
 

 

 
 

 
 
 
 

BBOOLLEETTIIMM  MMEENNSSAALL    

DDEE  DDOOUUTTRRIINNAA  EE  JJUURRIISSPPRRUUDDÊÊNNCCIIAA  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   NÚMERO 06 – JULHO DE 2009    
  

  

  

  

  

  

  

CCrriiaaççããoo  ee  CCoooorrddeennaaççããoo::  

DDeesseemmbbaarrggaaddoorr  RRUUII  SSTTOOCCOO  

((ccoollaabboorraaddoorr))  
 



2 

 

SSEEÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOUUTTRRIINNAA  
  

 

AABBUUSSOO  DDOO  DDIIRREEIITTOO  DDEE  EESSTTAARR  EEMM  JJUUÍÍZZOO    
((DDIIRREEIITTOO  DDEE  RREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDEECCOORRRREENNTTEE  DDAA  MMÁÁ--FFÉÉ  PPRROOCCEESSSSUUAALL))  

 

RUI STOCO 
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 

Ex-Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça 

Pós-graduado em Direito Processual Civil 

Professor e coordenador em cursos de pós-graduação 

 

Questão que desperta grande interesse é aquela suscitada quando 

determinada pessoa ajuíza uma ou mais ações judiciais buscando fazer prevalecer o que 

entende ser direito seu, mostrando-se, contudo, insistente e impertinente nos autos, criando 

incidentes, recorrendo das decisões interlocutórias através de agravo de instrumento e das 

decisões de mérito através de recursos ordinários e extraordinários ou especial ou, ainda, 

renovando causa que já havia sido julgada. Enfim, insistindo em um resultado que lhe foi 

negado ou no reconhecimento de um direito que foi declarado inexistente através de 

decisão transitada em julgado. Como também deduzindo pretensão que sabe absurda e 

contrária à lei; juntando documentos falsos aos autos; buscando objetivo ilegal ou 

criminoso ou retardando o andamento do processo. 

Há precedentes em que a pessoa ingressou com inúmeras ações contra outra, 

sendo vencida em todas. O réu nas ações que lhe foram intentadas, saindo vencedor em 

todas as demandas, passou a entender que aquele que lhe moveu ações (autor) infundadas 

teria praticado abuso de poder ou abuso do direito de aviventar ações em juízo e, mesmo, 

abuso do direito de recorrer. 

A questão, como se verifica, não é simples. 

O tema relativo ao abuso do direito em si, sua concepção, origem, 

fundamentos e efeitos é tão intrincado quando instigante, mas seu estudo não se comporta 

nos estreitos limites da problemática que se quer abordar, pois mereceria conter-se em um 

compêndio de mais de mil páginas. 

Mas cabe lembrar que PLANIOL
1
, ao criticar o que se chamou de “abuso de 

direito”, verberou: “Fala-se facilmente do uso abusivo de um direito, como se esta 

expressão tivesse um sentido claro e preciso. Mas é necessário não nos iludirmos: o direito 

cessa onde começa o abuso, e não pode haver uso abusivo de um direito qualquer, porque 

um mesmo ato não pode ser, a um só tempo, conforme e contrário ao direito”. 

Buscou PLANIOL mostrar que a doutrina do abuso do direito é 

teoricamente contraditória. 

Contudo, redargüiu JORGE AMERICANO
2
: “Se, por um lado, a noção do 

direito exclui a idéia do abuso, porque o abuso desnatura o direito e faz com que deixe de o 

ser, por outro lado não há contestar a realidade dos fatos, que verifica, em uma série de 

                                            

1
. MARCEL PLANIOL. Traité de Droi Civil, v. II, n. 870. 

 
2
. JORGE AMERICANO. Do abuso do direito no exercício da demanda. 2. ed. São Paulo, 1932, p. 5. 
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atos ilícitos, um falso assento em direito, diversamente do ato ilícito, genericamente 

considerado em que se não invoca nenhum assento em direito”. 

E DEGUIT
3
, afastando-se do entendimento de PLANIOL, para dele 

discordar parcialmente, lembrou: “Eu não diria, com Marcel Planiol que a fórmula “uso 

abusivo dos direitos” é uma logomaquia, mas, como ele, entendo que se há direito, este 

cessa onde o abuso começa. E acrescento que esta teoria, ou pelo menos esta fórmula – 

abuso do direito – explica-se pelas circunstâncias”. 

E o maior estudioso da doutrina do abuso do direito, o mestre 

JOSSERAND
4
, também refutou PLANIOL observando não existir contradição em que um 

ato seja a um só tempo conforme a tal direito determinado e, entretanto, contrário ao 

direito considerado em sua generalidade e em sua objetividade. 

Para não polemizar ainda mais e manter discussão sobre a “luta de 

palavras”, que não se comporta neste estudo, cabe apenas dizer que a teoria do abuso do 

direito está consagrada hoje em quase todos os ordenamentos jurídicos das nações 

desenvolvidas. 

O ato jurídico, porque encampado pela norma legal, pressupõe-se lícito. 

O ato contrário ao direito não é ato jurídico. Caracteriza um ato ilícito posto 

não estar conforme ao direito. 

Esse ato é ilícito desde a sua gênese: concepção, nascimento e efeitos que 

produz. 

O abuso de direito, em palavras simples e objetivas, pressupõe licitude no 

antecedente e ilicitude no conseqüente, pois originariamente o agente lança mão de um 

direito mas o exerce com excesso ou com abuso. 

Então, o ato que era inicialmente lícito, em um segundo momento converte-

se em ilícito pelo excesso e não em razão de sua origem. 

Do que se infere que a idéia do abuso sustenta-se em uma apreciação 

relativa ao modo pelo qual o titular exerce o direito.
5
 

Quando a pessoa pratica uma ação ou omissão permitida, diz-se que 

praticou um ato lícito e, portanto, não proibido. 

Diz-se também que agiu no exercício regular de um direito. 

Sua ação é lícita. 

Quando, porém, o indivíduo pratica uma ação ou omissão proibida, prevista 

expressamente na lei como não permitida, diz-se que cometeu um ato ilícito e, portanto, 

condenado pelo Direito Positivo. 

Mas quando essa mesma pessoa faz valer ou exerce mal o seu direito, 

cometendo excesso, desvio ou abuso, nasce então o abuso do direito como verdadeiro 

tertius genus. 

Segundo entendemos Código Civil, consagrou esse entendimento e cobriu 

lacuna do Código revogado, adotando a teoria do abuso do direito, definindo-o como ato 

ilícito e afastando discussão doutrinária secular. 

                                            

3
. LÉON DEGUIT. Les transformations générales du Droit Privé, p. 199. 

 
4
. LOUIS JOSSERAND. De l’Esprit des Droits et leur relativité, 1927, p. 312 e segs, n. 245. 

 
5
. RICARDO LUIS LORENZETTI. Nuevas fronteras del abuso de derecho, Revista dos Tribunais n. 723, p. 53. 

 



4 

O art. 187 do Código Civil está assim redigido: 

“Art. 187. Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes”. 

Ressalta claro do texto que também o titular de um direito pode cometer ato 

ilícito quando o exerce mal e indevidamente, ultrapassando os limites estabelecidos ou 

desviando-se da boa-fé e dos bons costumes que, então, convertem-se em má-fé e em 

prática ruim e repudiada pelo estrato social, sendo certo que estes dois últimos 

comportamentos contra legem são gêneros de que  o dolo é espécie. 

Portanto, quando alguém ingressa com uma ação judicial está no exercício 

regular de um direito. 

Se o seu comportamento processual se der secundum ius, ou seja, conforme 

a moldura estabelecida na lei processual civil, não há abuso nem desvio, pouco importando 

que o resultado da demanda lhe seja favorável ou desfavorável, na consideração de que a 

só perda da ação judicial não licencia o vencedor a pretender perdas e danos, como de resto 

não justifica invocar o fundamento de que a sua condição de réu (embora vencedor) 

causou-lhe incômodos e prejuízos. 

Isto porque o fundamento moral do exercício regular de um direito, como 

causa de isenção de responsabilidade civil, está na certeza imposta pela lei de que, quem 

usa de um direito seu e o exerce regularmente não causa dano a ninguém. 

Esse o princípio estabelecido no atual Código Civil ao dispor não 

constituírem atos ilícitos aqueles “praticados no exercício regular de um direito 

reconhecido” (art. 188, I). 

Cabe lembrar que a Constituição Federal estabelece princípio irretirável e 

garantia fundamental contidos nos seguintes enunciados: “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5
o
, XXXV) e que: “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Diante disso cabe assentar em reiteração que a utilização do direito de estar 

em juízo encontra proteção e garantia na Carta Magna, de modo que o só ajuizamento de 

ações judiciais não constitui abuso de direito mas exercício regular de um direito 

assegurado. 

Mas a questão não se esgota com essa primeira conclusão. 

Duas vertentes distintas devem ser estabelecidas para efeito de estudo. 

A primeira, relativa ao chamado abuso de direito processual, com previsão 

nos artigos 16 a 18 do Código de Processo Civil sob a rubrica “Da responsabilidade das 

partes por dano processual”. 

A segunda, pertinente ao abuso de direito da parte ou seu advogado em 

juízo, não mais pela atuação com má-fé processual, mas com o objetivo subalterno de 

causar dano ou obter vantagem indevida através do Poder Judiciário, agindo com dolo, 

hipótese que se amolda ao art.186 do Código Civil. 

A distinção assume importância pois a declaração da má-fé processual e a 

correspondente fixação da indenização por perdas e danos ocorre nos próprios autos. 

Nesta hipótese a declaração de má-fé pelo magistrado constitui mera 

questão incidente, que se resolve nos próprios autos em que as partes se contendem. 
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O CPC reputa de má-fé a parte que conduzir-se segundo os incisos I a VII 

do art. 17: I) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II) altear a verdade dos fatos; III) usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal; IV) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V) proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI) provocar incidentes 

manifestamente infundados; VII) interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório. 

Para estas hipóteses prevê o art. 18 do CPC a imposição de multa não 

excedente de um por cento sobre o valor da causa e indenização dos prejuízos que a parte 

tenha sofrido, devendo o juiz, desde logo, nos próprios autos, fixar esse valor, se puder 

dimensioná-los ou, não sendo possível, determinar a liquidação por arbitramento (art. 18, § 

2
o
). 

Essas hipóteses do art. 17 foram estabelecidas em numerus clausus, não 

comportando ampliação. 

Nesse sentido a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA 

ANDRADE NERY
6
, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM

7
, MARCOS AFONSO 

BORGES
8
 e ADROALDO LEÃO

9
. 

Do que se conclui que o próprio legislador admitiu a possibilidade de outras 

hipóteses ali não contidas, que podem configurar abuso de direito e admitir indenização 

com base no Direito Comum, ou seja, com supedâneo no Código Civil, na consideração de 

que o conceito de improbus litigator não se esgota na noção da má-fé processual, que se 

amolda à fraude processual (dolo) mas deixa de fora da previsão outros comportamentos 

considerados ilícitos. 

