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1. MISSÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
 
A Constituição Federal de 1988, denominada “Carta Cidadã” trouxe a lume 

extenso feixe de garantias individuais e sociais. A carta política assumiu como meta a 

construção de sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da miséria, além 

da redução das desigualdades sociais. 

 

Desde então, a inclusão social entrou definitivamente na pauta da nossa 

sociedade como tema relevante, tarefa dos três Poderes constituídos e do Ministério 

Público, a quem foi conferida importante função de defesa dos interesses sociais e 

individuais. 

 

Mostra-se inviável a inclusão social sem a efetiva fruição de direitos, o 

resguardo de garantias e o cumprimento de deveres. Portanto, em síntese, poder-se-ia, 

neste momento, definir a inclusão social como o estado individual do cidadão efetivamente 

inserido na ordem sócio-econômica e cultural de seu tempo, apto a exercer plenamente 

suas potencialidades, consubstanciando prerrogativas da cidadania. 

 

Registre-se, por oportuno, que cidadania, sob esse aspecto, deve ser 

entendida da forma mais abrangente possível, conglomerando direitos os mais diversos: 

acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à seguridade e à assistência social, dentre outros. 

 

É neste contexto, principalmente em razão do compromisso de realização 

efetiva dos direitos sociais e individuais
3
, que se espera debater a atuação social do Poder 

                                            

1
. Pós-graduada em Direito Constitucional pelo IDP – Instituto Brasiliense de Direito Público. Pós-graduada em Direito de 

Empresa pelo IEC – Instituto de Educação Continuada da PUC. Assessora do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais e atualmente Assessora de Conselheiro no Conselho Nacional de Justiça. 
2
. Graduada pela UNESP – Universidade Estadual Paulista – Universidade Júlio de Mesquita Filho. Pós-graduada pelo IDP 

– Instituto Brasiliense de Direito Público. Ex-Procuradora Municipal da Estância Turística de Itú-SP. Analista do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região e atualmente Assessora de Conselheiro no Conselho Nacional de Justiça. 
3
. Carta do Judiciário. Documento publicado em razão do “Encontro Nacional da Justiça” em 25 de agosto de 2008. 
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Judiciário por intermédio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, órgão de cúpula da 

administração do Poder Judiciário, responsável pelo planejamento estratégico e pela 

implementação de novas políticas que visam a aprimorar e efetivar o Estado Constitucional 

de Direito Social, aspiração de toda sociedade. 

 

Com efeito, qualquer Governo pretensamente republicano, cujas raízes 

estejam calcadas na organização democrática do exercício do Poder, terá o Judiciário como 

co-aDJU 17.04.2009vante e depositário de fortes expectativas na promoção de ações 

capazes de fomentar a participação igualitária dos vários setores da sociedade civil e 

catalisar demandas reprimidas quanto à efetivação de direitos fundamentais e sociais.  

 

O CNJ surge, no cenário nacional, como resultado da disposição da 

coletividade de pensar novos paradigmas para solver crises estruturais e, assim, legitimar, 

perante a ordem constitucional vigente, a atuação dos órgãos judiciais, convertendo-os em 

chaves de um serviço estatal eficiente, apto a materializar a efetiva entrega da prestação 

jurisdicional. 

 

O controle administrativo e financeiro exercido pelo CNJ consiste na 

solução encontrada pelo Poder Constituinte Derivado para combater, no Poder Judiciário, o 

aprofundamento de deficiências percebidas ao longo de muitas décadas de cristalização de 

uma estrutura funcional hermética.  

 

Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, cuidou – ao dar 

vida ao CNJ – de engendrar instrumental hábil a reconfigurar o serviço de entrega da 

prestação jurisdicional. A criação do CNJ está estreitamente vinculada à necessidade de 

respostas efetivas para as demandas surgidas com o advento da complexa e multifacetada 

realidade decorrente da intensificação das relações da “sociedade globalizada”. 

 

Muito mais do que instrumento de accountability, a criação do CNJ pauta-

se na consolidação do regime democrático e deve representar alavanca ao fortalecimento e 

à efetivação de políticas sociais que, de qualquer forma, envolvam a atuação concreta do 

Poder Judiciário. 

 

Com efeito, à luz dos fundamentos do Estado Brasileiro, os Poderes 

constituídos do Estado estão naturalmente sujeitos a controle, não podendo furtar-se à 

legítima inspeção do cumprimento de sua missão institucional. 

 

Nesse contexto, parece absolutamente pertinente a coleta de elementos 

hábeis a propiciar a reflexão acerca da contribuição do CNJ na definição da linha de 

conduta a ser adotada pelo Poder Judiciário na implementação de políticas judiciárias com 

forte nuance social e efeito multiplicador.  

