plenário deste Conselho Nacional de Justiça decidiu, nos 

autos dos Procedimento de Controle Administrativo  35 e 200810000010310, que a 

alternância dos critérios de antiguidade e merecimento nas movimentações horizontais na 

carreira dos juízes estaduais são compatíveis com os dispositivos constitucionais que 

regulam a matéria”. 

 

Revisão Disciplinar. Excesso de linguagem. Art. 41 da LOMAN. Afirmação 

pelo Magistrado nos autos de que o defensor utilizou-se de “argumento 

falacioso”. Imposição de pena de advertência. Inadmissibilidade 

 

Revisão Disciplinar. Magistrado. Afirmação nos autos de que o 

defensor utilizou-se de argumento falacioso. Alegação de excesso de linguagem. 

Imposição de pena de advertência pelo Tribunal Pleno. Inadmissibilidade. Não 

caracterização do excesso. – “Não há falar em excesso de linguagem a que se refere o Art. 

41 da LOMAN se as afirmações feitas no despacho judicial correspondem à realidade dos 

fatos. Portanto, se o magistrado afirma fato verdadeiro na sua decisão, contrapondo 

afirmação do causídico que não corresponde à realidade fática, não estará excedendo em 

sua linguagem se disser que tal afirmação ou argumento – por não retratar a verdade – é 

falacioso, não se vislumbrando nisso qualquer excesso ou ofensa” (CNJ – REVDIS 

200810000017273 – Rel. Designado Cons. Rui Stoco – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

Parte do voto do Relator Designado: “E, no contexto dos fatos tem-se que a Juíza que 

presidia o processo-crime nomeou o advogado reclamante para a defesa do acusado, tendo 

ele recusado a nomeação sob alegação de que não tem formação jurídica na área criminal e 

não se sentia apto para assumir o encargo. Tal afirmação, contudo, foi recusada diante da 

certidão informando que referido causídico já havia atuado em três processos de natureza 

criminal perante a Justiça Eleitoral, como acima observado. Ocorre que as palavras tidas 

como verdadeiros „doestos‟ pelo causídico, ou seja, „argumento falacioso‟ foram timbradas 

na decisão sob o fundamento de que a alegação ou argumento daquele advogado, no 

sentido de que não tinha sido intimado da decisão não correspondia à verdade, sendo 

portanto, „um argumento falacioso‟. Com essa conformação e sob esse contexto seria 

razoável afirmar a caracterização de „excesso de linguagem‟? Impõe-se assumir a 

convicção de que a resposta é negativa. O v. acórdão aqui vergastado, com suporte no 

„Novo Dicionário Aurélio – séc. XXI, Ed. Nova Fronteira‟ diz que Falácia vem do latim 

„FALLÁCIA, trapaça ardil, engano, astúcia‟. Todavia no Dicionário Aurélio Eletrônico 

falácia é definida como „qualidade do que é falaz; falsidade‟ e no Dicionário Houaiss essa 

palavra significa „afirmação falsa ou errônea‟. Dessarte a palavra „falácia‟ em sua 

etimologia e só por si não assume feição ofensiva. Ora, a afirmação de não ter sido 

intimado era efetivamente falsa, não em sentido pejorativo, mas apenas na consideração de 

que intimação efetivamente ocorreu, de sorte que o uso da expressão „falacioso argumento‟ 
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assume outra conotação, qual seja, de que a afirmação de ter não sido intimado não 

corresponde à verdade, sendo, portanto, falacioso ou falso, na consideração de que aquilo 

que não for verdadeiro será falso”. 

 

Substituição em entrância ou instância. Direito à diferença de vencimento. 

Valor fixado por lei local inferior ao estipulado na LOMAN  

 

Procedimento de Controle Administrativo. Magistratura. Conselho 

Nacional de Justiça. Competência para afastamento da aplicação de norma conflitante 

com a Constituição nos casos concretos. Substituição em entrância ou instância. Direito à 

contraprestação correspondente ao cargo interino. Valor remuneratório fixado em Lei 

Estadual inferior ao patamar estipulado na Lei Orgânica da Magistratura. Reserva de Lei 

Complementar Federal de caráter nacional. – “Versando a Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional (LC 35/79) sobre o valor remuneratório decorrente das substituições por 

magistrados de entrância ou instância inferior (art. 124), não há chance constitucional para 

o exercício inovador da competência legislativa dos Estados (CF, art. 93, caput), em 

detrimento da disciplina constante da lei nacional” (CNJ – PP 200810000022372 – Rel. 

Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

MENOR  

Autorização de viagem. Inexistência de postos de atendimento 

 

Autorização de viagem para menor. Inexistência de postos de 

atendimento. – “Deve o Poder Judiciário Estadual viabilizar a instalação de postos de 

atendimento, para fins de autorização de viagens de menores, em aeroportos e rodoviárias 

nas cidades de grande densidade populacional” (CNJ – PP 200910000001865 – Rel. Cons. 

Paulo Lôbo – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

NEPOTISMO 

Criação do vínculo familiar após a nomeação do servidor. Subordinação 

imediata. Vedação 

 

Pedido de Providências. Tribunal de Justiça do Paraná. 

Nepotismo. – “Criação do vínculo familiar após a nomeação do servidor. Permanência de 

genro e nora de Desembargador, lotados em seus respectivos gabinetes. Situação prevista 

no enunciado administrativo  01, alínea “C”. Alteração do Enunciado com a inclusão de 

nova ressalva. Em qualquer situação, mesmo que a existência de vínculo de parentesco seja 

posterior a nomeação, é vedada a manutenção do servidor hierarquicamente subordinado 

ao magistrado ou mesmo a outro servidor gerador da incompatibilidade.I) O princípio 

constitucional da eficiência da administração pública passa, de forma indubitável, pela 

necessária isenção do magistrado ou servidor quanto a seu subordinado hierárquico. II) As 

exceções feitas quanto aos servidores que contraíram vínculo familiar com seus superiores,  

após a nomeação, são obstadas pela impossibilidade de manutenção de servidor nos casos 

de subordinação imediata. III) Situação abstrata já examinada em definitivo pelo Supremo 

Tribunal Federal. 4) Consulta respondida negativamente” (CNJ – PP 200810000022050 – 

Rel. Cons. Felipe Locke Cavalcanti – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Designação de Juiz, cunhado do Presidente do Tribunal para a função de Juiz 

Auxiliar da Corregedoria 
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Recurso contra decisão de arquivamento de Procedimento de 

Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Designação de juiz 

cunhado do presidente do Tribunal, para a função de juiz auxiliar da Corregedoria. 

Dispensa da função. Perda do objeto. – “Ao Presidente do Tribunal, cunhado do juiz 

designado, cabia apenas a edição do ato, após a aprovação pelo Tribunal da indicação feita 

pela Corregedoria. Não há direta vinculação administrativa entre o Juiz Corregedor 

Auxiliar e o Presidente do Tribunal. Recurso a que se nega provimento” (CNJ – PCA 

200810000019476 – Rel. Cons. José Adonis – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

Manutenção de servidor efetivo do Tribunal, parente de magistrada, em cargo 

em comissão  

 

Nepotismo. Servidor ocupante de cargo efetivo do Ministério 

Público nomeado para cargo em comissão desde a época em que foi servidor efetivo do 

Tribunal. Não caracterização. – “Não configura nepotismo a manutenção de parente de 

magistrada, servidor efetivo do respectivo Tribunal em cargo em comissão antes ocupado 

como servidor efetivo da mesma Corte. Afinal, sendo regular a situação pretérita, não se 

amolda como adequada a presunção de ocorrência de irregularidade na manutenção de 

servidor no mesmo posto antes ocupado. Consulta conhecida e respondida” (CNJ – PP 

200810000021460 e PP 200810000025117 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior 

– 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Parente de Magistrado que ocupa cargo em comissão no Ministério Público. 

Averiguação que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público 

 

Consulta. Nepotismo. Readmissão de ex-servidora cuja situação 

anterior caracterizava nepotismo cruzado. Impossibilidade. – “Havendo notícia sobre 

parente de magistrado que ocupa cargo em comissão no Parquet, deve-se, através do 

Conselho Nacional do Ministério Público, averiguar eventual frustração da Res. 1 do 

CNMP e da Súmula Vinculante 13 do STF” (CNJ – PP 200810000032961 – Rel. Cons. 

Jorge Maurique – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Parentesco do funcionário com Desembargador aposentado ou com servidor 

efetivo do Judiciário, que não ocupam cargo de assessoramento ou de direção. 