Nestes casos, que devem ser identificados, impõe-se o ajuizamento de ação 

específica e não o aproveitamento da ação judicial onde o ilícito teria sido cometido pela 

parte ou seu advogado (cf. art. 32 da Lei n.º 9.906/94 – Estatuto da Advocacia). 

Nesta impõe-se ao autor que pleiteia reparação fazer prova do fato, de quem 

o praticou, da conduta dolosa deste último e da existência de um dano. 

Segundo nos parece, se estamos falando de má-fé e de conduta fraudulenta 

da parte, ressuma evidente que há ali identificado o elemento intencional, qual seja o 

animus nocendi (intenção de prejudicar) ou de obter vantagem indevida. 

Assim, o abuso do direito de estar em juízo e de produzir acusação ou 

defesa em ações cíveis ou criminais, tem como substrato o dolo do agente; a vontade 

dirigida a um fim. Significa que a culpa stricto sensu não é suficiente para empenhar sua 

responsabilidade, não obstante o entendimento de consagrados autores, aos quais pede-se 

vênia para discordar. 

Lamentavelmente a doutrina não é muito clara a esse respeito. 

PEDRO BAPTISTA MARTINS
10

 nos dá uma visão diversa da questão 

assim se manifestando: “Culpa e exercício de um direito são duas noções incoadunáveis. 

                                            

6
. NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA ANDRADE NERY. CPC Comentado. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, p. 371. 

 
7
. JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM. Cód. de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. RT, v. 2, 1975, p. 149.  

 
8
. MARCOS AFONSO BORGES. Comentários ao CPC. São Paulo: LEUD,  1977, v. I, p. 28. 

 
9
. ADROALDO LEÃO. O litigante de má-fé. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 37. 

 
10

. PEDRO BAPTISTA MARTINS. O abuso do direito e o ato ilícito. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, Rio, atualizada por José 
da Silva Pacheco, p. 157. 
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Onde a culpa aparece não pode haver exercício de um direito e, reciprocamente, a idéia de 

um direito em ação exclui definitivamente a de culpa”.  

Esqueceu-se, porém, que no abuso do direito há legitimidade no 

antecedente, quando a pessoa atua exercendo um direito legítimo e previsto (como o direito 

de ação) e dolo no conseqüente, a partir do momento em que desborda do direito 

concedido (abusando daquele direito de ação), tendo em vista o modo irregular com que o 

exerce.  

Ademais, não se pode aceitar a tendência deste último e consagrado autor ao 

insinuar que o abuso do direito desprende-se do conceito de culpabilidade para encontrar 

apoio e sustentação na responsabilidade objetiva ou sem culpa. 

Outros autores defendem a tese de que quando o abuso se caracteriza pela 

intenção de prejudicar, constitui uma falta delitual. Se essa intenção não ocorre, o ato 

abusivo pode constituir uma culpa quase-delitual, caracterizada pela imprudência ou pela 

negligência. 

Nessa esteira COLIN e CAPITANT
11

 concluíram: “Para que haja abuso do 

direito não é indispensável que se descubra no autor do prejuízo causado a outrem a 

intenção de prejudicar, o animus nocendi. É bastante que se observe na sua conduta a 

ausência das precauções que a prudência de um homem atento e diligente lhe teria 

inspirado”.  

Contudo – insistimos – na hipótese sob estudo não basta o agir culposo da 

parte em juízo ou de seu defensor ou representante legal, pois o conceito de fraude 

processual e de má-fé processual liga-se intimamente ao dolo, estando incluída nesse 

conceito a culpa grave, quando o agente assume integralmente o risco de prejudicar ou age 

com tal desídia que o seu atuar exsurge inescusável e, assim, confina-se e se aproxima do 

próprio dolo. 

E a afirmação de que a má-fé processual ingressa no campo do abuso do 

direito não pode encontrar disceptação. Em excelente trabalho de doutrina FRANCISCO 

FERNANDES DE ARAÚJO assim se manifestou: “Sendo a litigância de má-fé 

caracterizadora do abuso do direito, por evidente constitui um ilícito, conforme, aliás, é o 

pensamento quase maciço dos autores pesquisados”.
12

 

Mas cabe desde logo advertir que não constituirá seara de suave colheita 

identificar a hipótese de ilícito decorrente de abuso do direito cometido no bojo de ação 

judicial, não contido nas hipóteses previstas no art. 18 do CPC, embora não se possa, desde 

logo, afastar essas possibilidade. 

Ensinava o notável e saudoso PEDRO BAPTISTA MARTINS
13

 acima 

citado que: “O exercício da demanda não é um direito absoluto, pois que se acha, também, 

condicionado a um motivo legítimo. Quem recorre às vias judiciais deve ter um direito a 

reintegrar, um interesse legítimo a proteger, ou pelo menos, como se dá nas ações 

declaratórias, uma razão séria para invocar a tutela jurídica. Por isso, a parte que intenta 

ação vexatória incorre em responsabilidade, porque abusa de seu direito”.  

                                            

11
. COLIN e CAPITANT. Droit Civil Français. Paris, 1923, p. 358, letra “b”.  

 
12

. FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO. O abuso do direito processual e o princípio da proporcionalidade na 
execução civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 57. 
 
13

. PEDRO BAPTISTA MARTINS. O abuso do direito e o ato ilícito. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, Rio, atualizada por José 
da Silva Pacheco, p. 71. 
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Impõe-se também obtemperar que o abuso de direito que se converte em 

má-fé processual, previsto nos arts. 16 a 18 do CPC, só comporta reparação por dano 

material.  

Essa limitação resta clara e evidente quando o art. 16 menciona “perdas e 

danos” e o art. 18 fala em “prejuízos que esta sofreu”. 

Mas essa indenização não afasta a possibilidade de compensação por dano 

moral. 

Este encontra suporte no art. 5
o
 da Constituição Federal e não pode ser 

desconsiderado. 

Ninguém poderá negar que a condição de réu em qualquer ação judicial, 

seja no âmbito penal ou civil, causa incômodo, transtorno, mal estar e intensa angústia. 

Ademais desses males d‟alma há ainda a ofensa à imagem e ao bom nome, 

valores subjetivos e inestimáveis que a Carta Magna resguarda e preserva. 

Portanto, não há empecilho em obter nos próprios autos, onde as partes 

litigam, a reparação das perdas e danos em razão da má-fé processual de uma delas e ali 

reconhecida pelo magistrado e, em ação distinta, buscar reparação por dano moral. 
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SSEEÇÇÃÃOO  DDEE  JJUURRIISSPPRRUUDDÊÊNNCCIIAA  
  

EEMMEENNTTÁÁRRIIOO  
((8855ªª  SSeessssããoo  PPlleennáárriiaa))  

 
 

ÍÍNNDDIICCEE  DDAA  MMAATTÉÉRRIIAA  PPUUBBLLIICCAADDAA::  

 

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

APOSENTADORIA DE MAGISTRADO 

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 

CONCURSO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

CONCURSO PÚBLICO EM GERAL 

CONSELHEIRO DO CNJ 

CONSELHO NACONAL DE JUSTIÇA 

CONVOCAÇÃO DE JUÍZES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO  

NA SEGUNDA INSTÂNCIA 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE TRIBUNAL 

CRIAÇÃO DE CARGOS 

DECADÊNCIA 

DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA 

FAZENDA PÚBLICA 

JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CNJ  

JUIZ SUBSTITUTO 

JUIZADOS ESPECIAIS 

JUÍZES CLASSISTAS 

JUSTIÇA ELEITORAL 

LEGITIMIDADE ATIVA 

MAGISTRADOS 

NEPOTISMO 

NOTÁRIO 

OFICIAL DE JUSTIÇA 

PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA 

PARCELA REMUNERATÓRIA 

PENITENCIÁRIAS ESTADUAIS 

PRESCRIÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

PROMOÇÃO DE MAGISTRADO 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DAS DECISÕES DO CNJ 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

REGISTRADOR (TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL)  

REMOÇÃO COMPULSÓRIA 

REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 
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REPERCUSSÃO GERAL 

SANÇÃO DISCIPLINAR 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS (ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO) 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS OFICIALIZADAS 

SINDICÂNCIA 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

UNIDADES JURISDICIONAIS 

VARAS E FOROS 

VENCIMENTOS 

 

EEMMEENNTTÁÁRRIIOO  DDAA  JJUURRIISSPPRRUUDDÊÊNNCCIIAA::  

 

AFASTAMENTO DE MAGISTRADO DAS FUNÇÕES DURANTE O CURSO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Efeitos do afastamento para responder ao processo 

 

 “Tratando-se de conduta, em tese, incompatível com o exercício da 

judicatura, impõe-se o afastamento preventivo do Sindicado (LOMAN art. 27, § 3º e 

RICNJ art. 75, parágrafo único). O afastamento implica na suspensão, com exceção dos 

vencimentos, de todas as vantagens decorrentes da condição de magistrado, tais como uso 

de gabinete, de veículo oficial e manutenção ou designação de servidores em cargos de 

confiança ou funções comissionadas. Os feitos atribuídos ao magistrado afastado deverão 

ser conduzidos por magistrado convocado ou redistribuído, evitando-se prejuízo aos 

jurisdicionados” (CNJ – SIND 200810000012267 – Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 

85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

APOSENTADORIA DE MAGISTRADO 

Juiz de Direito. Aposentadoria por invalidez. Desconstituição pelo CNJ do ato 

do tribunal que concedeu a inativação 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Aposentadoria por invalidez. 

Concessão. Instância administrativa. Tribunal. Aferição da incapacidade permanente. 

CNJ. Controle. Instauração de procedimento ex officio. Possibilidade. Anulação do 

benefício. – “I) A limitação física, ainda que grave, não induz, necessariamente à 

incapacidade (invalidez) permanente para o trabalho, requisito para a concessão do 

benefício ao servidor (art. 40, §1º, I, CF/88). II) O laudo pericial elaborado por 

determinação do CNJ não deixou dúvidas quanto à equivocidade da decisão da Presidência 

do TJSP ao deferir pedido de aposentadoria por invalidez. III) Procedimento iniciado de 

ofício para desconstituir, com efeitos ex nunc, o ato administrativo concessivo de 

aposentadoria por invalidez” (CNJ – PCA 200810000006949 – Rel. Cons. Mairan 

Gonçalves Maia Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 

Desembargadora que exerce o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

e é primeira dama do Estado (esposa do Governador). Impossibilidade de 

dirigir associação civil, como Presidente de Honra 
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 Consulta. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Viabilidade do 

exercício de atividades junto a associação civil no cargo de presidente de honra. Situação 

individual da requerente. Primeira dama do Estado. Vice-presidente do Tribunal de 

Justiça da Paraíba. Consulta respondida negativamente. – “I) É inviável em um só 

momento, o exercício de atividades, mesmo que honoríficas, mas certamente de 

representação, junto ao Poder Judiciário e Executivo. Embora não possua função gerencial 

junto a Associação Civil, até por ser este um cargo de honra exercido pela primeira dama 

do Estado, certamente necessita do empenho pessoal da Presidente e de sua 

representatividade no Estado. II) Consulta a que se responde negativamente” (CNJ – 

CONS 200910000012036 – Rel. Cons. Felipe Locke Cavalcanti – 85ª Sessão – j. 