 

Diante da natureza do compromisso institucional do CNJ, declaradamente 

vocacionado, não só à fiscalização, mas também e principalmente à definição de políticas 

estratégicas, deverá ser debatida a medida exata da atuação do Poder Judiciário enquanto 

espaço de operacionalização de políticas judiciárias com enfoque social. 

 

Neste sentido, já se pode afirmar que a atuação pontual do CNJ – 

desencadeada a partir da provocação de qualquer cidadão ou entidade – mediante decisões 

de forte coloração social, reafirma a disposição do Poder Judiciário de atuar como co-aDJU 
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17.04.2009vante em ações concretas de efetivação de direitos sociais, para além da mera 

expectativa retórica de declaração da existência abstrata desses direitos.  

 

 

2. POLÍTICA JUDICIÁRIA DE CUNHO SOCIAL 
 

Embora conte o CNJ com poucos anos de vida, sua memória institucional 

comprova a existência de uma importante frente de atuação, marcada por pronunciamentos 

alinhados ao compromisso com a efetividade dos direitos fundamentais, estabelecidos na 

Constituição Federal. 

 

Poder-se-ia invocar os seguintes expoentes ilustrativos dessa nova política 

judiciária de coloração social e efeito multiplicador que vem sendo adotada no âmbito do 

Conselho Nacional de Justiça:  

 

 

1) o Cadastro Nacional de Adoção
4
;  

 

2) a decisão prolatada no Pedido de Providências nº 200810000017182, concernente à 

lavratura de registros de nascimento e a Recomendação nº 17
5
 que sugere aos 

Tribunais de Justiça a promoção de campanhas e mutirões que visem ao registro 

civil de nascimento;  

 

3) a decisão do Pedido de Providências nº 1236, no qual o CNJ determinou a todos os 

Tribunais do país medidas de garantia da acessibilidade às pessoas com 

dificuldades de locomoção aos prédios da Justiça brasileira;  

 

4) a decisão prolatada no PP nº 80, mediante a qual deliberou o CNJ expedir 

Recomendação aos Tribunais de Justiça dos Estados para adoção de providências 

visando à implantação de equipes interprofissionais (interdisciplinares) aptas ao 

atendimento, nas comarcas dos Estados, de causas relacionadas a família, crianças e 

adolescentes;  

 

5) a Enunciado Administrativo nº 12, concernente à regulamentação uniforme da 

reserva de vagas, em concursos públicos, para candidatos portadores de 

necessidades especiais
6
. 

 

 

Ganha reconhecimento essa tendência, conforme comprova a publicação do 

Relatório de 15 março de 2008, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

– IPEA, sob a denominação “Políticas Sociais – acompanhamento e análise”, documento 

que “aborda as inovações legislativas, as mudanças institucionais, as grandes conferências 

e outros eventos de destaque no âmbito da dinâmica social” referentes ao primeiro 

semestre de 2007 e segundo o qual: 

 

 

                                            

4
. Resolução nº 54, de 29 de abril de 2008. 

5
. Aprovada na 69ª Sessão Ordinária de 9 de setembro de 2008. 

6
. Publicado no DJ-Eletrônico - Edição nº 16/2009 - do dia 29 de janeiro de 2009 
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  “O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, no início de 

novembro de 2007, dois artigos que recomendam aos Tribunais de Justiça a 

concessão de prioridade à pessoa idosa. O primeiro artigo orienta os 

tribunais a regulamentarem a „prioridade legal conferida aos processos 

judiciais e procedimentos que envolvam interesse de idosos, com vistas à sua 

plena efetividade‟. No mesmo artigo, o Conselho ainda recomenda que os 

tribunais „promovam seminários, criem grupos de estudos ou medidas afins, 

inclusive com a participação das escolas da magistratura, a fim de se 

apontar soluções para o efetivo cumprimento do Estatuto do Idoso, 

notadamente quanto à celeridade dos processos.‟ O segundo artigo 

estabelece que os tribunais deverão, no prazo de 60 dias, informar as 

medidas adotadas para o cumprimento da recomendação.” (p.189) 

 

 

Quanto à atuação do CNJ no que tange ao fomento da inclusão social, insta 

ainda refletir para a pertinência de serem mensurados, no palco montado pela Emenda 45, 

quais seriam os limites razoáveis de atuação social do Poder Judiciário, de forma a checar a 

validade da teoria liberal do distanciamento e neutralidade do julgador, mediante incentivo 

de adoção de posturas engajadas e comprometidas com a efetivação da cidadania.  

 

Nesse contexto, descortina-se para o CNJ a missão de, por meio de ações de 

política judiciária, fornecer ao Poder Judiciário, elementos demarcatórios dos terrenos da 

gestão governamental (cunhada pela discricionariedade do Poder Executivo) e da função 

típica do Poder Legislativo, em face do dever institucional de tornar efetivos os direitos 

sociais.  