Não caracterização 

 

Pedido de Providências. Consulta. Nepotismo. Res. 07 do CNJ e 

Súmula 13 do STF. Inexistência de antinomia entre as normas. Ocupante de cargo em 

comissão no Judiciário e parente de desembargador aposentado, de membro do MP, de 

membro da Procuradoria do Estado e de servidores do TJ. Consulta conhecida para 

responder pela não configuração do nepotismo. – “O vínculo de parentesco com 

Desembargador aposentado ou com servidores efetivos do Poder Judiciário, que não 

ocupem cargo de assessoramento ou direção, ou, quando ocupantes, quando não exista 

relação de subordinação com o parente, não configura situação geradora de 

incompatibilidade. Incidência do Enunciado 01 do Conselho Nacional de Justiça” (CNJ – 

PP 200810000028090 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 



42 

BBOOLLEETTIIMM  MMEENNSSAALL  DDEE  DDOOUUTTRRIINNAA  EE  JJUURRIISSPPRRUUDDÊÊNNCCIIAA  NNºº  0033//22000099..  

Readmissão de servidora cuja situação anterior caracterizava nepotismo 

cruzado 

 

Consulta. Nepotismo. Readmissão de ex-servidora cuja situação 

anterior caracterizava nepotismo cruzado. Impossibilidade. – “Consultas sobre análise de 

caso concreto somente são conhecidas quando de sua resposta houver repercussão geral e 

de suas conclusões puder ser extraída eficácia a todo o Poder Judiciário (PPs 1418, 7809, 

11825, 25117; PCA 8188)” (CNJ – PP 200810000032961 – Rel. Cons. Jorge Maurique – 

80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Consulta. Nepotismo. Readmissão de ex-servidora cuja situação 

anterior caracterizava nepotismo cruzado. Impossibilidade. – “É inviável a readmissão de 

ex-servidora cuja situação anterior no serviço público já tenha caracterizado 

incompatibilidade a título de nepotismo. O nepotismo é uma vedação de ordem objetiva, 

bastando a averiguação de parentesco e a prova (ou forte indício) do ajuste prévio, não 

importando qualquer qualidade intelectual do indivíduo incompatibilizado pelas normas. 

Sua caracterização faz presumir favorecimento decorrente de laços de sangue, verdadeiro 

jus sanguinis nefasto ao moderno serviço público, regido pelos princípios da moralidade e 

da impessoalidade. Exegese teleológica das normas contidas no art. 37 da CF-88, na Res. 7 

do CNJ e na Súmula Vinculante 13 do STF, com as conclusões do STF ao julgar a MC na 

ADI 1521. Consulta conhecida para responder que não é possível readmitir no Poder 

Judiciário servidora exonerada por forte indício de nepotismo cruzado, ainda que a 

situação de ajuste prévio não mais subsista” (CNJ – PP 200810000032961 – Rel. Cons. 

Jorge Maurique – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Servidor que exerce cargo em comissão ou de função gratificada, em unidade 

diversa da que atua seu parente (magistrado), vinculado ao mesmo Tribunal. 

Caracterização 

 
Pedido de Providências. Nepotismo. Res. 7/CNJ. Servidor não 

efetivo exercente de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada em 

unidade distinta daquela em que atua o seu parente magistrado vinculado ao mesmo 

Tribunal. Caracterização. – “Pouco importa para caracterização das situações de 

nepotismo a circunstância de atuarem os parentes em unidades diferentes do mesmo 

tribunal. Assim, a lotação do servidor não efetivo em órgão de grau jurisdicional diferente 

ou área territorial diversa do mesmo tribunal a que esteja vinculado o seu parente 

magistrado configura situação de nepotismo alcançada pela Res. 7/CNJ (art. 2º, I)” (CNJ – 

PP 200810000021460 e PP 200810000025117 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza 

Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Servidor que ocupa cargo em comissão no Judiciário, parente de pessoa que 

ocupa cargo no MP ou na Procuradoria do Estado 

 

Pedido de Providências. Consulta. Nepotismo. Res. 07 do CNJ e 

Súmula 13 do STF. Inexistência de antinomia entre as normas. Ocupante de cargo em 

comissão no Judiciário e parente de Desembargador aposentado, de membro do MP, de 

membro da Procuradoria do Estado e de servidores do Tribunal de Justiça. Consulta 

conhecida para responder pela não configuração do nepotismo. – “I) Não há impedimento 

legal a que um parente de ocupante de cargo no Ministério Público ou na Procuradoria do 

Estado ocupe cargo em comissão no Poder Judiciário, exceto quando há configuração de 
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burla, ou seja, de ajuste recíproco para a contratação” (CNJ – PP 200810000028090 – Rel. 

Cons. Andréa Pachá – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Servidora (odontóloga) cedida que não exerce cargo ou função comissionada. 

Subordinação a parente. Proibição 

 

Nepotismo. Servidora pública cedida. Odontóloga. Não-

desempenho de cargo em comissão ou função comissionada. Subordinação imediata a 

parente. – “Ilegal a situação de servidora pública requisitada que, sem desempenhar cargo 

em comissão ou função comissionada, presta serviço na mesma unidade em que o faz irmã, 

exercente de cargo efetivo, chefe da respectiva unidade. Conquanto a situação não 

caracterize propriamente nepotismo, ausente designação para exercício de cargo em 

comissão ou função comissionada da servidora requisitada, o art. 8º da Lei  6.999/82 veda 

a requisição, em favor da Justiça Eleitoral, de exercente de cargo técnico ou científico. 

Pedido de Providências convertido em Procedimento de Controle Administrativo e julgado 

parcialmente procedente, para desconstituir o ato de requisição da servidora cedida, com 

eficácia “ex nunc”, determinando-se o retorno ao órgão de origem” (CNJ – PP 

2008100000010588 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

 

NULIDADE 

Modulação dos seus efeitos 
 

Recurso contra decisão de arquivamento de Procedimento de 

Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Designação de juiz 

cunhado do presidente do Tribunal, para a função de juiz auxiliar da Corregedoria. 

Dispensa da função. Perda do objeto. – “A jurisprudência deste CNJ tem reiteradamente 

preservado a validade dos atos praticados, em nome da segurança jurídica, modulando os 

efeitos das decisões que reconhecem nulidade de atos de investidura de agente público. A 

análise do caso, à luz das normas que disciplinam a designação para a função de Juiz 

Corregedor Auxiliar no TJ/PI, não evidencia ilegalidade que justifique a anulação dos atos 

praticados e a restituição de valores eventualmente recebidos em razão da função” (CNJ – 

PCA 200810000019476 – Rel. Cons. José Adonis – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

 

ÓRGÃO ESPECIAL DOS TRIBUNAIS 

Composição e eleição 
 

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais. Edital 007/2008. Eleição para Órgão Especial. Critérios de 

acesso. Art. 93 Inc. XI, da Constituição Federal. Art. 18 da LOJ/MG. Res. 16/2006 do 

CNJ. Arts. 9º, 10-A e 10-B do RITJMG. – “1) Dos 25 (vinte e cinco) Desembargadores que 

compõem a Corte Superior do TJ/MG, 14 (quatorze) a integram pelo critério de 

antiguidade e 11 (onze) foram eleitos. Na atual composição está observada a quinta parte 

destinada à representação dos advogados e membros do Ministério Público (CF, Art. 94; 

Res. CNJ 16/2006, Art. 1º). 2) É válida a eleição realizada para a Corte Superior do 

TJ/MG, para a vaga decorrente da aposentadoria de membro também eleito. A destinação 

da vaga para provimento por antiguidade, como quer o requerente, deixaria a composição 

da Corte Superior ainda mais dissonante com o modelo indicado no Art. 93, Inc. XI, da 
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Constituição Federal. Improcedência do Pedido de Controle Administrativo” (CNJ – PCA 

200810000031828 – Rel. Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá – 80ª Sessão – j. 

17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Criação irregular reconhecida pelo CNJ. Pretensão de anulação de listras 

tríplices criadas para efeito de promoção. Atos praticados declarados válidos 

 

Procedimento de Controle Administrativo. OAB/MT. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso. Formação de listas tríplices para composição do 

TRE/MT. Suscitada nulidade das listas tríplices. Órgão especial. Criação irregular 

reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA 23.170. Atos do Órgão Especial 

legitimados pelo Tribunal. – “A OAB/MT requer a nulidade das listas tríplices formadas 

pelo Órgão Especial do TJMT, sob o argumento da irregularidade na criação daquele órgão 

e consequente invalidade de suas manifestações. Em atendimento ao comando do CNJ no 

PCA 23.170, a Corte requerida além de extinguir o Órgão Especial irregularmente 

constituído, validou todos os atos por ele praticados, dentre eles a eleição aqui impugnada. 