26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

CONCURSO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

Candidato aprovado em concurso e que ocupa cargo público. Quando em deve 

desincompatibilizar-se para assumir a serventia 

 

 Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo. 

Serventia extrajudicial. Concurso. Momento de desincompatibilização de atividade 

incompatível com o exercício da atividade notarial ou registral. – “Mostra-se razoável que 

candidato aprovado em concurso público para ingresso na atividade notarial ou registral 

postergue para o último instante possível o desligamento de função incompatível com o 

novo ofício. Afinal, em caso de qualquer imprevisto a obstar a assunção do novo serviço, o 

candidato vitorioso ficaria em situação inusitada, sem poder assumir o novo posto nem 

prosseguir no antigo, do qual se teria desvinculado. Recurso conhecido e, no mérito, 

desprovido” (CNJ – PCA 200810000009980 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza 

Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

Edital. Impugnação. Pessoas legitimadas  

 

 Recurso em Procedimento de Controle Administrativo. Concurso de 

ingresso em atividade notarial e de registro. Impugnação de edital. Legitimidade e 

interesse. – “1) Tem legitimidade 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. 2) Carece de legitimidade e interesse para 

impugnação de edital de concurso público terceiro não inscrito ou que não seja 

representante legítimo de algum interessado. Recurso em Procedimento de Controle 

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

200910000012243 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – 

DJU 17.06.2009). 

 

Edital. Impugnação. Pontuação do exercício da advocacia e não pontuação do 

exercício de função pública 

 

 Recurso Administrativo. Impugnação de edital. Concurso público para 

delegação dos serviços de tabelionato e de registro de Minas Gerais. Titulação. Exercício 

da advocacia. Improvido. – “Não ofende o princípio constitucional da igualdade a 

pontuação do exercício da advocacia e a não pontuação do exercício de função pública, 

quando prevista a titulação da aprovação no processo seletivo para o respectivo cargo. 
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Recurso a que se nega provimento” (CNJ – PCA 200910000018774 – Rel. Cons. Andréa 

Pachá – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

Prazo de validade do concurso experiado. Impossibilidade de delegação 

 

 Serventia extrajudicial. Outorga de delegação. Concurso público. Prazo de 

validade expirado. Irregularidade. – “Expirado prazo de validade de concurso público 

para ingresso em serventias extrajudiciais, expressamente previsto em Edital, e não 

prorrogado, não pode Tribunal de Justiça outorgar delegação desses ofícios, porque o ato 

contraria a norma editalícia, bem como ao art. 37, inc. III, da Constituição Federal” (CNJ – 

PCA 200810000028374 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 85ª Sessão – j. 

26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

CONCURSO PÚBLICO EM GERAL 

Convocação dos aprovados para a segunda instância. Determinação de 

reversão para que os candidatos sejam lotados na primeira instância 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do 

Maranhão. Convocação de candidatos aprovados em concurso público. Excesso de 

servidores no âmbito do Tribunal de Justiça. Insuficiência de servidores no primeiro grau. 

Necessidade de estruturação. Decisões anteriores. Procedente. – “Em sendo detectada a 

insuficiência de servidores no primeiro grau de jurisdição e o excesso de servidores no 

âmbito do Tribunal, não se pode admitir a nomeação e posse de candidatos aprovados em 

concurso público para integrarem o segundo grau. Proibição expressa no acórdão. Pedido a 

que se julga procedente” (CNJ – PCA 20091000008318 – Rel. Designada Andréa Pachá – 

85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

CONSELHEIRO DO CNJ 

Natureza do vínculo com o Poder Público. Vinculação dos conselheiros que 

não exercem cargos de magistrado ou membro do MP ao regime geral da 

Previdência Social 

 

 Consulta. Membros do Conselho Nacional de Justiça. Natureza do vínculo 

com o poder público. Regime previdenciário. – “O exercício de mandato de Conselheiro 

não se confunde com a ocupação de cargo em comissão, porque impassível de nomeação e 

exoneração ad nutum; tampouco com o exercício de mandato eletivo ou outra categoria 

assemelhada. Os Conselheiros, que não exercem cargos efetivos de magistrado ou de 

membro do Ministério Público, gozam dos mesmos direitos, prerrogativas, deveres, 

impedimentos, suspeições e incompatibilidades que regem a carreira da magistratura. 

Contudo, para fins previdenciários, em virtude do caráter temporário de seu mandato, e por 

analogia com o que ocorre com o cargo de provimento em comissão, vinculam-se ao 

regime geral da Previdência Social” (CNJ – CONS 200910000017095 – Rel. Cons. Paulo 

Lobo – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

CONSELHO NACONAL DE JUSTIÇA 

Conselheiro. Natureza do vínculo com o Poder Público. Vinculação dos 

conselheiros que não exercem cargos de magistrado ou membro do MP ao 

regime geral da Previdência Social 
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 Consulta. Membros do Conselho Nacional de Justiça. Natureza do vínculo 

com o poder público. Regime previdenciário. – “O exercício de mandato de Conselheiro 

não se confunde com a ocupação de cargo em comissão, porque impassível de nomeação e 

exoneração ad nutum; tampouco com o exercício de mandato eletivo ou outra categoria 

assemelhada. Os Conselheiros, que não exercem cargos efetivos de magistrado ou de 

membro do Ministério Público, gozam dos mesmos direitos, prerrogativas, deveres, 

impedimentos, suspeições e incompatibilidades que regem a carreira da magistratura. 

Contudo, para fins previdenciários, em virtude do caráter temporário de seu mandato, e por 

analogia com o que ocorre com o cargo de provimento em comissão, vinculam-se ao 

regime geral da Previdência Social” (CNJ – CONS 200910000017095 – Rel. Cons. Paulo 

Lobo – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

CONVOCAÇÃO DE JUÍZES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO  

NA SEGUNDA INSTÂNCIA 

Criação de parcela remuneratória para assessor de juiz convocado sem a 

edição de lei específica 

 

 Convocação de juiz de primeiro grau para substituir magistrado de 

Tribunal de segundo grau. Criação de serviços próprios de assessoria. Instituição de 

parcela remuneratória para assessor de magistrado convocado. – “I) A criação de parcela 

remuneratória depende da edição de lei específica (CF/1988, art. 37, X). Não compete ao 

Conselho Nacional de Justiça, portanto, instituir parcela remuneratória destinada a servidor 

que assessore magistrado convocado para substituir membro de Tribunal de segundo grau. 

2) Recurso Administrativo em Pedido de Providências a que se nega provimento” (CNJ – 

PP 200910000013790 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen –85ª Sessão – j. 26.05.2009 – 

DJU 17.06.2009). 

 

Proibição de convocação de titulares de varas do interior. Inadmissibilidade 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal Regional do Trabalho 

da 5ª Região. Convocação de magistrados de 1ª instância para substituição de 

magistrados de 2ª instância. Óbice à convocação de magistrados titulares de varas do 

interior. Critério discriminatório. Alteração do Regimento Interno negada. Pedido de 

extensão dos efeitos da decisão no PP 1251. Matéria análoga. Resoluções 17/2006 e 

72/2009 do CNJ. Aplicação. – “O tema aqui suscitado – tratamento diferenciado entre 

juízes titulares do interior e juízes titulares da Capital – já foi abordado por este Colegiado 

por mais de uma vez, e entendido como atentatório à eficácia dos princípios da isonomia e 

da impessoalidade, criando inclusive uma hierarquia que não existe no âmbito da estrutura 

organizacional da Corte trabalhista. Em respeito aos corolários da isonomia e da 

impessoalidade, proponho que o entendimento exarado nos autos do PP 1251, assim como 

o que reafirmando nos autos do PCA 18009, seja estendido não só ao TRT da 5ª, mas a 

todos os Tribunais Regionais do Trabalho que criam óbice à convocação de magistrado 

titular do interior para substituição de magistrados de 2ª instância” (CNJ – PCA 

2009100000016110 – Rel. Cons. Técio Lins e Silva – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 

17.06.2009). 

 

 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE TRIBUNAL 

Omissão no andamento dos feitos sob sua competência. Instauração de 

procedimento disciplinar e afastamento das funções 

 



13 

 Sindicância. Instrumento preparatório. Desnecessidade de observação de 

formalidades. Indicativos de violações aos deveres funcionais. Instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar. Decretação de afastamento preventivo. – “O Corregedor-Geral 

de Justiça que deixa de dar andamento aos feitos administrativos sob sua competência, 

deixando a Corregedoria totalmente inativa, ao longo de vários meses, descumpre os 

deveres dos art. 35, I, II, III e VII do art. 35 da LOMAN, acarretando descrédito ao Poder 

Judiciário entre a população, que não recebe resposta dos pleitos e queixas apresentados 

quanto ao andamento dos serviços judiciários” (CNJ – SIND 200810000012267 – Rel. 

Min. Corregedor Gilson Dipp – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

CRIAÇÃO DE CARGOS 

Criação de cargos no âmbito dos Tribunais. Apreciação obrigatória do projeto 

pelo CNJ 

 

 Anteprojeto de Lei. Criação, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 

da 13ª Região de cargos de juiz. Ampliação do TRT da 13ª Região. – “A criação de cargos 

no âmbito de um Tribunal, deve considerar, inicialmente, as questões orçamentárias. Além 

disto, questão fáticas e pontuais com relação ao funcionamento ideal das Cortes devem ser 

observadas para que se alcance, na melhor medida possível, celeridade e efetividade na 

prestação jurisdicional. Solicitação que se acolhe” (CNJ – Parecer de mérito sobre 

anteprojeto de lei 200810000031543 – Rel. Cons. Felipe Locke Cavalcanti – 85ª Sessão – 

j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 Anteprojeto de Lei. Criação, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 

da 4ª Região, cargos de juiz junto ao Tribunal, funções e cargos comissionados. 

Ampliação do Tribunal. –  “A criação de cargos no âmbito de um Tribunal, seja para 

magistrado, servidor efetivo ou de confiança, requer a análise de três situações pontuais: 1) 

a demanda nas varas ou na Corte; 2) a capacidade produtiva das varas e do Tribunal; 3) o 

déficit de Varas e Câmaras, especialmente no que tange aos recursos humanos nelas 

alocados. Na presente hipótese, após minucioso cotejo realizado entre os dados 

apresentados pelo Requerente e pelo Tribunal Superior do Trabalho e os estudos 

elaborados pela Comissão Técnica, concluiu-se pela real necessidade de criação no âmbito 

do TRT da 4ª Região: de 12 (doze) cargos de Juiz (Desembargador) no Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª Região e de 105 (cento e cinco) funções comissionadas para permitir o 

funcionamento de três novas Câmaras na Corte. Solicitação que se acolhe parcialmente” 

(CNJ – Parecer de mérito sobre anteprojeto de lei 200810000016480 – Rel. Cons. Felipe 

Locke Cavalcanti – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

DECADÊNCIA 

Ato administrativo. Controle pelo CNJ. Inadmissibilidade de controle de atos 

praticados há mais de cinco anos.  