 

O CNJ surge, assim, como órgão de ressonância das demandas sociais que 

chegam aos juízes e Tribunais e, portanto, como o principal responsável por sua 

catalisação, debate e criação de soluções, bem como pelo estabelecimento de limites 

capazes de evitar, em última instância, a ingerência do Judiciário na imprescindível 

atuação social dos Poderes Executivo e Legislativo.  

 

Mostra-se, não só possível, mas imprescindível a atuação aventada, no 

campo da disseminação de vetores de política judiciária propositiva, calcada em ampla 

discussão com os órgãos jurisdicionais, preservando-se-lhes a livre convicção e a 

independência funcional, à luz da diversidade de formações político-filosóficas que 

atualmente convivem, salutarmente, no cenário da judicatura.  

 

Urge trazer a lume a legitimação dessa nova instância de controle como 

espaço de ações concretas e debates sobre a “atuação social” do Poder Judiciário, bem 

como a estipulação dos limites norteadores dessa atuação, em favor da preservação do 

Princípio da Separação dos Poderes.  

 

* * * 
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EEMMEENNTTÁÁRRIIOO  
((8822ªª  SSeessssããoo  PPlleennáárriiaa))  

 
 

 

ÍÍNNDDIICCEE  DDAA  MMAATTÉÉRRIIAA  PPUUBBLLIICCAADDAA::  

 

ACESSO AOS TRIBUNAIS POR ADVOGADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ADVOCACIA 

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

ASSOCIAÇÃO 

ATAQUE A DECISÃO DO CNJ ATRAVÉS DE AÇÕES JUDICIAIS PROPOSTAS PERANTE A 
JUSTIÇA ESTADUAL 

ATIVIDADE JURISDICIONAL 

ATO IMPUGNADO 

COLÉGIO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS ESTADUAIS 

CONCURSO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA 

CONCURSO PÚBLICO EM GERAL 

CONCURSO DE PROMOÇÃO, REMOÇÃO E PERMUTA 

CONDIÇÕES DA AÇÃO 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

CUSTAS E EMOLUMENTOS 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

DESEMBARGADOR 

ELEIÇÃO 

ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE 

FUNDAMENTAÇÃO 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO 

MAGISTRADOS 

MATÉRIA FÁTICA OU “FATO DE CONDUTA” INEXISTENTE 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

MULTA PENAL 

OFICIAL DE JUSTIÇA 
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OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL 

PRESO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

QUARENTENA 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

REGIMENTO INTERNO 

REGISTRO CIVIL (Vide: OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL) 

REMOÇÃO DE MAGISTRADO 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS (ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO) 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS NAS QUAIS OS SUBSTITUTOS FORAM EFETIVADOS APÓS 
A CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO 

SERVENTIAS JUDICIAIS PRIVATIZADAS 

 

 

 

ACESSO AOS TRIBUNAIS POR ADVOGADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO  

PÚBLICO 

Quinto Constitucional. Lista tríplice. Sessão aberta com votação nominal e 

fundamentada 

 

Quinto constitucional. Acesso a Tribunal de Justiça dos Estados. 

Lista tríplice. Formação. Publicidade da Sessão e motivação. Art. 93, Inc. X, da 

Constituição Federal. – “„A Emenda Constitucional  45, de 8 de dezembro de 2004, que 

desencadeou a reforma do Poder Judiciário, consagrou, de vez, o princípio da publicidade e 

transparência nas decisões judiciais e administrativas por ele proferidas, que passaram a ser 

obrigatoriamente realizadas em sessão pública, mediante votos abertos, nominais e 

fundamentados. Em respeito a esses postulados constitucionais, é indispensável que a 

formação da lista tríplice dos candidatos que concorrerão às vagas destinadas aos 

advogados e membros do Ministério Público se faça não só em sessão pública, mas, 

também, por meio de votação aberta, nominal e fundamentada, à semelhança do que ocorre 

com a promoção por merecimento de magistrado aos Tribunais de segundo grau (Res. CNJ  

6/2005, art. 1º)‟ (PP 2007.10.00.000497-3). Procedimento de Controle Administrativo de 

que se conhece e a que se julga procedente” (CNJ – PP 200910000008082 – Rel. Cons. 

Altino Pedrozo dos Santos – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

ADVOCACIA 

Quarentena. Vedação ao Juiz de Direito de Primeira Instância de exercer a 

advocacia na comarca na qual se afastou por aposentadoria ou exoneração 

 

Pedido de Providências. Consulta. Art. 95, parágrafo único, inc. V, 

da Constituição Federal. Quarentena. Extensão da vedação relativa aos juízes de primeira 

instância. – “1) Ao juiz de Direito é vedado exercer a advocacia na Comarca da qual se 

afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou 

exoneração. 2) Ao juiz Federal ou juiz do Trabalho é vedado exercer a advocacia na seção, 

onde não houver subdivisão judiciária, subseção ou foro do qual se afastou, antes de 
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decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Consulta 

parcialmente conhecida” (CNJ – PP 200910000010374 – Rel. Cons. José Adonis Callou de 

Araújo Sá – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

AFASTAMENTO DE MAGISTRADO DAS FUNÇÕES DURANTE O CURSO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

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

procedimento.  