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade das listas por ele formadas, como quer 

fazer entender a Requerente. Procedimento que se julga improcedente. Decisão 

monocrática” (CNJ – PCA 200910000001877 – Rel. Cons. Técio Lins e Silva – Decisão 

Monocrática – 20.03.2009). 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

Obscuridade. Inexistência 
 

Pedido de esclarecimento. Obscuridade. – “Não merece 

acolhimento Pedido de Esclarecimentos em que os pontos reputados obscuros não deixam 

margem à dúvida do sentido e alcance da decisão. Pedido rejeitado” (CNJ – PP 

200810000012093 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 80ª Sessão – j. 

17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

Observação: O novo Regimento Interno do CNJ, publicado no DJ de 0.03.2009 não mais 

prevê o Pedido de Esclarecimentos. 

 

 

PORTARIAS 

Edição de Portaria pelos juízes. Possibilidade de controle do ato pelo CNJ 

 

Pedido de Providências. Portaria 01/2008. Juizado especial cível e 

criminal de Maracaju/MS. Rito processual da Lei 9.099/95. Supressão de audiência. 

Conciliação. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Devido processo legal. – “I) 

Conquanto transborde das tarefas insculpidas no Art. 103-B, § 4º, da Constituição de 1988 

eventuais auditorias sobre a orientação filosófica, a correção técnica ou os critérios 

adotados quando da formação do convencimento de magistrados, os atos administrativos 

emanados do Poder Judiciário estão, inexoravelmente, sujeitos ao juízo de legalidade 

exercido pelo CNJ. II) A Portaria 01/2008, ao conferir disciplina autônoma às ações 

ajuizadas para dirimir controvérsias consumeristas, extrapolou os limites autorizados pela 

lei e violou o due process of law, ainda que o tenha feito sob inspiração dos princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, vetores que informam e 

iluminam a Lei 9.099/95. III) Tanto as Portarias, quanto as Instruções, Circulares, Ordens 

de Serviço, Provimentos e Avisos, são espécies de atos destinados, na Administração 

Pública, à organização dos serviços internos e à comunicação entre repartições, não se 
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prestando a gerar obrigações imputáveis a particulares. IV) Como cediço, encontram os 

atos administrativos limites intransponíveis na lei, não possuindo, em tese, caráter inovador 

e, portanto, vocação para distinguir situações que a própria lei não distingue. V) Precedente 

deste Conselho: PCA 5722. VI) Pedido de Providências a que se defere” (CNJ – PP 

200810000031294 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 81ª Sessão – j. 

31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 

Pretensão de terceiro de obter informações de natureza pessoal da vida 

funcional de magistrados. Recusa do Tribunal. Direito não absoluto 

 

Recurso Administrativo no Procedimento de Controle 

Administrativo. Matéria jurisdicionalizada. Informações pessoais dos magistrados. Recusa 

de fornecimento pelo Tribunal a quo. Improvimento. – “O direito a receber dos órgãos 

públicos informações de interesse coletivo ou geral não é absoluto, sobretudo quando 

tratarem exclusivamente da vida funcional de determinada classe de servidores, cuja 

divulgação e acesso são restritos a seus próprios titulares (art. 5º, XXXIII, da CF/88; STF: 

MS 23452/RJ, RE 89789/MG; STJ: RMS 18564/RJ). Ausência de interesse de agir 

configurada. Recurso Administrativo no Procedimento de Controle Administrativo 

conhecido, por tempestivo, mas cujo provimento se nega” (CNJ – PCA 200810000031038 

– Rel. Cons. Jorge Maurique – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Defesa prévia. Oportunidade para indicação de provas 
 

Procedimento de Controle Administrativo. Magistrado. Processo 

Administrativo Disciplinar. Defesa prévia. Delimitação do campo probatório. 

Contraditório. Igualdade de armas. Prova emprestada. Sindicância prévia ao processo. 

Facultatividade. – “A defesa prévia (art. 7º, § 1º, da Res. 30/CNJ)  traduz mero 

procedimento preliminar a uma eventual instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar, sendo inclusive facultativa (§ 2º), não ocasionando qualquer preclusão na 

produção probatória da defesa (STF: HC 76049). A fase probatória – inaugural e mais 

exauriente – é oportunizada na fase inicial do Processo Administrativo Disciplinar, 

mediante nova oportunidade de apresentação de defesa (que não é mais prévia, mas sim 

inicial ao PAD), a qual contará com cognição muito mais exauriente dos fatos do que 

naquele iter procedimental (Art. 9º, § 1º, da Res. 30/CNJ). III) Quando o Tribunal de 

origem disponibilizar à parte interessada em sede de defesa prévia apenas as interceptações 

telefônicas que dizem respeito à sua pessoa, sob forma de compilação de única mídia, deve 

estar delimitado o campo probatório da instrução do procedimento disciplinar às conversas 

ali gravadas, aplicando-se o princípio da igualdade de armas (par conditio) e o atual 

entendimento do Supremo Tribunal Federal (Inq. 2424)” (CNJ – PCA 200910000010246 – 

Rel. Cons. Jorge Maurique – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

Instauração no Tribunal de origem. Competência originária da Corte. 

Impossibilidade de atuação concomitante do CNJ e da Corte de origem, salvo 

para apreciar vícios, nulidades o ofensa ao devido processo legal 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do 

Piauí. Representação. Instauração de PAD. Ausência de ilegalidade. Observância dos 
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procedimentos previstos na Res. 30 do CNJ. Necessidade de preservação da competência 

originária das cortes. Improcedente. – “Inexistindo qualquer indício de inobservância dos 

procedimentos legais previstos para a instauração de procedimento administrativo 

disciplinar e estando delimitadas as acusações imputadas ao magistrado, inexiste razão 

para a atuação do Conselho Nacional de Justiça, que deve preservar a competência 

originária dos Tribunais. Pedido a que se julga improcedente” (CNJ – PCA 

20091000004982 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

Magistrado. Possibilidade, em caráter excepcional, de afastamento antes da 

instauração do procedimento.  

 

Procedimento de Controle Administrativo. Afastamento preventivo 

de magistrado sem oitiva prévia. Indícios de flagrante descumprimento de dever funcional. 

Fatos de natureza grave. Recebimento de denúncia. Possibilidade. – “I) O afastamento de 

magistrado do exercício de suas funções, em princípio, deve ser precedido de instauração 

de Procedimento Administrativo Disciplinar, conforme se extrai dos arts. 27, § 3º, da Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional, e 6º, parágrafo único, da Res. 30, do Conselho 

Nacional de Justiça, garantido, antes dessa instauração, prazo para a apresentação defesa 

(LOMAN, art. 27, § 1º, e Res. 30, art. 7, § 1º). Todavia, na hipótese de flagrante e grave 

descumprimento de dever funcional ou recebimento de denúncia por prática, em tese, de 

crime, pode o magistrado, sem a sua oitiva prévia, ser preventivamente afastado. II) Não há 

ilegalidade no ato de Tribunal de Justiça que decide pelo afastamento cautelar e provisório 

de magistrado, quando demonstrado que atos praticados durante o desempenho das funções 

revelam evidentes indícios de descumprimento dos deveres funcionais; que contra o 

magistrado tramitam representações de natureza criminal, que culminaram, inclusive, na 

quebra de sigilo bancário e fiscal, e que outros atos, também realizados no exercício da 

função, deram ensejo ao recebimento de denúncia pela prática, em tese, de crimes de 

realização de interceptação de comunicação telefônica com objetivo não autorizado em lei 

(Lei 9.296/1996, art. 10), prevaricação (CP, art. 319), falsidade ideológica (CP, art. 299, 

parágrafo único) e denunciação caluniosa (CP, art. 339 - três vezes). Procedimento de 

Controle Administrativo de que se conhece e a que se nega provimento” (CNJ – PCA 

200910000005860 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – 

DJU 07.04.2009). 

 

Número máximo de testemunhas 
 

Processo Administrativo Disciplinar. Recurso Administrativo 

contra decisão monocrática. Recorribilidade de decisões interlocutórias. Instrução. 