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do Pará. 

Vaga para acesso ao cargo de Desembargador pelo critério de antiguidade. Prescrição 

administrativa. Critérios de desempate. Pedido a que se nega provimento. – I) A Lei 

Federal 9.784/99 e o Regimento Interno do CNJ vedam a revisão de atos praticados a mais 

de cinco anos. II) Precedentes do Plenário do Conselho Nacional de Justiça quanto à 

aplicação do prazo prescricional, quando o ato examinado não importe em lesão frontal e 

direta ao texto constitucional. III) Alegação da não-publicação de ato que remonta a prazo 

superior a uma década. IV) Ausência de ilegalidade na confecção da lista de antiguidade. 
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Pedido a que não se conhece com a manutenção do ato do Tribunal de Justiça do Pará” 

(CNJ – PCA 200910000009293 – Rel. Cons. Felipe Locke Cavalcanti – 85ª Sessão – j. 

26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA 

Cobrança da Fazenda Pública 

 

 Resolução de Tribunal de Justiça. Despesa de diligência de oficial de 

justiça. Previsão de cobrança da Fazenda Pública. Qualidade de parte. Exigência antes 

da realização do ato. Legalidade. Aplicação do art. 19 do Código de Processo Civil. 

Inaplicabilidade do art. 27 do mesmo diploma. – “Não é ilegal Resolução de Tribunal de 

Justiça que estabelece, por aplicação do art. 19 do Código de Processo Civil, que a Fazenda 

Pública, na condição de parte, deve recolher, antecipadamente, valor destinado à diligência 

de Oficial de Justiça requerida em seu favor, porquanto tal despesa não se trata de custas e 

visa a remunerar gasto com deslocamento pela prestação pessoal do serviço, e sobre o qual 

o servidor não tem obrigação de arcar em favor do Estado. Não cabe, nessa hipótese, a 

aplicação do art. 27 do diploma citado. Procedimento de Controle Administrativo de que se 

conhece e a que se julga improcedente” (CNJ – PCA 200910000000216 – Rel. Cons. 

Altino Pedrozo dos Santos – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

Falhas no sistema. Inviabilidade de atuação do CNJ 

 

 Correção de sistema eletrônico de distribuição de processos. Falhas. 

Ensejo a possível fraude. Providências tomadas pela Corte de Justiça. Inviabilidade de 

atuação do Conselho Nacional de Justiça. – “Desnecessária qualquer providência por parte 

do Conselho Nacional de Justiça quando constatado, no caso concreto, que o Corregedor-

Geral de Justiça expediu recomendação a magistrados Diretores de Fóruns para estejam 

atentos a falhas no sistema eletrônico de distribuição processual, prevenido eventuais 

tentativas de fraudes, bem como determinou fosse dado conhecimento do fato à Secretaria-

Geral da Presidência do Tribunal para a adoção de medidas de correção e de 

aperfeiçoamento.  

 

 

FAZENDA PÚBLICA 

Cobrança de despesas com diligência de oficial de justiça 

 

 Resolução de Tribunal de Justiça. Despesa de diligência de oficial de 

justiça. Previsão de cobrança da Fazenda Pública. Qualidade de parte. Exigência antes 

da realização do ato. Legalidade. Aplicação do art. 19 do Código de Processo Civil. 

Inaplicabilidade do art. 27 do mesmo diploma. – “Não é ilegal Resolução de Tribunal de 

Justiça que estabelece, por aplicação do art. 19 do Código de Processo Civil, que a Fazenda 

Pública, na condição de parte, deve recolher, antecipadamente, valor destinado à diligência 

de Oficial de Justiça requerida em seu favor, porquanto tal despesa não se trata de custas e 

visa a remunerar gasto com deslocamento pela prestação pessoal do serviço, e sobre o qual 

o servidor não tem obrigação de arcar em favor do Estado. Não cabe, nessa hipótese, a 

aplicação do art. 27 do diploma citado. Procedimento de Controle Administrativo de que se 

conhece e a que se julga improcedente” (CNJ – PCA 200910000000216 – Rel. Cons. 

Altino Pedrozo dos Santos – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CNJ  
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Ajuizamento de mandado de segurança indeferido por ausência de prova 

préconstituída. Possibilidade de apreciação pelo CNJ 

 

 Recurso Administrativo no Procedimento de Controle Administrativo. 

Concurso de remoção. Magistratura. – “I) Em se tratando de questão jurisdicionalizada, 

mostra-se possível sua análise de mérito pelo CNJ quando o mandado de segurança, antes 

da decisão administrativa, tenha sido indeferido por ausência de prova préconstituída (art. 

8º da Lei 1.533/51), o que não faz coisa julgada material propriamente (STF: AR 2021). II) 

É obrigação de quem se utiliza do sistema de fax zelar pela qualidade e pela fidelidade do 

que foi transmitido, sendo inviável qualquer disparidade entre os documentos transmitidos 

e os posteriormente juntados perante a Administração do Tribunal a quo na hipótese de 

concurso de remoção na magistratura (art. 4º da Lei 9800/99). Precedentes do STF (AIs 

562192, 537115, 712223, 694223, 639102, 631717, 501253 e 283660). III) Não se afigura 

plausível imputação de fraude em permuta ocorrida entre magistrados que tenham logrado 

êxito na promoção horizontal, sobretudo por não haver indícios minimamente 

comprovados de simulação ou dolo. IV) Recurso Administrativo no Procedimento de 

Controle Administrativo a que se conhece, por tempestivo, mas nega-se provimento” (CNJ 

– PCA 200910000000666 – Rel. Cons. Jorge Maurique – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 

17.06.2009). 

 

 

JUIZ SUBSTITUTO 

Promoção. Formação da lista de antiguidade 

 

 Pedido de Providências. Promoção. Juízes substitutos. Alegação de 

inobservância do art. 93, II, b, CF/88. Não formação da lista de antiguidade. Procedente. 

– “A alínea “b”, do inc. II do art. 93 da Constituição Federal deve ser observado nas 

promoções de juízes substitutos. Pedido a que se julga procedente” (CNJ – PP 

200910000008355 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 

17.06.2009). 

 

 

JUIZADOS ESPECIAIS 

Lei Complemetar que criou os Juizados Especiais mas não criou os cargos 

respetivos. Impossibilidade de o CNJ determinar a realização de concurso 

para Juiz sem a criação dos cargos 

 

 Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. – “Ausência de provimento 

dos cargos relativos às Varas de Juizados Especiais. Pedido para que o provimento seja 

imediato e por antiguidade, por tratar-se de primeiro provimento. 1) A Lei Complementar 

que criou os Juizados  Especiais não criou os respectivos cargos de Juiz de Direito. 

Impossibilidade fática de colocação em concurso de cargos ainda não criados em Lei. 2) 

Funcionamento dos Juizados com Juízes  substitutos de entrância final. 3) Possibilidade do 

exame da questão desde logo, independentemente do julgamento das demais promoções e 

remoções relativas a cargos de Juízes de Direito de entrância final no Estado de 

Pernambuco. 4) Arquivamento mantido. Recurso a que se nega provimento” (CNJ – PCA 

200910000013612 – Rel. Cons. Felipe Locke Cavalcanti – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – 

DJU 17.06.2009). 

 

 

JUÍZES CLASSISTAS 

Reajuste de vencimentos. Índice de correção aplicável 
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 Recurso Administrativo em Pedido de Providências. Reajuste de 

vencimentos de juízes classistas. – “1) O reajuste dos vencimentos dos juízes classistas 

aposentados utiliza o índice de correção da remuneração dos servidores públicos federais. 

2) Não compete ao CNJ definir correção diversa contrariando a lei. Recurso improvido” 

(CNJ – PP 200810000011477 – Rel. Cons. Marcelo Nobre – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – 

DJU 17.06.2009). 

 

 

JUSTIÇA ELEITORAL 

Concurso de remoção para servidores. Decisão administrativa posterior 

desconsiderando ato normativo anterior 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Justiça eleitoral. Servidores. 

Concurso de remoção. – “Decisão administrativa superveniente e contrastante de ato 

normativo anterior proveniente do mesmo órgão judiciário não traduz nenhuma 

antijuridicidade, mas novo posicionamento do tribunal. O controle de legalidade exercido 

pelo Conselho Nacional de Justiça de que fala a Constituição não assegura ao administrado 

a perpetuidade de critérios fixados em regulamento. Qualquer manifestação corretiva do 

Conselho Nacional de Justiça invadiria espaço legítimo de autonomia administrativa dos 

tribunais, sendo este Conselho, nunca é demais repetir, o zelador constitucional de tal 

autonomia. Pedido conhecido e rejeitado” (CNJ – PCA 200810000018745 – Rel. Cons. 

Antonio Umberto de Souza Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

LEGITIMIDADE ATIVA 

Concurso de ingresso na atividade notarial e de registro. Impugnação de 

edital. Legitimidade e interesse  

 

 Recurso em Procedimento de Controle Administrativo. Concurso de 

ingresso em atividade notarial e de registro. Impugnação de edital. Legitimidade e 

interesse. – “1) Tem legitimidade 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. 2) Carece de legitimidade e interesse para 

impugnação de edital de concurso público terceiro não inscrito ou que não seja 

representante legítimo de algum interessado. Recurso em Procedimento de Controle 

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

200910000012243 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – 

DJU 17.06.2009). 

 

 

MAGISTRADOS 

Juiz de Direito. Aposentadoria por invalidez. Desconstituição pelo CNJ do ato 

do tribunal que concedeu a inativação 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Aposentadoria por invalidez. 

Concessão. Instância administrativa. Tribunal. Aferição da incapacidade permanente. 

CNJ. Controle. Instauração de procedimento ex officio. Possibilidade. Anulação do 

benefício. – “I) A limitação física, ainda que grave, não induz, necessariamente à 

incapacidade (invalidez) permanente para o trabalho, requisito para a concessão do 
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benefício ao servidor (art. 40, §1º, I, CF/88). II) O laudo pericial elaborado por 

determinação do CNJ não deixou dúvidas quanto à equivocidade da decisão da Presidência 

do TJSP ao deferir pedido de aposentadoria por invalidez. III) Procedimento iniciado de 

ofício para desconstituir, com efeitos ex nunc, o ato administrativo concessivo de 

aposentadoria por invalidez” (CNJ – PCA 200810000006949 – Rel. Cons. Mairan 

Gonçalves Maia Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

Juiz Substituto. Promoção. Formação da lista de antiguidade 

 

 Pedido de Providências. Promoção. Juízes substitutos. Alegação de 

inobservância do art. 93, II, b, CF/88. Não formação da lista de antiguidade. Procedente. 

– “A alínea “b”, do inc. II do art. 93 da Constituição Federal deve ser observado nas 

promoções de juízes substitutos. Pedido a que se julga procedente” (CNJ – PP 

200910000008355 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 

17.06.2009). 