 

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo. Afastamento. Instauração de PAD. Ausência de ilegalidade. Observância 

dos procedimentos previstos na Res. 30. Necessidade de preservação da competência 

originária das cortes. Improcedente. – “1) Apesar do afastamento de magistrado do 

exercício de suas funções pressupor a abertura de procedimento administrativo disciplinar 

pelo Tribunal de origem, é legítimo o afastamento preventivo no caso de evidente 

descumprimento de dever funcional. 2) Inexistindo qualquer indício de inobservância dos 

procedimentos legais previstos para a instauração de procedimento administrativo 

disciplinar e estando delimitadas as acusações imputadas ao magistrado, inexiste razão 

para a atuação do Conselho Nacional de Justiça, que deve preservar a competência 

originária dos Tribunais. Pedido a que se julga improcedente” (CNJ – PCA 

200910000003047 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 

17.04.2009). 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado do Pará. Afastamento preventivo de juiz eleitoral de suas funções, 

antes da instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Parcialidade reconhecida 

em exceção de suspeição. Art. 27 da LOMAN. Resolução CNJ  30/2007. – “1) Não há 

ilegalidade no excepcional afastamento preventivo e acautelatório de magistrado do 

exercício da função eleitoral, diante do reconhecimento, na via de exceção de suspeição, da 

parcialidade na condução dos feitos relativos às eleições municipais de 2008. 2) Diante dos 

fatos apurados na exceção de suspeição e dos que narrados da representação do Ministério 

Público, outra alternativa não se apresentava ao Tribunal Regional Eleitoral senão o 

afastamento preventivo do magistrado, para assegurar a  imparcialidade da condução do 

processo eleitoral. 3) „Em caso de patente e grave descumprimento de dever funcional, 

contudo, não há ilegalidade no excepcional afastamento „preventivo e acautelatório‟ de 

magistrado do exercício da função eleitoral, em circunstância em que se postergue a virtual 

instauração de Processo Administrativo Disciplinar e a oportunidade para defesa prévia, 

em virtude da urgência que constitui a tônica do processo eleitoral‟  (PCA 25518, Rel. 

Cons. João Oreste Dalazen, julgado em 4 de novembro de 2008). 4) A natureza 

acautelatória do afastamento não dispensa a  instauração posterior do Processo 

Administrativo Disciplinar, com observância da disciplina da LOMAN (LC 35/79) e da 

Res. 30 de 2007 deste CNJ. Improcedência do pedido de invalidação do afastamento. 

Fixação de prazo para deliberação sobre instauração de PAD ou arquivamento da 

representação” (CNJ – PCA 200810000024459 – Rel. Cons. José Adonis Callou de Araújo 

Sá – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

ASSOCIAÇÃO 
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Associação de classe. Colégio de presidentes de tribunais estaduais. 

Caracterização como tal 

 

Associação de classe. Magistrado Presidente. Afastamento previsto 

na LOMAN. Possibilidade. – “É associação de classe, para os fins do disposto no art. 73, 

III da LOMAN, a entidade de âmbito nacional composta por Presidentes dos Tribunais de 

Justiça cujos objetivos são, entre outros, a integração dos Tribunais de Justiça em todo o 

território nacional e o intercâmbio de experiências funcionais e administrativas. A 

atividade de presidente de associação de classe de âmbito nacional demanda 

disponibilidade de tempo para deslocamento e cumprimento das obrigações inerentes ao 

seu exercício, sendo legal e legítimo o afastamento do magistrado de suas funções 

judicantes, parcial ou totalmente” (CNJ – PCA 200910000012814 – Rel. Cons. Paulo Lôbo 

– 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

ATAQUE A DECISÃO DO CNJ ATRAVÉS DE AÇÕES JUDICIAIS PROPOSTAS 

PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL 

Competência exclusiva do STF para desconstituir decisões do CNJ 

 

Concurso unificado para serventias extrajudiciais. Decisão do PP 

861. Afastamento de determinações do CNJ por magistrados locais. Aplicação do 

entendimento fixado por este CNJ no PCA 200710000014942. Apenas o Supremo 

Tribunal Federal tem competência para afastar aplicação de decisão do CNJ” (CNJ – PP 

20091000003102 – Rel. Cons. Joaquim Falcão – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 

17.04.2009). 