Testemunhas. Substituição. – “Na instrução de Processos Administrativos Disciplinares 

serão inquiridas, no máximo, 8 testemunhas de acusação e até 8 testemunhas de defesa por 

fato imputado (art. 1º, § 4º, Res./CNJ 30/07). Não consiste direito da defesa a substituição 

de testemunhas tempestivamente arroladas e, tampouco, a oitiva de testemunhas em 

número superior ao permissivo legal, independentemente de imputação de fatos ilícitos 

suficientes a justificarem tal acréscimo. Recurso Administrativo em Processo 

Administrativo Disciplinar a que se conhece para negar provimento” (CNJ – PAD 08 – 

Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Sigilo. Limitações 
 



47 

BBOOLLEETTIIMM  MMEENNSSAALL  DDEE  DDOOUUTTRRIINNAA  EE  JJUURRIISSPPRRUUDDÊÊNNCCIIAA  NNºº  0033//22000099..  

Processo Disciplinar. Sigilo. Limitações. – “Interessado nas 

Revisões Disciplinares podem ter acesso aos autos dos Procedimentos Disciplinares 

decorrentes após seu julgamento, conforme Regulamento Geral da Corregedoria Nacional 

de Justiça. Eventual violação de correspondência sigilosa não gera nulidade de atos 

sigilosos praticados pelo Conselho. Não conhecimento do Recurso” (CNJ – PAD 04 – Rel. 

Cons. Joaquim Falcão – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Sindicância prévia. Não obrigatoriedade 
 

Procedimento de Controle Administrativo. Magistrado. Processo 

Administrativo Disciplinar. Sindicância prévia ao processo. Facultatividade. – “Não é 

obrigatória a instauração de sindicância prévia ao Processo Administrativo Disciplinar 

quando houver provas suficientes para a formação do processo (Art. 18 do RGCNJ; STF: 

MS 22789). VI) Procedimento de Controle Administrativo a que se indefere” (CNJ – PCA 

200910000010246 – Rel. Cons. Jorge Maurique – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

 

 

PROCESSO CRIMINAL  

Remessa ao Ministério Publico antes da distribuição 
 

Pedido de Providências. Distribuição irregular dos processos 

criminais, descumprimento Res. 204/2005 e Constituição Federal. – “O processo deve ser 

imediatamente distribuído ao ser protocolizado no Tribunal, não havendo justificativa para 

postergação da distribuição. Inteligência do Art. 93, XV, da Constituição Federal.” (CNJ – 

PP 2009100000029070 – Rel. Cons. Marcelo Nobre – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

 

 

PROMOÇÃO DE MAGISTRADO 

Fixação de critérios objetivos. Atribuição dos tribunais 
 

Procedimento de Controle Administrativo. TJBA. Resolução. 

Fixação de critérios objetivos. Promoção por merecimento. Ausência de ilegalidade. 

Julgado improcedente. – “I) A edição de atos normativos reguladores das promoções e que 

fixem os critérios objetivos para a aferição do merecimento é competência das Cortes de 

Justiça, cabendo ao CNJ a sua desconstituição apenas quando eivados de vícios de 

legalidade. II) A posterior identificação de ilegalidade na aplicação da Resolução 

impugnada possibilita a instauração de novo procedimento e o controle do ato por este 

Conselho” (CNJ – PCA 200810000032640 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 81ª Sessão – j. 

31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

Não aplicação do art. 93, II “b” da CF/88 (dois anos de exercício na respectiva 

entrância) na promoção por merecimento 

 

Recurso Administrativo no Pedido de Providências. – “O Art. 93, 

II, „b‟, da Constituição Federal não se aplica à Justiça Federal, consoante precedentes do 

STF. Recurso não provido” (CNJ – PP 200810000028696 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 81ª 

Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

Promoção por antiguidade. Interstício. Dispensa 
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Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso do Sul. Concurso de promoção por antiguidade precedido de 

reclassificação. Requisito. Interstício. Afastamento. Possibilidade. Parágrafo único do Art. 

211 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado. – “O requisito do 

interstício poderá ser dispensado em duas situações: quando a remoção for requerida por 

permuta e quando a promoção for precedida de remoção, mas não existir candidato inscrito 

para a promoção. Na presente hipótese, o concurso de promoção foi precedido de 

reclassificação, e existiu a inscrição de outros magistrados, o que impede a dispensa do 

interstício, conforme permitido pelo parágrafo único do art. 211, da Lei 1.511/94. 

Procedimento que se julga improcedente. Decisão unânime” (CNJ – PCA 

200810000032420 – Rel. Cons. Técio Lins e Silva – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

 

PROVA  

Emprestada 
 

Quando o Tribunal de origem disponibilizar à parte interessada em 

sede de defesa prévia apenas as interceptações telefônicas que dizem respeito à sua pessoa, 

sob forma de compilação de única mídia, deve estar delimitado o campo probatório da 

instrução do procedimento disciplinar às conversas ali gravadas, aplicando-se o princípio 

da igualdade de armas (par conditio) e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal 

(Inq. 2424). A prova emprestada, desde que inicialmente autorizada pela Justiça na 

persecução penal, pode ser utilizada em sede de apuração disciplinar (STF: QO na Pet. 

3683). Procedimento de Controle Administrativo a que se indefere” (CNJ – PCA 

200910000010246 – Rel. Cons. Jorge Maurique – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

Parte do voto do Relator: “Prova emprestada. Penal. Interceptação telefônica. 

Documentos. Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita 

de delitos cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito 

policial. – Uso em Procedimento Administrativo Disciplinar, contra outros servidores, 

cujos eventuais ilícitos administrativos teriam despontado à colheita dessa prova. 

Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, 

da CF, e do art. 1º da Lei Federal 9.296/96. Precedentes. Voto vencido. Dados obtidos em 

interceptação de comunicações telefônicas, judicialmente autorizadas para produção de 

prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, bem como documentos 

colhidos na mesma investigação, podem ser usados em Procedimento Administrativo 

Disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou 

contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessas provas. 

(STF: QO na Pet 3683, Min. Cezar Peluso, DJe-035 PP-01012)” 

 

 

QUESTIONAMENTO NO CNJ DE MATÉRIA ANTERIORMENTE 

JUDICIALIZADA 

Inadmissibilidade 

 

Serventias extrajudiciais. Taxa de fiscalização judiciária. Matéria 

judicializada. – “1) Não compete ao Conselho Nacional de Justiça apreciar Pedido de 

Providências cujo objeto coincida com o de ação judicial anteriormente proposta. 2) Se 

previamente judicializada a matéria, o CNJ não pode examinar a questão na esfera 
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administrativa, a bem de prestigiar-se a segurança jurídica, evitar-se interferência  na 

atividade jurisdicional do Estado e afastar-se o risco de decisões conflitantes. 3) Recurso 

Administrativo em Pedido de Providência  de que se conhece para, no mérito, negar-lhe 

provimento” (CNJ – PP 200810000025671 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 80ª Sessão 

– j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

Inadmissibilidade de apreciação pelo CNJ quando as mesmas denúncias estão 

sendo apuradas pela Corregedoria local 

 

Recurso Administrativo. Reclamação disciplinar. Arquivamento. 

Manutenção da decisão recorrida. Recurso desprovido. – “Não se justifica a intervenção 

do Conselho Nacional de Justiça na hipótese em que as mesmas denúncias aqui formuladas 

já estão sendo apuradas no âmbito da Corregedoria local, porquanto incabível a apuração 

concomitante dos mesmos fatos” (CNJ – RD 200810000024642 – Rel. Min. Corregedor 

Gilson Dipp – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Contra decisão do Plenário do CNJ 

 

Recurso Administrativo no Procedimento de Controle 

Administrativo. Descabimento. Voto proferido em Plenário. Não conhecimento. – 

“Descabe a interposição de Recurso Administrativo contra decisão proferida pelo Plenário 

do CNJ (art. 21 do RICNJ). A aplicação do princípio da fungibilidade para a admissão do 

Recurso Administrativo como Pedido de Esclarecimentos seria possível se as razões 

recursais apresentassem omissão, contradição ou obscuridade da decisão” (CNJ – PCA 

200810000031385 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

 

REMOÇÃO DE MAGISTRADO 

V. tb.: CONCURSO DE REMOÇÃO, PROMOÇÃO E PERMUTA – MAGISTRADOS – 

PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS – SERVIDOR PÚBLICO  

Justiça do Trabalho. Juiz Substituto. Ajuda de custo nas remoções ex officio 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Magistratura do 

trabalho. Ajuda de custo. Remoção ex officio. Juiz substituto. Possibilidade. – “Em se 

tratando de remoção que ocorra por determinação do Tribunal e/ou interesse público, deve 

ser concedido o benefício com efeitos retroativos, por tratar de atos revisionais de casos 

administrativos in concreto. Procedimento de Controle Administrativo deferido” (CNJ – 

PCA 200810000014399 – Rel. Cons. Jorge Maurique – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

Possibilidade de remoção por reclassificação baseada no interesse público 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso do Sul. Alegação de descumprimento de decisão plenária do CNJ. Remoção. 