 

Parcela remuneratória para assessor. Criação para assessor de magistrado 

convocado sem a edição de lei específica 

 

 Convocação de juiz de primeiro grau para substituir magistrado de 

Tribunal de segundo grau. Criação de serviços próprios de assessoria. Instituição de 

parcela remuneratória para assessor de magistrado convocado. – “I) A criação de parcela 

remuneratória depende da edição de lei específica (CF/1988, art. 37, X). Não compete ao 

Conselho Nacional de Justiça, portanto, instituir parcela remuneratória destinada a servidor 

que assessore magistrado convocado para substituir membro de Tribunal de segundo grau. 

2) Recurso Administrativo em Pedido de Providências a que se nega provimento” (CNJ – 

PP 200910000013790 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen –85ª Sessão – j. 26.05.2009 – 

DJU 17.06.2009). 

 

Promoção. Merecimento. Formação de lista tríplice havendo apenas um juíz 

que integra a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Inadmissibilidade 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia. Promoção de magistrado por merecimento. Formação de lista tríplice, mesmo 

havendo apenas um juiz integrante da primeira quinta parte da lista de antiguidade. 

Alegação de incorreção na aferição dos critérios. Art. 93, B, da Constituição Federal. 

Resolução 13/2006 do TJ/RO. – “1) Pretensão de invalidação de promoção de magistrado, 

por merecimento, sob o fundamento de errônea aferição dos critérios estabelecidos no 

regulamento editado pelo Tribunal. 2) A exigência para promoção por merecimento, de ser 

o juiz integrante da primeira quinta parte da lista de antiguidade (CF art. 93, II, b), somente 

pode ser afastada quando não houver outro magistrado com tal requisito que aceite o lugar 

vago. 3) Se havia um magistrado que atendia os dois requisitos para a promoção (CF, art. 

93, II, “b”), não poderia o Tribunal compor a lista tríplice com outros dois situados fora do 

primeiro quinto de antiguidade, para a partir daí concorrem à avaliação do merecimento em 

situação de igualdade. Embora indevida a lista elaborada, não há nulidade na promoção do 

único juiz que atendia os requisitos do art. 93, II, b, da Constituição Federal. 

Improcedência do pedido” (CNJ – PCA 200910000014501 – Rel. Cons. José Adônis 

Callou de Araújo Sá – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

Sanção disciplinar. Descumpriento do dever funcional. Remoção compulsória 
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 Processo de Revisão Disciplinar. Interceptações telefônicas. Representação 

da autoridade policial. Deferimento. Decisões. Ilegalidade formal. Prática reiterada. 

Magistrado. Substituição da pena de advertência por remoção (art. 42, III, LOMAN). – “I) 

Constatadas a autoria e a materialidade do descumprimento de dever funcional, a escolha 

da pena disciplinar incidente é iluminada pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, por 

um juízo de ponderação ancorado no caso concreto, considerada a carga retributiva da 

sanção, a finalidade preventiva de novos desvios e, sobretudo, o grau de reprovabilidade da 

ação/omissão combatida. II) Deve-se se levar em conta a gravidade da conduta ensejadora 

da imputação, a carga coativa da pena, o grau de culpabilidade e a eficácia da medida 

punitiva. III) A proporcionalidade é um dos parâmetros de aferição da legitimidade da pena 

e limite do grau de discricionariedade da decisão por meio da qual opera-se sua escolha e 

aplicação. IV) A Lei Complementar 35/79, LOMAN, é cristalina ao vincular a pena de 

advertência a atos meramente omissivos, caracterizadores da conduta negligente. V) 

Procedimento a que se defere parcialmente para substituição da pena administrativa, de 

advertência para remoção compulsória para uma das Varas não-criminais da Comarca de 

Natal (art. 42, III, LOMAN)” (CNJ – RD 200810000018800 – Rel. Cons. Mairan 

Gonçalves Maia Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

NEPOTISMO 

Ocorrência. Subordinação hierárquica entre Diretor-Geral de Tribunal e 

Coordenador de Jurisprudência 

 

 Consulta. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Nepotismo. Configuração. 

Resolução 07/CNJ e Súmula Vinculante 13/STF. Resposta afirmativa. – “Há subordinação 

hierárquica entre os cargos de Diretor-Geral do Tribunal e de Coordenador de 

Jurisprudência, Legislação e Normas da Secretaria Judiciária, para fins de incidência 

do art. 2º da Res. 07 do Conselho Nacional de Justiça. Resposta afirmativa à consulta” 

(CNJ – CONS 200910000015979 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 

– DJU 17.06.2009). 

 

 

NOTÁRIO 

Exercício da advocacia. Desligamento do quadro da OAB antes do início do 

exercício na serventia extrajudicial 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Recurso administrativo contra 

decisão monocrática de indeferimento. Serventia extrajudicial. Exercício da advocacia por 

notário ou registrador. Desligamento do quadro de inscritos na OAB antes do início do 

exercício em nova serventia. Regularidade. – “A proibição do exercício da advocacia aos 

notários e registradores e o afastamento automático da advocacia decorrente da posse do 

titular de serventia extrajudicial (Lei 8.935/94, art. 25, caput e § 2º) desautorizam a tese de 

obrigatoriedade do desligamento do quadro de inscritos da Ordem dos Advogados do 

Brasil até o momento da outorga do serviço respectivo. Crucial é que, até o início das 

atividades cartorárias, seu titular deixe de advogar. Recurso conhecido e improvido” (CNJ 

– PCA 200910000011251 –  Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 85ª Sessão – 

j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

OFICIAL DE JUSTIÇA 

Despesa com diligência. Cobrança da Fazenda Pública 
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 Resolução de Tribunal de Justiça. Despesa de diligência de oficial de 

justiça. Previsão de cobrança da Fazenda Pública. Qualidade de parte. Exigência antes 

da realização do ato. Legalidade. Aplicação do art. 19 do Código de Processo Civil. 

Inaplicabilidade do art. 27 do mesmo diploma. – “Não é ilegal Resolução de Tribunal de 

Justiça que estabelece, por aplicação do art. 19 do Código de Processo Civil, que a Fazenda 

Pública, na condição de parte, deve recolher, antecipadamente, valor destinado à diligência 

de Oficial de Justiça requerida em seu favor, porquanto tal despesa não se trata de custas e 

visa a remunerar gasto com deslocamento pela prestação pessoal do serviço, e sobre o qual 

o servidor não tem obrigação de arcar em favor do Estado. Não cabe, nessa hipótese, a 

aplicação do art. 27 do diploma citado. Procedimento de Controle Administrativo de que se 

conhece e a que se julga improcedente” (CNJ – PCA 200910000000216 – Rel. Cons. 

Altino Pedrozo dos Santos – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA 

Pagamento feito a magistrados pelo Tribunal. Questão já examinada pelo STF. 

Inadmissibilidade de exame pelo CNJ 

 

 Recurso Administrativo. Sindicato dos servidores da Justiça do Estado do 

Maranhão. Tribunal de Justiça. Pagamento de verbas devidas a magistrados. – “1) 

Impossibilidade do Conselho Nacional de Justiça reexaminar matéria já decidida pelo 

Supremo Tribunal Federal. Decisão anterior da Suprema Corte examinando o pagamento 

de parcela autônoma de equivalência. 2) Matéria já examinada também pelo próprio 

Conselho Nacional de Justiça. 3) Pedido abstrato e genérico que não pode gerar processo 

de controle administrativo em face da matéria de direito já ter sido objeto de exame 

anterior. 4) Eventual  fato concreto poderá, no futuro, eventualmente, ensejar ação de 

controle do Conselho Nacional de Justiça” (CNJ – PCA 200910000016753 – Rel. Cons. 

Felipe Locke Cavalcanti – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

PARCELA REMUNERATÓRIA 

Criação para assessor de magistrado convocado 

 

 Convocação de juiz de primeiro grau para substituir magistrado de 

Tribunal de segundo grau. Criação de serviços próprios de assessoria. Instituição de 

parcela remuneratória para assessor de magistrado convocado. – “I) A criação de parcela 

remuneratória depende da edição de lei específica (CF/1988, art. 37, X). Não compete ao 

Conselho Nacional de Justiça, portanto, instituir parcela remuneratória destinada a servidor 

que assessore magistrado convocado para substituir membro de Tribunal de segundo grau. 

2) Recurso Administrativo em Pedido de Providências a que se nega provimento” (CNJ – 

PP 200910000013790 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen –85ª Sessão – j. 26.05.2009 – 

DJU 17.06.2009). 

 

 

PENITENCIÁRIAS ESTADUAIS 

Demora no cumprimento  de alvará de soltura  de preso provisório 

 

 Pedido de Providência. Penitenciárias estaduais. Alvarás de soltura. 

Demora no cumprimento pela incompatibilidade de horários de serviços estranhos ao 

judiciário fornecedores de dados essenciais. – “Foge ao diâmetro constitucional de 

competências do CNJ a apreciação de medidas que envolvam órgãos estranhos ao Poder 

Judiciário. Encaminhamento dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça Federal para 
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adoção de providências que aprimorem o regime de cooperação interinstitucional nos 

mecanismos de controle de confinamento e soltura de presos provisórios em unidades 

estaduais” (CNJ –PP 200810000024630 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 

85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

PRESCRIÇÃO 

Ato administrativo. Controle pelo CNJ. Inadmissibilidade de controle de atos 

praticados há mais de cinco anos.  

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do Pará. 

Vaga para acesso ao cargo de Desembargador pelo critério de antiguidade. Prescrição 

administrativa. Critérios de desempate. Pedido a que se nega provimento. – I) A Lei 

Federal 9.784/99 e o Regimento Interno do CNJ vedam a revisão de atos praticados a mais 

de cinco anos. II) Precedentes do Plenário do Conselho Nacional de Justiça quanto à 

aplicação do prazo prescricional, quando o ato examinado não importe em lesão frontal e 

direta ao texto constitucional. III) Alegação da não-publicação de ato que remonta a prazo 

superior a uma década. IV) Ausência de ilegalidade na confecção da lista de antiguidade. 

Pedido a que não se conhece com a manutenção do ato do Tribunal de Justiça do Pará” 

(CNJ – PCA 200910000009293 – Rel. Cons. Felipe Locke Cavalcanti – 85ª Sessão – j. 

26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Independência judicial do magistrado investigado 

 

 Sindicância. Instrumento preparatório. Desnecessidade de observação de 

formalidades. Indicativos de violações aos deveres funcionais. Instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar. Decretação de afastamento preventivo. – “A independência 

judicial é uma garantia do cidadão para assegurar julgamentos livres de pressões, mas de 

acordo com a lei e o direito. A independência judicial não é, porém, incompatível com o 

controle disciplinar da magistratura. A imunidade garantida pelo art. 41 da LOMAN não é 

absoluta, sendo possível a responsabilização administrativo-disciplinar do magistrado 

quando, no exercício da atividade jurisdicional, viola os deveres de imparcialidade (CPC, 

art. 135, I) e age, de forma reiterada, contrariando dispositivos legais expressos, em 

violação ao dever do art. 35, I, da LOMAN, e adotando, de forma reiterada e com dolo, 

revelado por um conjunto de indícios, procedimentos incorretos (LOMAN, art. 44), que 

acarretam prejuízos a uma das partes” (CNJ – SIND 200810000012267 – Rel. Min. 