 

 

ATIVIDADE JURISDICIONAL 

Inadmissibilidade de interferência do CNJ 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Processo judicial. 

Distribuição. Antecipação de tutela. – “I) A questão atinente a eventual error in 

procedendo na distribuição processual denota, em regra, caráter jurisdicional, sendo 

inclusive passível de correção pelos meios recursais ordinários (PP 11060). II) O mérito de 

decisão judicial que antecipa os efeitos de tutela e impõe multa diária (astreintes) por 

descumprimento não é passível de conhecimento pelo CNJ, conflitando com sua 

competência, a qual é limitada à atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, 

nos termos do art. 103-B, § 4º, da CF/88 (PPs 16, 21, 42, 63 e 200810000003961; PCAs 

631 e 200910000005032). III) Procedimento de Controle Administrativo a que não se 

conhece, por tratar de matéria jurisdicional” (CNJ – PCA 200910000009669 – Rel. Cons. 

Jorge Maurique – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

ATO IMPUGNADO 

Necessidade de indicação clara e precisa 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Delimitação dos 

fundamentos fáticos do pedido. Indicação clara e precisa. Obrigatoriedade. Art. 92, 

RICNJ. – “I) Constitui ônus do autor, ao provocar o controle administrativo do CNJ, a 

indicação precisa do ato impugnado, delimitando com clareza as razões fáticas que 
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justificam sua postulação. II) Consoante o disposto no art. 92 do Regimento Interno do 

CNJ, somente a especificação precisa dos fatos subjacentes ao pedido legitima e ampara a 

atividade persecutória do controle e fiscalização administrativa. III) À luz das funções 

institucionais delineadas pela Constituição Federal, no art. 103-B, ao CNJ incumbe o 

controle administrativo e financeiro dos órgãos jurisdicionais e serviços auxiliares da 

Justiça, mas, apenas e tão-somente, diante de fatos e/ou dados concretos. Refoge à 

competência do Conselho a atividade de auditoria sobre a execução de contratos 

administrativos de prestação de serviços. IV) Procedimento de Controle Administrativo 

não-conhecido” (CNJ – PCA 200910000001725 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia 

Júnior – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

COLÉGIO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS ESTADUAIS 

Caracterização como associação de classe 

 

Associação de classe. Magistrado Presidente. Afastamento previsto 

na LOMAN. Possibilidade. – “É associação de classe, para os fins do disposto no art. 73, 

III da LOMAN, a entidade de âmbito nacional composta por Presidentes dos Tribunais de 

Justiça cujos objetivos são, entre outros, a integração dos Tribunais de Justiça em todo o 

território nacional e o intercâmbio de experiências funcionais e administrativas. A 

atividade de presidente de associação de classe de âmbito nacional demanda 

disponibilidade de tempo para deslocamento e cumprimento das obrigações inerentes ao 

seu exercício, sendo legal e legítimo o afastamento do magistrado de suas funções 

judicantes, parcial ou totalmente” (CNJ – PCA 200910000012814 – Rel. Cons. Paulo Lôbo 

– 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

CONCURSO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

Comissão de concurso. Comunicado visando esclarecer os termos do Edital 

 

Concurso público para provimento de vagas em serventias 

extrajudiciais no estado de Goiás. Lei Estadual 13.136/97. Títulos. Pontuação. 

Competência de comissão para publicação de comunicado esclarecedor de edital. 

Presunção de boa-fé. Não comprovação de favorecimento individual. Não provimento. 

(CNJ – PCA 20091000001828 – Rel. Cons. Joaquim Falcão – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – 

DJU 17.04.2009). 

 

 

CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA 

Edital em desacordo com a legislação. Revisão de ofício pelo Tribunal 

 

Magistrado. Concurso de remoção. Edital em desacordo com 

legislação estadual. Equívoco de Tribunal de Justiça. Revisão, de ofício, do ato 

administrativo. Nova publicação de edital. Alteração do certame. Legalidade. Princípio da 

autotutela da administração pública. – “1) O Poder Judiciário, na condição de integrante 

da Administração Pública, tem o poder/dever de rever, de ofício, seus próprios atos quando 

eivados de irregularidade ou ilegalidades, devendo anulá-los ou revogá-los. Essa 

possibilidade está calcada no princípio da autotutela da Administração Pública e é 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em duas Súmulas ( 346 e 473). 2) Seguindo 

essa linha de raciocínio, não há falar em ilegalidade de ato de Tribunal de Justiça que, 
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verificando que edital de concurso de remoção de magistrado não atende a legislação 

estadual pertinente, em decorrência de equívoco da própria administração da Corte, faz 

publicar novo edital alterando o certame para promoção precedida de remoção, para 

adequá-lo à norma. Procedimento de Controle Administrativo de que se conhece e a que se 

julga improcedente” (CNJ – PCA 200910000008161 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos 

Santos – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

CONCURSO PÚBLICO EM GERAL 

Matéria fática não comprovada 

 

Pedido de Providências. Concurso público para provimento de 

cargos de servidores da Justiça do Estado da Bahia. Candidata requer nomeação. 