Reclassificação. Inobservância do critério de antiguidade. Revogação da liminar 

concedida. Pedido julgado improcedente. – “Considerando que o CODJ do Estado prevê a 
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possibilidade de remoção por reclassificação baseada no interesse público, não resta 

caracterizada a ilegalidade do ato impugnado” (CNJ – PCA 200810000032766 – Rel. 

Cons. Andréa Pachá – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

Parte do voto da Relatora: “O Plenário deste Conselho Nacional de Justiça decidiu, nos 

autos dos Procedimento de Controle Administrativo 35 e 200810000010310, que a 

alternância dos critérios de antiguidade e merecimento nas movimentações horizontais na 

carreira dos juízes estaduais são compatíveis com os dispositivos constitucionais que 

regulam a matéria”. 

 

Preferência à remoção de juízes da mesma comarca em detrimento da 

remoção de juízes de comarcas diversas da mesma entrância 

 

Pedido de Providências. Remoção. Pleito de Regulamentação 

Nacional. Impugnação de ato normativo de TJMT. Parcialmente procedente. Precedência 

da remoção dentro da mesma comarca. Ofensa à CF/88. Desconstituição. – “Ofende os 

preceitos constitucionais a previsão através de Resolução que privilegia a remoção de 

juízes da mesma comarca em detrimento da remoção de juízes de comarcas diversas da 

mesma entrância. Manutenção das movimentações até aqui realizadas. Necessidade de 

garantia de segurança jurídica” (CNJ – PP 200810000029457 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 

80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Únicos candidatos. Juízes Regionais não-vitalícios. Interstício de dois anos 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Remoção de 

magistrados. Indeferimento por falta de atendimento a requisitos constitucionais. Únicos 

candidatos. Juízes regionais não-vitaliciados. Interstício de dois anos de exercício na 

entrância e cursos de aperfeiçoamento. Inaplicabilidade. – “I) Não está a Administração 

dos Tribunais compelida a deferir pedidos de remoção se os magistrados não atendem os 

requisitos constitucionais e regimentais mínimos, exigidos para seu deferimento, a saber: i) 

interstício mínimo de dois anos de exercício na respectiva entrância e ii) atendimento ao 

número mínimo de aulas nos cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela Escola de 

Magistrados (art. 93, CF/88). II) Conquanto não haja direito absoluto do magistrado à 

remoção, por força dos princípios da confiança e boa-fé objetiva, a solução adotada pelo 

Tribunal requerido para solver alguns casos deverá nortear sua conduta futura em situações 

análogas. III) Não se aplicam, aos juízes regionais, não-vitaliciados, os requisitos 

constitucionais condicionadores da movimentação na carreira por remoção. IV) A 

dependência de fatores afetos à conveniência do serviço, na designação das substituições, 

bem assim, a incerteza do tempo de permanência nas Varas ou Comarcas do interior do 

estado, tornam peculiar a situação dos juízes regionais, os quais nem sempre detêm reais 

condições de dedicarem dois anos de exercício na mesma entrância, para efeito de 

avaliação de seu desempenho. Tampouco, permite sua especial condição de juízes 

regionais o planejamento da carreira e a freqüência a cursos oficiais de aperfeiçoamento 

profissional. V) Procedimento de Controle Administrativo a que se defere para compelir o 

Tribunal requerido a rever atos administrativos decisórios” (CNJ – PCA 200810000018344 

– Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

 

REVISÃO DE DECISÃO DO CNJ 

Pretensão de revisão através de novo procedimento. Inadmissibilidade 
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Recurso Administrativo. Procedimento de Controle Administrativo. 

Tribunal de Justiça da Bahia. Pretensão de rever decisão no processo de escolha para o 

acesso ao Tribunal Estadual. – “I) Prevenção do relator que examinou o ato impugnado. 

II) Impossibilidade de revisão do julgado do Conselho Nacional de Justiça por meio de 

novo Procedimento de Controle Administrativo de ato já analisado e julgado. Recurso 

improvido. Decisão monocrática mantida” (CNJ – PCA 200810000027692 – Rel. Cons. 

Felipe Locke Cavalcanti – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

REVISÃO DISCIPLINAR 

Excesso de linguagem. Art. 41 da LOMAN. Afirmação pelo Magistrado nos 

autos de que o defensor utilizou-se de “argumento falacioso”. Imposição de 

pena de advertência. Inadmissibilidade 

 

Revisão Disciplinar. Magistrado. Afirmação nos autos de que o 

defensor utilizou-se de argumento falacioso. Alegação de excesso de linguagem. 

Imposição de pena de advertência pelo Tribunal Pleno. Inadmissibilidade. Não 

caracterização do excesso. – “Não há falar em excesso de linguagem a que se refere o Art. 

41 da LOMAN se as afirmações feitas no despacho judicial correspondem à realidade dos 

fatos. Portanto, se o magistrado afirma fato verdadeiro na sua decisão, contrapondo 

afirmação do causídico que não corresponde à realidade fática, não estará excedendo em 

sua linguagem se disser que tal afirmação ou argumento – por não retratar a verdade – é 

falacioso, não se vislumbrando nisso qualquer excesso ou ofensa” (CNJ – REVDIS 

200810000017273 – Rel. Designado Cons. Rui Stoco – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

Parte do voto do Relator Designado: “E, no contexto dos fatos tem-se que a Juíza que 

presidia o processo-crime nomeou o advogado reclamante para a defesa do acusado, tendo 

ele recusado a nomeação sob alegação de que não tem formação jurídica na área criminal e 

não se sentia apto para assumir o encargo. Tal afirmação, contudo, foi recusada diante da 

certidão informando que referido causídico já havia atuado em três processos de natureza 

criminal perante a Justiça Eleitoral, como acima observado. Ocorre que as palavras tidas 

como verdadeiros „doestos‟ pelo causídico, ou seja, „argumento falacioso‟ foram timbradas 

na decisão sob o fundamento de que a alegação ou argumento daquele advogado, no 

sentido de que não tinha sido intimado da decisão não correspondia à verdade, sendo 

portanto, „um argumento falacioso‟. Com essa conformação e sob esse contexto seria 

razoável afirmar a caracterização de „excesso de linguagem‟? Impõe-se assumir a 

convicção de que a resposta é negativa. O v. acórdão aqui vergastado, com suporte no 

„Novo Dicionário Aurélio – séc. XXI, Ed. Nova Fronteira‟ diz que Falácia vem do latim 

„FALLÁCIA, trapaça ardil, engano, astúcia‟. Todavia no Dicionário Aurélio Eletrônico 

falácia é definida como „qualidade do que é falaz; falsidade‟ e no Dicionário Houaiss essa 

palavra significa „afirmação falsa ou errônea‟. Dessarte a palavra „falácia‟ em sua 

etimologia e só por si não assume feição ofensiva. Ora, a afirmação de não ter sido 

intimado era efetivamente falsa, não em sentido pejorativo, mas apenas na consideração de 

que intimação efetivamente ocorreu, de sorte que o uso da expressão „falacioso argumento‟ 

assume outra conotação, qual seja, de que a afirmação de ter não sido intimado não 

corresponde à verdade, sendo, portanto, falacioso ou falso, na consideração de que aquilo 

que não for verdadeiro será falso”. 

 

Excesso de linguagem. Matéria de natureza jurisdicional. Incompetência do 

CNJ 
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Processo de Revisão Disciplinar. Magistrado. Excesso de 

linguagem em processo judicial. Distinção. Inaplicabilidade no presente Procedimento 

Disciplinar. Questão jurisdicional. Ausência de competência do CNJ. Não conhecimento. 