Corregedor Gilson Dipp – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

Instauração pela Corregedoria-Geral da Justiça de tribunal. Delegação de 

poderes a Juízes Auxiliares 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Processo Disciplinar instaurado 

na Corregedoria Geral de Justiça. Instrução e impulso. Juízes auxiliares. Delegação de 

poderes. Regularidade.  – “I) A ciência de indícios de materialidade e autoria de fatos 

ilícitos enseja apuração imediata, com notificação do responsável para, à luz do princípio 

do contraditório, defender-se (art. 19, Res./CNJ 30/2007). II) Constitui poder-dever das 

Corregedorias dos Tribunais Estaduais a apuração dos fatos e condutas irregulares. III) 

Ausência, nos autos, de elementos de convicção passíveis de demonstrar a existência de 

ilegalidade na instrução do processo administrativo instaurado pela Corregedoria Geral do 

TJMA, não se afigurando a marcha processual, a princípio, sujeita a controle por parte do 
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CNJ. IV) A delegação de poderes, pelo Corregedor Geral, a Juízes Auxiliares para a 

„fiscalização, orientação e acompanhamento dos serviços judiciais e extrajudiciais nas 

Comarcas‟ (Provimento 01/2008 da Corregedoria Geral de Justiça do TJMA) deflui do 

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Maranhão, a Lei Complementar 

14/1991. V) Procedimento de Controle Administrativo julgado improcedente” (CNJ – PCA 

200910000012061 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 85ª Sessão – j. 

26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

PROMOÇÃO DE MAGISTRADO 

Merecimento. Formação de lista tríplice havendo apenas um juíz que integra a 

primeira quinta parte da lista de antiguidade. Inadmissibilidade 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia. Promoção de magistrado por merecimento. Formação de lista tríplice, mesmo 

havendo apenas um juiz integrante da primeira quinta parte da lista de antiguidade. 

Alegação de incorreção na aferição dos critérios. Art. 93, B, da Constituição Federal. 

Resolução 13/2006 do TJ/RO. – “1) Pretensão de invalidação de promoção de magistrado, 

por merecimento, sob o fundamento de errônea aferição dos critérios estabelecidos no 

regulamento editado pelo Tribunal. 2) A exigência para promoção por merecimento, de ser 

o juiz integrante da primeira quinta parte da lista de antiguidade (CF art. 93, II, b), somente 

pode ser afastada quando não houver outro magistrado com tal requisito que aceite o lugar 

vago. 3) Se havia um magistrado que atendia os dois requisitos para a promoção (CF, art. 

93, II, “b”), não poderia o Tribunal compor a lista tríplice com outros dois situados fora do 

primeiro quinto de antiguidade, para a partir daí concorrem à avaliação do merecimento em 

situação de igualdade. Embora indevida a lista elaborada, não há nulidade na promoção do 

único juiz que atendia os requisitos do art. 93, II, b, da Constituição Federal. 

Improcedência do pedido” (CNJ – PCA 200910000014501 – Rel. Cons. José Adônis 

Callou de Araújo Sá – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

Discussão de matéria judicial 

 

 Recurso Administrativo. Reclamação Disciplinar. Exame de matéria 

judicial. Arquivamento sumário mantido. – “I) A Reclamação Disciplinar não se presta ao 

exame de matéria judicial. Como cediço, é instrumento destinado ao exame da atividade 

funcional – e não judicante - dos membros e demais órgãos integrantes do Poder 

Judiciário. II) A controvérsia relativa à suposta prática de infração disciplinar apontada já 

foi devidamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça – Sindicância 157/SP, 

mostrando-se incabível sua reapreciação pelo Conselho Nacional de Justiça, de vez que lhe 

falece competência. III) Não pode o processo administrativo adentrar no mérito judiciário, 

notadamente quando ausente qualquer indicativo real do cometimento de falta funcional. 

IV) Recurso não provido” (CNJ – RD 200810000014314 – Rel. Min. Corregedor Gilson 

Dipp – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

Discussão de matéria judicial. Inadmissibilidade 

 Recurso Administrativo. Reclamação Disciplinar. Exibição de documento. 

Procedimento próprio. Pedido de cunho eminentemente judicial. Arquivamento mantido. 

Recurso negado. – “A competência fixada para o Conselho é restrita ao âmbito 

administrativo do Poder Judiciário, não podendo ocorrer intervenção em conteúdo de 
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decisão judicial, para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, devendo a parte 

valer-se dos meios recursais cabíveis para reverter eventuais provimentos desfavoráveis 

aos seus interesses. Na hipótese dos autos, já foi instaurado procedimento próprio com o 

fim de ver praticado o ato colimado, qual seja a exibição de documento impugnado em 

ação de reparação de danos civis. Recurso não provido” (CNJ – RD 200810000021677 – 

Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DAS DECISÕES DO CNJ 

Descumprimento da solução encontrada pela via da conciliação 

 

 Reclamação para garantia das decisões do CNJ. Termo de conciliação. 

Descumprimento. Comunicação fundamentada de afastamento de magistrado. – “Merece 

acolhimento o pedido de controle de ato de tribunal que, distante dos termos de conciliação 

realizada, cria embaraços para a ausência justificada de magistrado a reunião associativa. 

Pedido conhecido e deferido” (CNJ – Reclamação para Garantia das Decisões 

200910000033254 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 85ª Sessão – j. 

26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Ausência de impugnação específica da decisão recorrida 

 Recurso Administrativo. Ausência de impugnação aos fundamentos da 

decisão recorrida. Não conhecimento.  – “1) Constitui pressuposto objetivo de 

admissibilidade do Recurso Administrativo a exposição de fundamentação pertinente a 

impugnar o teor da decisão atacada, à luz do art. 115 do Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça, sob pena de não conhecimento. 2) Não se conhece de Recurso 

Administrativo interposto quando o recorrente não impugna os fundamentos e dispositivo 

da decisão recorrida – de não conhecimento do PCA –, mas apenas repete os argumentos 

de mérito constantes no Requerimento Inicial. 3) Recurso Administrativo de que não se 

conhece” (CNJ – PCA 200810000024095 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 85ª Sessão – 

j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

REGISTRADOR (TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL)  

Exercício da advocacia. Desligamento do quadro da OAB antes do início do 

exercício na serventia extrajudicial 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Recurso administrativo contra 

decisão monocrática de indeferimento. Serventia extrajudicial. Exercício da advocacia por 

notário ou registrador. Desligamento do quadro de inscritos na OAB antes do início do 

exercício em nova serventia. Regularidade. – “A proibição do exercício da advocacia aos 

notários e registradores e o afastamento automático da advocacia decorrente da posse do 

titular de serventia extrajudicial (Lei 8.935/94, art. 25, caput e § 2º) desautorizam a tese de 

obrigatoriedade do desligamento do quadro de inscritos da Ordem dos Advogados do 

Brasil até o momento da outorga do serviço respectivo. Crucial é que, até o início das 

atividades cartorárias, seu titular deixe de advogar. Recurso conhecido e improvido” (CNJ 

– PCA 200910000011251 –  Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 85ª Sessão – 

j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 
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REMOÇÃO COMPULSÓRIA 

Magistrado. Descumpriento do dever funcional 

 

 Processo de Revisão Disciplinar. Interceptações telefônicas. Representação 

da autoridade policial. Deferimento. Decisões. Ilegalidade formal. Prática reiterada. 

Magistrado. Substituição da pena de advertência por remoção (art. 42, III, LOMAN). – “I) 

Constatadas a autoria e a materialidade do descumprimento de dever funcional, a escolha 

da pena disciplinar incidente é iluminada pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, por 

um juízo de ponderação ancorado no caso concreto, considerada a carga retributiva da 

sanção, a finalidade preventiva de novos desvios e, sobretudo, o grau de reprovabilidade da 

ação/omissão combatida. II) Deve-se se levar em conta a gravidade da conduta ensejadora 

da imputação, a carga coativa da pena, o grau de culpabilidade e a eficácia da medida 

punitiva. III) A proporcionalidade é um dos parâmetros de aferição da legitimidade da pena 

e limite do grau de discricionariedade da decisão por meio da qual opera-se sua escolha e 

aplicação. IV) A Lei Complementar 35/79, LOMAN, é cristalina ao vincular a pena de 

advertência a atos meramente omissivos, caracterizadores da conduta negligente. V) 

Procedimento a que se defere parcialmente para substituição da pena administrativa, de 

advertência para remoção compulsória para uma das Varas não-criminais da Comarca de 

Natal (art. 42, III, LOMAN)” (CNJ – RD 200810000018800 – Rel. Cons. Mairan 

Gonçalves Maia Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 

Justiça Eleitoral. Decisão administrativa posterior desconsiderando ato 

normativo anterior 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Justiça eleitoral. Servidores. 

Concurso de remoção. – “Decisão administrativa superveniente e contrastante de ato 

normativo anterior proveniente do mesmo órgão judiciário não traduz nenhuma 

antijuridicidade, mas novo posicionamento do tribunal. O controle de legalidade exercido 

pelo Conselho Nacional de Justiça de que fala a Constituição não assegura ao administrado 

a perpetuidade de critérios fixados em regulamento. Qualquer manifestação corretiva do 

Conselho Nacional de Justiça invadiria espaço legítimo de autonomia administrativa dos 

tribunais, sendo este Conselho, nunca é demais repetir, o zelador constitucional de tal 

autonomia. Pedido conhecido e rejeitado” (CNJ – PCA 200810000018745 – Rel. Cons. 

Antonio Umberto de Souza Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

REPERCUSSÃO GERAL 

Ausência. Agentes de Segurança Judiciária. Plano de cargos e salários 

 

 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. Resolução 568/07 do CFJ. 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 200910000004180 – Rel. Cons. 

Jorge Maurique – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 
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SANÇÃO DISCIPLINAR 

Magistrado. Descumpriento do dever funcional. Remoção compulsória 

 

 Processo de Revisão Disciplinar. Interceptações telefônicas. Representação 

da autoridade policial. Deferimento. Decisões. Ilegalidade formal. Prática reiterada. 