Informações insuficientes. Ausência de ato concreto. Art. 92 do RICNJ. – “Não existe nos 

presentes autos a indicação clara e precisa do ato a ser impugnado por este procedimento, 

como exige o art. 92 do RICNJ, mas tão somente uma matéria jornalística que atesta a 

intenção do Tribunal em nomear os candidatos classificados em concurso. Precedente. PP 

33280. Pedido de Providências que não se conhece” (CNJ – PP 200910000012449 – Rel. 

Cons. Técio Lins e Silva – Decisão Monocrática – 31.03.2009). 

 

 

CONCURSO DE PROMOÇÃO, REMOÇÃO E PERMUTA 

Conveniência e interesse público como pressupostos. Inexistência de direito 

absoluto à remoção 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Remoção por 

merecimento. Critérios objetivos. Acordo entre magistrados. Regularidade. Direito 

subjetivo. Inexistência. – “Reconhecendo que a remoção condiciona-se à conveniência da 

Administração e ao interesse público, o CNJ tem, reiteradamente, decidido que o 

magistrado não tem direito subjetivo absoluto à remoção, podendo o Tribunal, 

fundamentadamente, recusá-la” (CNJ – PCA 200910000009219 – Rel. Designado Rui 

Stoco – 82ª Sessão – j. 24.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

Juiz Federal. Remoção para outra Região 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Posicionamento em lista 

de antiguidade. Remoção entre regiões. Justiça Federal. – “I) O limite para fins de 

incidência de preclusão temporal em controle de ato administrativo é de cinco anos, nos 

termos do art. 93 do RICNJ, não se aplicando a redução do prazo, estatuída pelos arts. 8º e 

9º, do Decreto  20910/32 (PCA 297). II) Em se tratando de remoção de juiz federal para 

outra Região e enquanto não editada a Lei a que se refere o § 1º do art. 107 da CF/88, 

incidem as normas da Corte de destino e/ou do art. 7º da Res. 08/CJF, de 28.11.1989, cujas 

disposições foram reiteradas pela novel Res. 01/CJF, de 20.02.2008, em seu art. 33. 

Inviável o cômputo do tempo anterior de magistratura do juiz federal que se desloca de sua 

Região de origem, seja por permuta, seja por remoção (PP 6131). III) O direito a figurar na 

lista de antiguidade não se adquire na data do pedido de remoção entre Regiões, perante a 

Corte de destino, mas sim da data em que houve seu deferimento, por tratar de questão de 

nítido caráter discricionário da Administração Judiciária. Assim, o novo posicionamento na 

lista de antiguidade de outra Região, justamente por tratar de situação excepcional, está 

jungida aos critérios de conveniência e oportunidade da apreciação do pedido, somente a 
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partir de então se podendo falar em direito adquirido. IV) Procedimento de Controle 

Administrativo a que se indefere” (CNJ – PCA 200810000027680 – Rel. Cons. Jorge 

Maurique – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

Número de vagas maior do que os juízes inscritos. Acordo entre os inscritos e o 

tribunal para acolher as opções sem disputa. Validade 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Remoção por 

merecimento. Critérios objetivos. Acordo entre magistrados. Regularidade. Direito 

subjetivo. Inexistência. – “Quando o edital para movimentação horizontal de magistrados 

em concurso de remoção contém mais vagas do que o número de juízes inscritos, de sorte 

que todos possam ser atendidos para as vagas que mostrem interesse, sem disputa entre si, 

não há impedimento ou ofensa a regras e princípios a que o Tribunal faça ajuste para que 

todos sejam atendidos e removidos para os locais previamente escolhidos, mediante 

acordo” (CNJ – PCA 200910000009219 – Rel. Designado Rui Stoco – 82ª Sessão – j. 

24.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

Parte do voto do Relator Rui Stoco: “Como consta dos documentos acostados nos autos 

pelo Tribunal de Justiça, essa Corte reconheceu o acordo realizado pelos juízes (Ofício  

404/2009), tendo havido inclusive participação da Corregedoria nesse processo, conforme 

verificado nas notas taquigráficas constantes dos autos. Todavia, ao contrário do que 

entendeu o relator sorteado, este relator designado e a maioria do Plenário dirigiu-se no 

sentido de validar o ajuste. Isto porque havia numero maior de vagas do que candidatos 

escritos; todos estavam de acordo e, ademais, cada qual teve a oportunidade de ser 

removido para a unidade escolhida, sem disputa o dissensão.Tenha-se em consideração que 

a movimentação vertical sob a forma de “remoção” deve sempre atender aos interesses do 

Tribunal, ou seja, ao interesse público. Assim, se há de prevalecer o interesse público, 

faculta-se à Corte fazer sobrepor esse interesse ao interesse individual de cada candidato, 

dispensando a verificação dos títulos, créditos e méritos que ostentam”. 