– “I) A questão sobre discussão centrada na autenticidade documental, em sede de 

incidente de falsidade, possui nítido caráter jurisdicional, conflitando com a competência 

deste CNJ sobre a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, nos termos do 

Art. 103-B, § 4º, da CF/88. II) Por „excesso de linguagem‟, no âmbito administrativo-

disciplinar da magistratura, entende-se como sendo o juízo ofensivo, lançado pelo 

magistrado contra as partes ou seus procuradores (Art. 41 da LOMAN). Já em âmbito 

jurisdicional, em especial, no processo da competência do Tribunal do Júri, entende-se por 

„excesso de linguagem‟ a exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de 

influir no ânimo do Conselho de Sentença (Art. 413, § 1º, do CPP). A insurgência contra 

alegada incursão no mérito final de determinada questão sub judice, em incidente de 

falsidade documental, não implica em qualquer uma das hipóteses semânticas do instituto 

„excesso de linguagem‟. III) Não se considera violação de deveres de conduta de 

magistrados de urbanidade e de não se pronunciar sobre processo judicial em andamento 

(Arts. 35, IV, e 36, III, da LOMAN) a caracterização de suposto error in procedendo em 

produção probatória, feita em processo judicial, nem mesmo eventual juízo prévio de 

mérito sobre o teor ideativo ou material de documento não periciado. O dever de abstenção 

de opinião diz respeito à manifestação exarada extraprocessualmente – i.e., perante os 

meios de comunicação (TV, jornais, etc.), sendo plenamente possível a crítica do 

magistrado nos autos de processo pendente de seu julgamento, por justamente ser essa 

atividade inerente ao exercício da judicatura, que nada mais é do que a própria análise de 

mérito, questão tipicamente jurisdicional e fora da competência do CNJ (Art. 103-B, § 4º, 

da CF/88). IV) Processo de Revisão Disciplinar a que se indefere” (CNJ – RD 

200810000012354 –Rel. Cons. Jorge Maurique – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

 

Pretensão fundada em causa de pedir não prevista no Regimento Interno 

 

Revisão Disciplinar. Preliminar. Pedido fundado em causa de 

pedir não prevista no Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Rejeição. – “É 

admissível o pedido de Revisão Disciplinar fundado no argumento de que decisão do 

Tribunal Pleno contrariou texto expresso de lei e foi de encontro às provas produzidas em 

autos de Procedimento Administrativo Disciplinar, por enquadrar-se na hipótese prevista 

no art. 89, inc. I, do Regimento Interno. Preliminar que se rejeita” (CNJ – RD 

200830000000760 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – 

DJU 06.04.2009). 

 

Questão já judicializada 

 

Revisão Disciplinar. Matéria judicializada. Não conhecimento. – 

“A pendência de demanda judicial sobre a matéria obsta a apreciação do caso na via 

administrativa, pois há risco iminente de serem proferidas decisões conflitantes, causadoras 

de incerteza e insegurança jurídica. Precedentes do CNJ. Não conhecimento” (CNJ – RD 

200710000014188 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

 

SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA A MAGISTRADO 
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Aposentadoria compulsória. Efeito imediato da decisão. Dispensa de 

publicação 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará. Magistrado punido com pena de aposentadoria compulsória. 

Vencimentos proporcionais. Eficácia imediata da decisão. Acórdão. Publicação. Efeitos. – 

“„A eficácia imediata de decisão que imputa sanção disciplinar não prescinde de 

publicação de acórdão, mas sim da notificação daquele que sofrerá seus efeitos‟. 

Precedente. „Se a sentença de disponibilidade malgrado recorrida, já estava a produzir 

efeito, a proporcionalização do subsídio do interessado constituiu mera consequência‟ 

(CNJ – PCA 256 – Relator Conselheiro Cláudio Godoy – 12ª Sessão Extraordinária). 

Procedimento que se julga parcialmente procedente” (CNJ – PCA 200810000033539 – 

Rel. Cons. Técio Lins e Silva – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS (ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO) 

Ato de delegação de serviços de notas e de registro praticado pelo Governador 

do Estado. Impossibilidade de desconstituição pelo CNJ 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Desconstituição de atos 

de delegação de serviços notariais e registrais praticados pelo Governador do Estado de 

Minas Gerais após a CF/88. Impossibilidade. Pedido Julgado Improcedente. – “Não pode 

o Conselho Nacional de Justiça, como órgão de cúpula da administração do Poder 

Judiciário, determinar a desconstituição de ato praticado por membro do Poder Executivo. 

Procedimento a que se julga improcedente” (CNJ – PCA 200710000003683 – Rel. Cons. 

Andréa Pachá – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Desdobramento de uma serventia em “sucursais” ou “filiais” por ato do 

Conselho Superior da Magistratura, antes do advento da Lei 8.935/94 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Criação e manutenção 

de sucursais ou filiais de serventias extrajudiciais por ato do Conselho Superior da 

Magistratura do Tribunal de Justiça. Determinação de extinção das unidades desdobradas 

a partir do advento da CF/88. Procedência do pedido. – “1) O caput do Art. 236 da 

Constituição Federal sugere e prenuncia o princípio da unicidade da delegação de 

serventias extrajudiciais pelo Poder Público, de sorte que a Lei Complementar 

regulamentadora apenas reiterou o que já estava prefixado na norma constitucional. 2) 

Caracteriza burla ao sistema de delegação por concurso público a criação e instalação, 

através de desdobramento de uma mesma serventia extrajudicial, em „sucursais‟ ou 

„filiais‟, funcionando em vários pontos do município e causando irregular aumento na sua 

abrangência territorial, ainda que essa disseminação decorra de autorização administrativa 

do Tribunal de Justiça (Precedente: PCA 8855)” (CNJ – PCA 200810000011994 – Rel. 

Cons. Rui Stoco – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

Parte do voto do relator: “Tais informações, não contestadas pelo Requerido, evidenciam 

que os postos de atendimento criados a partir da Res. 009/2001 do TJRN, objeto do 

presente PCA, extrapolam as competências para as quais foram originalmente previstos na 

Lei 9.534/97. Além disso, é clara a vedação do art. 43 da Lei dos Cartórios – Lei 8.935/94, 

que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais de 

registro: „Art. 43. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, vedada a 

instalação de sucursal...”.  “...Significa, portanto, que só se permite o ingresso na atividade 

notarial e de registro através de concurso público e apenas para uma única serventia, quer 
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dizer, para uma só unidade da atividade notarial ou de registro em perímetro taxativamente 

estabelecido, como se depreende da dicção da norma contida no § 3º do Art. 236: „não se 

permitindo que qualquer serventia fique vaga‟, empregada a palavra „serventia‟ no 

singular. Significa, também, que a proibição de desdobramento de serventia decorre da 

própria Constituição Federal, de sorte que o disposto no Art. 43 da Lei 8.935/94 („Cada 

serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, vedada a instalação de sucursal‟) 

traduz mera explicitação do que preceitua o § 3º do Art. 236 da Constituição Federal”. 

Decisão monocrática acerca de sucursais de cartórios: Tratando de casos de 

transformações de sucursais de cartórios em novos serviços notariais, o Supremo Tribunal 

Federal ratificou tal vedação em 1988: „DI-MC 1583 / RJ- Rio de Janeiro. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. 2) Provimentos  1/97 e 6/97, ambos da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Provimento  1/1997 transformou as sucursais dos 

4º, 5º, 8º, 10º, 14º, 15º, 16º, 18º, 22º, 23º e 24º Ofícios de Notas do Rio de Janeiro, em 

novos serviços notariais, criando, assim, mais dezenove Ofícios. O Provimento  06/1997 

estendeu às Sucursais dos 10º e 17º Ofícios de Notas de Niterói as mesmas disposições 

adotadas pelo Provimento  1/1997. 3) Fundamentaram-se os Provimentos referidos no art. 

43 da Lei 8935/1994. 4) Alega a autora que esse dispositivo legal não pode retroagir para 

alcançar situações pretéritas, invocando ofensa, pelos Provimentos 1 e 6, ambos de 1997, 

ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 5) Caráter normativo dos Provimentos 

impugnados. 6) Lei 8.935, de 18.11.1994, que dispôs sobre os serviços notariais e de 

registro, a que se refere o art. 236 da Constituição. 7) Os Provimentos, objeto da ação, e o 

art. 43 da Lei 8.935/1994. 8) No juízo cautelar, não cabe, desde logo, opor direito 

adquirido à disciplina revista nos Provimentos, que estão precedidos de fundamentação. O 

art. 43 da Lei 8.935/1994 estipula que cada serviço notarial ou de registro funcionará em 

um só local, vedada a instalação de sucursal. 9) A fiscalização dos serviços notariais e de 

registro, ut art. 236 da Constituição, pelo Poder Judiciário, tem expresso assento no § 1º do 

art. 231 da Lei Maior, estando definida na lei. 10) Medida cautelar indeferida. (DJ 13-11-

1998)‟” (CNJ – PCA 200710000013226 – Rel. Cons. Joaquim Falcão – Decisão 

Monocrática – j. 30.06.2008).  