Magistrado. Substituição da pena de advertência por remoção (art. 42, III, LOMAN). – “I) 

Constatadas a autoria e a materialidade do descumprimento de dever funcional, a escolha 

da pena disciplinar incidente é iluminada pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, por 

um juízo de ponderação ancorado no caso concreto, considerada a carga retributiva da 

sanção, a finalidade preventiva de novos desvios e, sobretudo, o grau de reprovabilidade da 

ação/omissão combatida. II) Deve-se se levar em conta a gravidade da conduta ensejadora 

da imputação, a carga coativa da pena, o grau de culpabilidade e a eficácia da medida 

punitiva. III) A proporcionalidade é um dos parâmetros de aferição da legitimidade da pena 

e limite do grau de discricionariedade da decisão por meio da qual opera-se sua escolha e 

aplicação. IV) A Lei Complementar 35/79, LOMAN, é cristalina ao vincular a pena de 

advertência a atos meramente omissivos, caracterizadores da conduta negligente. V) 

Procedimento a que se defere parcialmente para substituição da pena administrativa, de 

advertência para remoção compulsória para uma das Varas não-criminais da Comarca de 

Natal (art. 42, III, LOMAN)” (CNJ – RD 200810000018800 – Rel. Cons. Mairan 

Gonçalves Maia Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS (ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO) 

Candidato aprovado em concurso de ingresso na ativbidade notarial e de 

registro que ocupa cargo público. Momento de desincompatibilidade da 

ocupação incompatível 

 

 Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo. 

Serventia extrajudicial. Concurso. Momento de desincompatibilização de atividade 

incompatível com o exercício da atividade notarial ou registral. – “Mostra-se razoável que 

candidato aprovado em concurso público para ingresso na atividade notarial ou registral 

postergue para o último instante possível o desligamento de função incompatível com o 

novo ofício. Afinal, em caso de qualquer imprevisto a obstar a assunção do novo serviço, o 

candidato vitorioso ficaria em situação inusitada, sem poder assumir o novo posto nem 

prosseguir no antigo, do qual se teria desvinculado. Recurso conhecido e, no mérito, 

desprovido” (CNJ – PCA 200810000009980 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza 

Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

Cartório de Registro de Títulos e Documntos. Criação de “Central e 

Atendimento” em sítio eletrônico, para notificações postais em outros estados. 

Inadmissibilidade 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Serventias extrajudiciais. 

Registros de títulos e documentos. Criação de central de atendimento. Sítio eletrônico. 

Notificações postais para municípios de outros estados. Ilegalidade. Art. 130, Lei 

6.015/73, LRP. – “I) A criação de central de atendimento e distribuição igualitária dos 

títulos e documentos a serem registrados, mantido por associação civil não encontra 

qualquer óbice legal. Pelo contrário, pressupõe o exercício de competência inerente à 

autonomia do ente federado para a organização de seu serviço, espaço resguardado do 

controle do CNJ. II) Conquanto detenha o CNJ a missão estratégica de definir balizas 
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orientadoras do Poder Judiciário e controlar, administrativa e financeiramente, a legalidade 

dos atos emanados de seus órgãos e agentes rumo à superação de deficiências estruturais, 

não se pode fazer substituir aos Tribunais (e Corregedorias de Justiça) em suas 

competências constitucionais, a exemplo da formatação de regras de organização judiciária 

(art. 96, II, “d”, CF/88). III) O princípio da territorialidade é vetor axiológico subjacente à 

sistemática adotada pela Lei 6.015/73, a ser observado por todas as serventias, e não 

apenas pela de registro de imóveis e de pessoas. A mens legis do art. 130 da Lei 6.015/73 é 

clara e visa garantir a segurança e a eficácia dos atos jurídicos aos quais confere 

publicidade (art. 1º, Lei 6.015/73). IV) A não-incidência do princípio da territorialidade 

constitui exceção e deve vir expressamente mencionada pela legislação. V) Procedimento a 

que se julga procedente” (CNJ – PCA 642 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 

85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

Concurso de ingresso. Prazo de validade vencido. Impossibilidade de outorga 

da delegação 

 

 Serventia extrajudicial. Outorga de delegação. Concurso público. Prazo de 

validade expirado. Irregularidade. – “Expirado prazo de validade de concurso público 

para ingresso em serventias extrajudiciais, expressamente previsto em Edital, e não 

prorrogado, não pode Tribunal de Justiça outorgar delegação desses ofícios, porque o ato 

contraria a norma editalícia, bem como ao art. 37, inc. III, da Constituição Federal” (CNJ – 

PCA 200810000028374 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 85ª Sessão – j. 

26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

Estrutura material e funcionamento. Prazo para apresentação 

 

 Serventia extrajudicial. Prazo para apresentação de estrutura material de 

funcionamento. Prorrogação. Instalação originária ou providência semelhante. Mudança 

de localidade, compra de equipamentos e mobiliário. Legalidade. – “Muito embora haja 

previsão no Edital de concurso público de ingresso em atividade notarial e de registro, de 

que o candidato que recebe a outorga de delegação de Serventia tem o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar a estrutura material do funcionamento do serviço, podendo, tal prazo, 

ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias ou, na hipótese de a Serventia necessitar de 

instalação, por mais 120 (cento e vinte) dias, não há ilegalidade no ato de Tribunal de 

Justiça que, no caso concreto, diante do fato de o Ofício necessitar de mudança de 

localidade, compra de equipamentos e mobiliário, porquanto os utilizados eram do próprio 

Tribunal, defere ao candidato o prazo de prorrogação maior. Procedimento de Controle 

Administrativo de que se conhece e que se julga procedente em parte” (CNJ – PCA 

200810000028374 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – 

DJU 17.06.2009). 

 

Exercício da advocacia por notário ou registrador. Desligamento do quadro da 

OAB antes do início do exercício na serventia extrajudicial 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Recurso administrativo contra 

decisão monocrática de indeferimento. Serventia extrajudicial. Exercício da advocacia por 

notário ou registrador. Desligamento do quadro de inscritos na OAB antes do início do 

exercício em nova serventia. Regularidade. – “A proibição do exercício da advocacia aos 

notários e registradores e o afastamento automático da advocacia decorrente da posse do 

titular de serventia extrajudicial (Lei 8.935/94, art. 25, caput e § 2º) desautorizam a tese de 

obrigatoriedade do desligamento do quadro de inscritos da Ordem dos Advogados do 

Brasil até o momento da outorga do serviço respectivo. Crucial é que, até o início das 
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atividades cartorárias, seu titular deixe de advogar. Recurso conhecido e improvido” (CNJ 

– PCA 200910000011251 –  Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 85ª Sessão – 

j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS OFICIALIZADAS 

Manutenção de titulares sem concurso público, mediante designação ocorrida 

após o advento da CF/88 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Instauração de ofício, conforme 

determinação tomada no julgamento do PCA 613. Manutenção de titulares de serventias 

extrajudiciais da atividade notarial e de registro sem concurso público, mediante 

designação ocorrida após o advento da Constituição Federal de 1988. Irregularidade. 

Procedência para determinar a imediata desconstituição das delegações. Precedentes. – 

“Os titulares de serventias extrajudiciais da atividade notarial e de registro do Estado do 

Pará, que receberam a delegação sem a realização de concurso público, após a Constituição 

de 1988, com fundamento na Carta de 1967, ou em legislação estadual revogada, devem 

ter suas delegações desconstituídas. Precedente: PCA 200810000006974 e PCA 

200810000008855” (CNJ – PCA 200810000007644 – Rel. Cons. Rui Stoco – 85ª Sessão – 

j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

Parte do voto do Relator: “Impende observar que caberá ao Tribunal de Justiça 

estabelecer e individualizar as hipóteses que se enquadram neste decisum e as delegações 

que devem ser desconstituídas, a luz do norte dado no julgado, na consideração de que em 

sede administrativa, no âmbito da competência do Conselho Nacional de Justiça, exceto 

com relação às partes no processo, não cabe decisão particular para cada caso, 

individualmente, diante da impossibilidade de especificar a situação de cada um que exerça 

atividade em serventias extrajudiciais no Estado. Aliás, nem caberia fazê-lo, pois – cabe 

reiterar – o comando do acórdão destinar-se-á a todos aqueles que se enquadrarem na 

situação específica descrita no julgado e que figurem nos autos como parte no processo ou 

como terceiros interessados, tendo em vista que as decisões de natureza administrativa do 

CNJ têm caráter geral e irradiam efeitos extra-autos, ou seja, desde que tenham sido 

intimados os terceiros interessados, apanha aqueles agentes típicos ou por equiparação que 

estejam na mesma situação fático-jurídica. Aliás, o comando é dado ao Tribunal de Justiça 

do Estado onde se situam as designações irregulares. De sorte que caberá ao Tribunal de 

Justiça verificar a situação individual de cada um daqueles que exercem atividade em 

serventias extrajudiciais como titulares ou respondentes, procedendo – à luz do que restou 

decidido – ao enquadramento exato de quem está em situação regular e irregular e tomar 

todas as demais providências necessárias à desconstituição das delegações”. 

 

Pedido para revinculação dos titulares das serventias judiciais a Instituto de 

Previdência do Estado 

 

 Procedimento de Controle Administrativo. Serventias extrajudiciais 

oficializadas. Vínculo com entidade de previdência estadual. Exclusão. Não conhecimento. 

– “Extrapolam o diâmetro constitucional de atuação do CNJ os pedidos de garantia de 

autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal por incompetência do CNJ e de 

concessão de ordem de revinculação de agentes delegados a instituto de previdência 

estadual não integrante da Administração do Poder Judiciário. A inibirem a atuação do 

CNJ também a maciça judicialização da matéria pelos substituídos dos sindicatos 

requerentes e a ausência de repercussão geral visível pela transitoriedade e especificidade 

das situações subjetivas em causa. Pedido não conhecido” (CNJ – PCA 200910000031336 
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– Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 

17.06.2009). 

 

Provimento sem concurso público. Nulidade 

 Procedimento de Controle Administrativo. Instauração de ofício, conforme 

determinação tomada no julgamento do PCA 613. Manutenção de titulares de serventias 

extrajudiciais da atividade notarial e de registro sem concurso público, mediante 

designação ocorrida após o advento da Constituição Federal de 1988. Irregularidade. 

Procedência para determinar a imediata desconstituição das delegações. Precedentes. – 

“Os titulares de serventias extrajudiciais da atividade notarial e de registro do Estado do 

Pará, que receberam a delegação sem a realização de concurso público, após a Constituição 

de 1988, com fundamento na Carta de 1967, ou em legislação estadual revogada, devem 

ter suas delegações desconstituídas. Precedente: PCA 200810000006974 e PCA 

200810000008855” (CNJ – PCA 200810000007644 – Rel. Cons. Rui Stoco – 85ª Sessão – 

j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

Parte do voto do Relator: “Impende observar que caberá ao Tribunal de Justiça 

estabelecer e individualizar as hipóteses que se enquadram neste decisum e as delegações 

que devem ser desconstituídas, a luz do norte dado no julgado, na consideração de que em 

sede administrativa, no âmbito da competência do Conselho Nacional de Justiça, exceto 

com relação às partes no processo, não cabe decisão particular para cada caso, 

individualmente, diante da impossibilidade de especificar a situação de cada um que exerça 

atividade em serventias extrajudiciais no Estado. Aliás, nem caberia fazê-lo, pois – cabe 

reiterar – o comando do acórdão destinar-se-á a todos aqueles que se enquadrarem na 

situação específica descrita no julgado e que figurem nos autos como parte no processo ou 

como terceiros interessados, tendo em vista que as decisões de natureza administrativa do 

CNJ têm caráter geral e irradiam efeitos extra-autos, ou seja, desde que tenham sido 

intimados os terceiros interessados, apanha aqueles agentes típicos ou por equiparação que 

estejam na mesma situação fático-jurídica. Aliás, o comando é dado ao Tribunal de Justiça 

do Estado onde se situam as designações irregulares. De sorte que caberá ao Tribunal de 

Justiça verificar a situação individual de cada um daqueles que exercem atividade em 

serventias extrajudiciais como titulares ou respondentes, procedendo – à luz do que restou 

decidido – ao enquadramento exato de quem está em situação regular e irregular e tomar 

todas as demais providências necessárias à desconstituição das delegações”. 