 

 

CONDIÇÕES DA AÇÃO 

Ausência de delimitação dos fundamentos fáticos do pedido 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Delimitação dos 

fundamentos fáticos do pedido. Indicação clara e precisa. Obrigatoriedade. Art. 92, 

RICNJ. – “I) Constitui ônus do autor, ao provocar o controle administrativo do CNJ, a 

indicação precisa do ato impugnado, delimitando com clareza as razões fáticas que 

justificam sua postulação. II) Consoante o disposto no art. 92 do Regimento Interno do 

CNJ, somente a especificação precisa dos fatos subjacentes ao pedido legitima e ampara a 

atividade persecutória do controle e fiscalização administrativa. III) À luz das funções 

institucionais delineadas pela Constituição Federal, no art. 103-B, ao CNJ incumbe o 

controle administrativo e financeiro dos órgãos jurisdicionais e serviços auxiliares da 

Justiça, mas, apenas e tão-somente, diante de fatos e/ou dados concretos. Refoge à 

competência do Conselho a atividade de auditoria sobre a execução de contratos 

administrativos de prestação de serviços. IV) Procedimento de Controle Administrativo 

não-conhecido” (CNJ – PCA 200910000001725 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia 

Júnior – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 



13 

 
BOLETIM MENSAL DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA Nº 4 

Exigência de representação por advogado ou defensor público para a 

concessão de autorização judicial para viagem ao exterior e outras tarefas 

 

Crianças e adolescentes. Autorização judicial de viagem. Entrada 

e permanência em estabelecimentos. Participação em atividades esportivas. Alvará 

judicial. Exigência indevida de representação judicial. – “Não tem fundamento legal a 

exigência de representação por advogado ou defensor público para concessão de 

autorização judicial para viagem de criança ou adolescente ao exterior, bem como para 

entrada e permanência de crianças e adolescentes em locais e estabelecimentos, 

participação em atividades esportivas, espetáculos e certames de beleza e para veiculação 

de imagem. Esses procedimentos têm natureza meramente administrativa e apenas podem 

demandar a representação judicial diante da existência de conflitos de interesses entre os 

pais ou entre estes e os responsáveis pela criança ou adolescente” (CNJ – PCA 

200910000001464 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 

17.04.2009). 

 

 

CUSTAS E EMOLUMENTOS 

Repasse de valores obtidos por serventias extrajudiciais a título de custas e 

emolumentos a entidades jurídicas de direito privado 

 

Pedido de Providências. Voto conjunto. Associação dos 

Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Piauí – ARPEN. Tribunal de Justiça do 

Estado do Piauí. Compensação financeira em favor dos ofícios do Registro Civil de 

Pessoas Naturais. ADI 3660/MS. Vedado o repasse a entidades privadas. Provimento 

022/2006. Sustação dos efeitos. Repasse suspenso. – “Não obstante o que previsto no art. 

8º da Lei Federal 10.169, de 29 de dezembro de 2000, que regula o § 2º do art. 236 da 

Constituição Federal, na presente hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ao 

suspender o repasse dos valores referentes à compensação financeira, o fez em observância 

ao que decidido pela Corte Constitucional, em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade, quando vedou o repasse de valores obtidos a título de custas e 

emolumentos a entidades jurídicas de direito privado. Procedimentos que devem ser 

julgados improcedentes” (CNJ – PP 200910000002444 e PP 200910000004908 – Rel. 

Cons. Técio Lins e Silva – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Desnecessidade de responder a todos os argumentos apresentados pelas partes 

 

“O julgador, quer na via judicial, quer na administrativa, não está 

adstrito a pronunciar-se sobre todos os argumentos desenvolvidos pelas partes que 

integram a lide” (CNJ – PCA 200810000010590 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves maia 

Júnior – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

DESEMBARGADOR 

Direito de ter vista de autos de processo administrativo 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Desembargador 

integrante do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Pedido de vista dos autos de 
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Processo Administrativo. Nepotismo. Ilegalidade. Pedido a que se julga procedente. – 

“Considerando que as competências do Órgão Especial são delegadas pelo Tribunal Pleno, 

é incabível a restrição de acesso aos autos de Processo Administrativo analisado e julgado 

por aquele Órgão a membros do Pleno da Corte” (CNJ – PCA 200910000008471 – Rel. 

Cons. Andréa Pachá – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

ELEIÇÃO 

Escolha de candidatos a Desembargador pelo quinto constitucional para 

compor os tribunais 

 

Quinto constitucional. Acesso a Tribunal de Justiça dos Estados. 