 

Entrega da serventias a quem não prestou concurso, com fundamento na 

Constituição do Estado. Afastamento do candidato aprovado que escolheu 

serventia e a assumiu.  

 

Procedimento de Controle Administrativo. Serventia extrajudicial. 

Concurso de ingresso. Candidato aprovado que fez escolha da serventia. Posterior 

determinação do seu afastamento para entregar a delegação a quem não prestou 

concurso, com fundamento no Art. 309, § 3º da Constituição do Estado. Inadmissibilidade. 

Vaga que já havia sido escolhida legitimamente pelo candidato aprovado e ora 

Requerente. – “Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o ingresso na 

atividade notarial e de registro ocorre apenas pela via única e exclusiva do concurso 

público, nos termos do § 3º do Art. 236 dessa Carta de Princípios, de sorte que o só fato de 

a pessoa estar designada sem concurso durante a sua vigência, com fundamento em 

dispositivo de Constituição Estadual local, mostra-se irrelevante e inócuo para assegurar 

direito à titularidade da serventia” (CNJ – PCA 200810000027163 – Rel. Cons. Rui Stoco 

– 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 07.04.2009). 

 

 

SERVIDOR PÚBLICO 

Avaliador Judicial. Reclassificação 
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Procedimento de Controle Administrativo. Cargo de avaliador 

judicial. Reclassificação. Alteração Lei Organização judiciária. TJBA. Falta de atribuição 

do CNJ. Art. 25, X, RICNJ. – “I) Exsurge cristalina a regra definidora do controle 

autorizado pelo Art. 103-B da CF/88, circunscrito à área administrativa e financeira da 

atividade emanada dos órgãos jurisdicionais, serviços auxiliares, serventias e prestadores 

de serviços notariais e de registro. II) Jungido este Conselho à condição de instância de 

controle dos atos administrativos e financeiros do Poder Judiciário e serviços auxiliares, 

não pode se sobrepor aos Tribunais no exercício de funções gerenciais e, tampouco, revisar 

o mérito de ações de política judiciária interna, consubstanciadas a partir da interposição 

legislativa, sob pena de mácula à autonomia assegurada pelo art. 99 da CF/88 e 

desestabilização do equilíbrio institucional. III) Transborda das tarefas confiadas ao CNJ 

eventuais auditorias sobre a melhor exegese da legislação que disciplina o plano de carreira 

de servidores, bem assim, a conveniência da reclassificação legal de cargos vinculados aos 

Tribunais. IV) A Carta Magna deferiu aos Estados competência exclusiva para 

organizarem suas próprias Justiças (art. 125, caput) e aos Tribunais a iniciativa da lei de 

organização judiciária (art. 125, § 6º). V) Carecem os autos de elementos hábeis a 

demonstrar a redução de vencimentos dos avaliadores em razão das novas regras. VI) 

Procedimento de Controle Administrativo não-conhecido” (CNJ – PCA 200810000028994 

– Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

Cessão por convênio entre o Tribunal e o Município. Possibilidade 

  

Procedimento de Controle Administrativo. Servidores municipais. 

Cessão. Função de escrevente judiciário. Anexos fiscais. Similitude com o PCA 

200810000015630, 71ª Sessão Plenária. – “I) Em casos singulares de excepcional 

necessidade do serviço, pode-se admitir a realização de convênios para cessão de 

servidores originários do Poder Executivo Municipal para o exercício da função de 

escrevente. II) Impõe viabilizar e acompanhar a substituição gradativa do modelo de 

aproveitamento, no Poder Judiciário, de servidores cedidos por outros órgãos pela 

incorporação de servidores nomeados após regular aprovação em concurso público. III) 

Deferido, em julgamento anterior, o prazo de um ano para apresentação, à Comissão de 

Estatística e Gestão Estratégica, de cronograma de trabalho orientado para o planejamento 

de ações concretas, visando à substituição dos servidores municipais por servidores de 

carreira do Tribunal do Estado de São Paulo (PCA 200810000015630). IV) Procedimento 

de Controle Administrativo a que se julga improcedente” (CNJ – PCA 200910000002651 

– Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

 

Concurso público. Utilização de informativos contendo jurisprudência não 

admitida pela Comissão Organizadora 

 

Recurso Administrativo. Procedimento de Controle Administrativo. 

Concurso público. Candidato. Utilização de informativos jurisprudenciais não admitidos 

pela comissão organizadora do concurso. Regularidade. – “Incensurável a conduta de 

comissão organizadora de concurso que, fiel aos termos do edital do certame, impede 

candidato de utilizar informativo jurisprudencial. Soberania da comissão organizadora. 

Recurso conhecido e improvido” (CNJ – PCA 200810000033369 – Rel. Cons. Antonio 

Umberto de Souza Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 
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Extinção do cargo de Secretário de Gabinete e criação do cargo de Assessor de 

Juiz. Livre nomeação 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo. Extinção do cargo de Secretário de Gabinete/Nível Médio. 

Criação de cargos de Assessor de Juiz/Nível Superior. Livre nomeação. Norma Estadual 

objeto da ADI 3.711. Liminar indeferida naqueles autos. – “A alteração efetuada na 

estrutura do Poder Judiciário de 1º Grau significou, no entendimento do requerente, que 

possui graduação em Direito, uma estagnação na carreira que ocupa, por estarem sendo 

nomeados, para o novo cargo de Assessor de Juiz de Direito, pessoas estranhas ao quadro 

de servidores, em detrimento daqueles concursados, mesmo que ocupantes de cargos de 

nível médio, e que poderiam ser aproveitados para o exercício das funções de assessor de 

Juiz. Em verdade, não existe, na presente hipótese, um ato concreto passível de controle 

pelo CNJ, mas tão-somente uma reestruturação e criação de cargos no âmbito do Poder 

Judiciário de 1º Grau, e a consequente nomeação de servidores para ocuparem os novos 

cargos comissionados. Procedimento a que se nega provimento. Decisão monocrática” 

(CNJ – PCA 200810000032699 – Rel. Cons. Técio Lins e Silva – Decisão Monocrática – 

20.03.2009). 

 

Pagamento de diárias 

 

Pedido de Providências. Associação dos Magistrados Brasileiros. 

Concessão e pagamento de diárias a magistrados e servidores. Necessidade de tratamento 

isonômico da matéria no âmbito dos tribunais. Princípio da publicidade, moralidade e 

transparência. Critérios. – “A concessão e o pagamento de diárias a servidores e 

magistrados, em respeito aos corolários da moralidade, publicidade e eficiência 

administrativas, merece tratamento específico a fim de conferir aos destinatários da 

indenização um tratamento isonômico pelo Poder Judiciário nacional. Pedido que se acolhe 

com a proposta de elaboração de Resolução a regulamentar o tema. Decisão unânime” 

(CNJ – PP 200810000011052 – Rel. Cons. Técio Lins e Silva – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 

– DJU 06.04.2009). 

 

Restrição de participação de todos os servidores de Sessão de Julgamento do 

Tribunal de Justiça, na qual foi apreciado plano de cargos e salários da 

categoria. Presença dos diretores do sindicato assegurada 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Restrição de 

participação de todos os servidores em Sessão de Julgamento de Procedimento de seu 

interesse. Comportamento indevido dos servidores. Presença assegurada aos dirigentes do 

Sindicato de Classe. Inexistência de nulidade da Sessão do Tribunal Pleno. Pedido de 

anulação improcedente. – “A restrição na participação de elevado número de servidores 

exaltados em Sessão de Julgamento do Tribunal Pleno, desde que realizada livremente, 

assegurada a necessária publicidade, com a presença dos diretores do Sindicato que os 

representa, como ocorreu, não induz nulidade dos inúmeros julgamentos realizados e da 

aprovação do Plano de Cargos e Salários da categoria” (CNJ – PCA 200910000000447 – 

Rel. Cons. Rui Stoco – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

Técnico Judiciário. Servidor efetivo. Exercício de cargo em comissão em outro 

Tribunal da União 
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Técnico Judiciário. Exercício em cargo em comissão. – “Servidor 

ocupante do cargo efetivo de Técnico Judiciário pode exercer cargo em comissão no Poder 

Judiciário da União, desde que ostente graduação de nível superior, consoante a exigência 

do art. 5.º, § 8.º, da Lei 11.416/2006, ressalvadas as situações constituídas anteriormente à 

vigência do referido diploma legal, para as quais a formação superior é dispensável” (CNJ 

– PP 2008100000010588 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – 

DJU 06.04.2009). 