 

 

SINDICÂNCIA 

Instrumento preparatório. Desnecessidade de observâncias das formalidade do 

procedimento administrativo 

 

 Sindicância. Instrumento preparatório. Desnecessidade de observação de 

formalidades. Indicativos de violações aos deveres funcionais. Instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar. – “I) Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a 

sindicância, por ser mero instrumento preparatório, prescinde de formalidades e 

contraditório, os quais ficam diferidos para posterior Processo Administrativo Disciplinar. 

II) Tendo em vista que os elementos constantes na presente Sindicância demonstram 

indícios de ocorrência de infração disciplinar,  mostra-se desnecessária – nesta fase – a 

produção de provas, podendo ficar diferidas para o processo administrativo a ser 

instaurado, onde serão apurados os fatos, bem como produzidas todas as provas pertinentes 

à elucidação das questões. III) Os fatos trazidos a conhecimento deste Conselho somente 

poderão ser integralmente apreciados no processo administrativo a ser instaurado, sendo 

certo que o atual procedimento, por sua natureza de mero instrumento preparatório, limita-
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se à verificação da existência de indícios de irregularidades eventualmente praticadas. IV) 

Não seria razoável que este Conselho Nacional de Justiça, tendo conhecimento de fatos 

graves que teriam sido praticados, simplesmente  arquivasse a Sindicância. Ao contrário, 

compete a este Conselho instaurar o Processo Administrativo Disciplinar exatamente para 

apurar os fatos, garantindo ao Sindicado, nesse processo, a mais ampla defesa e 

contraditório. V) Havendo indicativos de grave violação aos deveres funcionais praticada 

por Juiz de Direito, com a adoção de postura incompatível com o exercício da 

magistratura, consubstanciando, em tese, violação à Lei Complementar 35/79 – LOMAN, 

mostra-se necessária a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de que 

sejam esclarecidos os fatos e aplicada a penalidade eventualmente cabível. VI) Existência 

de indícios de violação dos deveres dos incisos I e VIII do art. 35 da Loman, bem como da 

adoção de procedimento incorreto (Loman, art. 44), além de violação do dever de 

imparcialidade (CPC, art. 125, I), consubstanciados na liberação de expressivo numerário 

(R$2.354.855,33) em prejuízo da Fazenda Pública do Estado do Maranhão, apesar da 

existência de embargos de terceiro e de decisão liminar que obstaria a expedição de alvará, 

quando ao menos a existência do agravo de instrumento já era conhecida, de modo que a 

prudência recomendaria que se aguardasse a decisão do tribunal. Decisão tomada e 

executada com inaudita rapidez, quando o sindicado substituía na vara, por apenas três 

dias, sendo advogado da parte favorecida o ex-marido da filha do sindicado” (CNJ – SIND 

200810000006202 – Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – 

DJU 17.06.2009). 

 

 Sindicância. Instrumento preparatório. Desnecessidade de observação de 

formalidades. Indicativos de violações aos deveres funcionais. Instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar. Decretação de afastamento preventivo. – “I) Consoante 

entendimento doutrinário e jurisprudencial, a sindicância, por ser mero instrumento 

preparatório, prescinde de formalidades e contraditório, os quais ficam diferidos para 

posterior Processo Administrativo Disciplinar. II) Os fatos trazidos a conhecimento deste 

Conselho somente poderão ser integralmente apreciados no processo administrativo a ser 

instaurado, sendo certo que o atual procedimento, por sua natureza de mero instrumento 

preparatório, limita-se à verificação da existência de indícios de irregularidades 

eventualmente praticadas. III) Compete a este Conselho instaurar o Processo 

Administrativo Disciplinar exatamente para apurar os fatos, garantindo ao Sindicado a 

mais ampla defesa e contraditório. IV) O Corregedor-Geral de Justiça que deixa de dar 

andamento aos feitos administrativos sob sua competência, deixando a Corregedoria 

totalmente inativa, ao longo de vários meses, descumpre os deveres dos art. 35, I, II, III e 

VII do art. 35 da LOMAN, acarretando descrédito ao Poder Judiciário entre a população, 

que não recebe resposta dos pleitos e queixas apresentados quanto ao andamento dos 

serviços judiciários. V) A independência judicial é uma garantia do cidadão para assegurar 

julgamentos livres de pressões, mas de acordo com a lei e o direito. A independência 

judicial não é, porém, incompatível com o controle disciplinar da magistratura. A 

imunidade garantida pelo art. 41 da LOMAN não é absoluta, sendo possível a 

responsabilização administrativo-disciplinar do magistrado quando, no exercício da 

atividade jurisdicional, viola os deveres de imparcialidade (CPC, art. 135, I) e age, de 

forma reiterada, contrariando dispositivos legais expressos, em violação ao dever do art. 

35, I, da LOMAN, e adotando, de forma reiterada e com dolo, revelado por um conjunto de 

indícios, procedimentos incorretos (LOMAN, art. 44), que acarretam prejuízos a uma das 

partes. VI) Havendo indicativos de grave violação aos deveres funcionais praticados por 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com a adoção de postura 

incompatível com o exercício da magistratura, mostra-se necessária a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar, a fim de que sejam esclarecidos os fatos e aplicada a 

penalidade eventualmente cabível. VII) Tratando-se de conduta, em tese, incompatível 
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com o exercício da judicatura, impõe-se o afastamento preventivo do Sindicado (LOMAN 

art. 27, § 3º e RICNJ art. 75, parágrafo único). VIII) O afastamento implica na suspensão, 

com exceção dos vencimentos, de todas as vantagens decorrentes da condição de 

magistrado, tais como uso de gabinete, de veículo oficial e manutenção ou designação de 

servidores em cargos de confiança ou funções comissionadas. IX) Os feitos atribuídos ao 

magistrado afastado deverão ser conduzidos por magistrado convocado ou redistribuído, 

evitando-se prejuízo aos jurisdicionados” (CNJ – SIND 200810000012267 – Rel. Min. 

Corregedor Gilson Dipp – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Competência concorrente com o CNJ para o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário 

 

 Pedido de Providências. Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de 

Contas da União. Competências concorrentes de controle da atuação administrativa e 

financeira. Harmonização. – “As competências coincidentes do Tribunal de Contas da 

União (e, por paralelismo constitucional, dos tribunais de contas estaduais) e do Conselho 

Nacional de Justiça em matéria de controle da atuação administrativa e financeira 

abrangem, exclusivamente, a sustação de atos ou contratos e o exame de regularidade dos 

atos de admissão de pessoal efetivo do Poder Judiciário, devendo prevalecer, por 

prevenção, o primeiro pronunciamento de mérito, salvo se a matéria compreender a estrita 

observância de ato normativo ou recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Fato 

novo. Revisão da decisão pelo TCU. Perda de objeto. A revisão de decisão anterior, 

prestigiando o quanto decidido pelo Conselho Nacional de Justiça leva, no caso concreto, o 

pedido inicial à perda de objeto pela superveniente harmonização entre as decisões. Pedido 

de Providências prejudicado” (CNJ – PP 200810000020521 – Rel. Cons. Antonio Umberto 

de Souza Júnior – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

UNIDADES JURISDICIONAIS 

Suspensão de funcionamento de comarcas. Alegação de ausência de requisitos 

mínimos 

  

 Pedido de Providências. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 

Suspensão de comarcas. Desatendimento de requisitos mínimos para funcionamento. Lei 

de Organização Judiciária. Faculdade do Tribunal de Justiça. – “1) Pretensão de 

suspensão de Comarcas do Estado do Mato Grosso, sob alegação de que não reúnem os 

requisitos mínimos para funcionamento previstos na Lei de Organização Judiciária do 

Estado. 2) Os dados apresentados revelam que as comarcas atendem aos requisitos 

previstos na LOJE em quase sua totalidade. Há indicação de providências em curso para 

dotar as comarcas das estruturas necessárias ao pleno funcionamento. 3) A lei de 

organização judiciária faculta ao TJ/MT proceder ao rebaixamento, extinção ou suspensão 

de comarca, quando verificar a perda dos requisitos necessários à criação e instalação; esse 

juízo de conveniência e oportunidade já foi exercido pelo TJ/MT, ao rejeitar a proposta de 

suspensão das comarcas. 4) A proposta de suspensão das comarcas conflita com o 

sentimento da população dos respectivos municípios e com as manifestações de agentes do 

Poderes Legislativo e Executivo do Estado do Mato Grosso; inexistência de ilegalidade 

que justifique a pretendida intervenção deste Conselho Nacional de Justiça. Improcedência 

dos pedidos formulados” (CNJ – PP 200810000017479 e PP 200810000024010 – Rel. 

Cons. José Adônis Callou de Araújo Sá – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 
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VARAS E FOROS 

Criação de varas especializadas. Competência privativa dos Tribunais 

 

 Criação de varas especializadas e de equipe multidisciplinar. Competência 

privativa de Corte de Justiça. – “O planejamento e a criação de Vara Especializada em 

Infância e Juventude e a implantação de equipe interprofissional para atuação nesse Juízo 

são de incumbência privativa dos Tribunais que, de acordo com a autonomia e 

discricionariedade que lhes é conferida, atuam, nos limites dos seus orçamentos, seguindo 

um plano e um cronograma de trabalhos voltados a atender as prioridades eleitas e as 

peculiaridades de cada localidade. Por essa razão, a imposição de tais procedimentos 

contraria os comandos constitucionais que dispõem sobre a autonomia administrativa e 

financeira e a competência privativa das Cortes de Justiça, no que se refere a organização e 

o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos (CF, arts. 96 e 99)” (CNJ 

– PP 200810000033333 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 85ª Sessão – j. 

26.05.2009 – DJU 17.06.2009). 

 

 

VENCIMENTOS 

Juízes Classistas. Reajuste. Índice de correção aplicável 

 

 Recurso Administrativo em Pedido de Providências. Reajuste de 

vencimentos de juízes classistas. – “1) O reajuste dos vencimentos dos juízes classistas 

aposentados utiliza o índice de correção da remuneração dos servidores públicos federais. 

2) Não compete ao CNJ definir correção diversa contrariando a lei. Recurso improvido” 

(CNJ – PP 200810000011477 – Rel. Cons. Marcelo Nobre – 85ª Sessão – j. 26.05.2009 – 

DJU 17.06.2009). 