 

 

SINDICÂNCIA  

Inexigência de abertura como condição para a instauração de processo 

disciplinar 

 

Reclamação Disciplinar. Dispensa de Sindicância. Independência 

entre as instâncias penal e administrativa. Indicativos de violações aos deveres funcionais. 

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar. – “A sindicância, por ser mero 

procedimento preparatório do Processo Administrativo Disciplinar, é dispensável quando 

já existirem elementos suficientes para a instauração daquele processo” (CNJ – RD 

200710000012260 – Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – 

DJU 07.04.2009). 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Magistrado. Processo 

Administrativo Disciplinar. Sindicância prévia ao processo. Facultatividade. – “Não é 

obrigatória a instauração de sindicância prévia ao Processo Administrativo Disciplinar 

quando houver provas suficientes para a formação do processo (Art. 18 do RGCNJ; STF: 

MS 22789). VI) Procedimento de Controle Administrativo a que se indefere” (CNJ – PCA 

200910000010246 – Rel. Cons. Jorge Maurique – 81ª Sessão – j. 31.03.2009 – DJU 

07.04.2009). 

 

 

SUBSTITUIÇÃO DE JUÍZES TITULARES 

Diferença de remuneração 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Magistratura. Conselho 

Nacional de Justiça. Competência para afastamento da aplicação de norma conflitante 

com a Constituição nos casos concretos. Substituição em entrância ou instância. Direito à 

contraprestação correspondente ao cargo interino. Valor remuneratório fixado em Lei 

Estadual inferior ao patamar estipulado na Lei Orgânica da Magistratura. Reserva de Lei 

Complementar Federal de caráter nacional. –  “Versando a Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional (LC 35/79) sobre o valor remuneratório decorrente das substituições por 

magistrados de entrância ou instância inferior (art. 124), não há chance constitucional para 

o exercício inovador da competência legislativa dos Estados (CF, art. 93, caput), em 

detrimento da disciplina constante da lei nacional” (CNJ – PP 200810000022372 – Rel. 

Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

 

SUCURSAIS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

Criação de sucursais da mesma serventia. Inadmissibilidade 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Criação e manutenção 

de sucursais ou filiais de serventias extrajudiciais por ato do Conselho Superior da 
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Magistratura do Tribunal de Justiça. Determinação de extinção das unidades desdobradas 

a partir do advento da CF/88. Procedência do pedido. – “1) O caput do Art. 236 da 

Constituição Federal sugere e prenuncia o princípio da unicidade da delegação de 

serventias extrajudiciais pelo Poder Público, de sorte que a Lei Complementar 

regulamentadora apenas reiterou o que já estava prefixado na norma constitucional. 2) 

Caracteriza burla ao sistema de delegação por concurso público a criação e instalação, 

através de desdobramento de uma mesma serventia extrajudicial, em „sucursais‟ ou 

„filiais‟, funcionando em vários pontos do município e causando irregular aumento na sua 

abrangência territorial, ainda que essa disseminação decorra de autorização administrativa 

do Tribunal de Justiça (Precedente: PCA 8855)” (CNJ – PCA 200810000011994 – Rel. 

Cons. Rui Stoco – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

Parte do voto do relator: “Tais informações, não contestadas pelo Requerido, evidenciam 

que os postos de atendimento criados a partir da Res. 009/2001 do TJRN, objeto do 

presente PCA, extrapolam as competências para as quais foram originalmente previstos na 

Lei 9.534/97. Além disso, é clara a vedação do art. 43 da Lei dos Cartórios – Lei 8.935/94, 

que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais de 

registro: „Art. 43. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, vedada a 

instalação de sucursal...”.  “...Significa, portanto, que só se permite o ingresso na atividade 

notarial e de registro através de concurso público e apenas para uma única serventia, quer 

dizer, para uma só unidade da atividade notarial ou de registro em perímetro taxativamente 

estabelecido, como se depreende da dicção da norma contida no § 3º do Art. 236: „não se 

permitindo que qualquer serventia fique vaga‟, empregada a palavra „serventia‟ no 

singular. Significa, também, que a proibição de desdobramento de serventia decorre da 

própria Constituição Federal, de sorte que o disposto no Art. 43 da Lei 8.935/94 („Cada 

serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, vedada a instalação de sucursal‟) 

traduz mera explicitação do que preceitua o § 3º do Art. 236 da Constituição Federal”. 

Decisão monocrática acerca de sucursais de cartórios: Tratando de casos de 

transformações de sucursais de cartórios em novos serviços notariais, o Supremo Tribunal 

Federal ratificou tal vedação em 1988: „DI-MC 1583 / RJ- Rio de Janeiro. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. 2) Provimentos  1/97 e 6/97, ambos da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Provimento  1/1997 transformou as sucursais dos 

4º, 5º, 8º, 10º, 14º, 15º, 16º, 18º, 22º, 23º e 24º Ofícios de Notas do Rio de Janeiro, em 

novos serviços notariais, criando, assim, mais dezenove Ofícios. O Provimento  06/1997 

estendeu às Sucursais dos 10º e 17º Ofícios de Notas de Niterói as mesmas disposições 

adotadas pelo Provimento  1/1997. 3) Fundamentaram-se os Provimentos referidos no art. 

43 da Lei 8935/1994. 4) Alega a autora que esse dispositivo legal não pode retroagir para 

alcançar situações pretéritas, invocando ofensa, pelos Provimentos 1 e 6, ambos de 1997, 

ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 5) Caráter normativo dos Provimentos 

impugnados. 6) Lei 8.935, de 18.11.1994, que dispôs sobre os serviços notariais e de 

registro, a que se refere o art. 236 da Constituição. 7) Os Provimentos, objeto da ação, e o 

art. 43 da Lei 8.935/1994. 8) No juízo cautelar, não cabe, desde logo, opor direito 

adquirido à disciplina revista nos Provimentos, que estão precedidos de fundamentação. O 

art. 43 da Lei 8.935/1994 estipula que cada serviço notarial ou de registro funcionará em 

um só local, vedada a instalação de sucursal. 9) A fiscalização dos serviços notariais e de 

registro, ut art. 236 da Constituição, pelo Poder Judiciário, tem expresso assento no § 1º do 

art. 231 da Lei Maior, estando definida na lei. 10) Medida cautelar indeferida. (DJ 13-11-

1998)‟” (CNJ – PCA 200710000013226 – Rel. Cons. Joaquim Falcão – Decisão 

Monocrática – j. 30.06.2008).  

 

 

TEMPO DE SERVIÇO 
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Magistrado. Contagem de tempo de serviço prestado á CEF 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Desconstituição de ato 

administrativo. Contagem de tempo de serviço prestado à CEF. Magistrado. Ausência de 

ilegalidade. Pedido julgado improcedente. – “A contagem de tempo de serviço prestado 

junto à Caixa Econômica Federal como tempo de serviço público anterior à magistratura 

não traduz ofensa à legislação brasileira vigente, eis que não poderá ser utilizada como 

critério para fins de movimentação na carreira. Desnecessidade do cômputo do tempo de 

serviço, diante dos demais critérios para apuração da antiguidade” (CNJ – PCA 

200810000031099 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 

06.04.2009). 

 

 

VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER JUDICIÁRIO 

Aquisição e uso. Regulamentação por Resolução 

 

Proposta de Resolução. Veículos oficiais do Poder Judiciário. 

Aquisição e uso. Regulamentação. – “Considerando o relevo econômico, moral e 

simbólico do uso adequado dos automóveis destinados ao transporte de magistrados e 

serventuários e a necessidade de estabelecimento de parâmetros uniformes para aquisição e 

uso de tais bens, impõe-se a edição de resolução para disciplinar a matéria. Pedido 

acolhido em parte” (CNJ – PP 200810000019087 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza 

Junior – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009). 

 

* * * 

 