Lista tríplice. Formação. Publicidade da Sessão e motivação. Art. 93, Inc. X, da 

Constituição Federal. – “„A Emenda Constitucional  45, de 8 de dezembro de 2004, que 

desencadeou a reforma do Poder Judiciário, consagrou, de vez, o princípio da publicidade e 

transparência nas decisões judiciais e administrativas por ele proferidas, que passaram a ser 

obrigatoriamente realizadas em sessão pública, mediante votos abertos, nominais e 

fundamentados. Em respeito a esses postulados constitucionais, é indispensável que a 

formação da lista tríplice dos candidatos que concorrerão às vagas destinadas aos 

advogados e membros do Ministério Público se faça não só em sessão pública, mas, 

também, por meio de votação aberta, nominal e fundamentada, à semelhança do que ocorre 

com a promoção por merecimento de magistrado aos Tribunais de segundo grau (Res. CNJ  

6/2005, art. 1º)‟ (PP 2007.10.00.000497-3). Procedimento de Controle Administrativo de 

que se conhece e a que se julga procedente” (CNJ – PP 200910000008082 – Rel. Cons. 

Altino Pedrozo dos Santos – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE 

Colégio de presidentes de tribunais estaduais. Afastamento do Presidente 

 

Associação de classe. Magistrado Presidente. Afastamento previsto 

na LOMAN. Possibilidade. – “É associação de classe, para os fins do disposto no art. 73, 

III da LOMAN, a entidade de âmbito nacional composta por Presidentes dos Tribunais de 

Justiça cujos objetivos são, entre outros, a integração dos Tribunais de Justiça em todo o 

território nacional e o intercâmbio de experiências funcionais e administrativas. A 

atividade de presidente de associação de classe de âmbito nacional demanda 

disponibilidade de tempo para deslocamento e cumprimento das obrigações inerentes ao 

seu exercício, sendo legal e legítimo o afastamento do magistrado de suas funções 

judicantes, parcial ou totalmente” (CNJ – PCA 200910000012814 – Rel. Cons. Paulo Lôbo 

– 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Ausência de delimitação dos fundamentos fáticos do pedido 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Delimitação dos 

fundamentos fáticos do pedido. Indicação clara e precisa. Obrigatoriedade. Art. 92, 

RICNJ. – “I) Constitui ônus do autor, ao provocar o controle administrativo do CNJ, a 

indicação precisa do ato impugnado, delimitando com clareza as razões fáticas que 

justificam sua postulação. II) Consoante o disposto no art. 92 do Regimento Interno do 
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CNJ, somente a especificação precisa dos fatos subjacentes ao pedido legitima e ampara a 

atividade persecutória do controle e fiscalização administrativa. III) À luz das funções 

institucionais delineadas pela Constituição Federal, no art. 103-B, ao CNJ incumbe o 

controle administrativo e financeiro dos órgãos jurisdicionais e serviços auxiliares da 

Justiça, mas, apenas e tão-somente, diante de fatos e/ou dados concretos. Refoge à 

competência do Conselho a atividade de auditoria sobre a execução de contratos 

administrativos de prestação de serviços. IV) Procedimento de Controle Administrativo 

não-conhecido” (CNJ – PCA 200910000001725 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia 

Júnior – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO 

Instituto Nacional de Qualidade Judiciária. Monopólio considerado ilegal 

 

Pedido de Providências. Leilão judicial eletrônico – LJE. Instituto 

Nacional de Qualidade Judiciária. INQJ. OSCIP. Sociedade em conta de participação. 

Sociedade comercial com fins lucrativos. Termos de parceria celebrados pelo INQJ com 

órgãos do Poder Judiciário, valendo-se da condição de OSCIP. – “1) A conduta da 

magistrada na direção do Instituto Nacional de Qualidade Judiciária – INQJ, sob aspecto 

disciplinar, é objeto de apuração em procedimento específico no âmbito do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região. 2) O INQJ, valendo-se de sua condição de Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, firmou parcerias com órgãos do Poder 

Judiciário para oferecer serviços especializados de informática produzidos pelo sócio 

oculto, a sociedade empresária „S4B – Digital Desenvolvimento de Tecnologia Multimídia 

Ltda.‟. Essas parcerias  evitaram a licitação exigível se esses serviços fossem contratados 

diretamente com a empresa S4B. 3) É ilegal o monopólio realizado pelo Instituto Nacional 

de Qualidade Judiciária - INQJ para a realização de leilões eletrônicos judiciais, em 

benefício da empresa „SB4 Digital Desenvolvimento de Tecnologia Multimídia Ltda.‟. A 

atuação do INQJ como sócio ostensivo da sociedade em conta de participação é ilegal e 

incompatível com a sua qualidade de OSCIP. 4) Procedência do Pedido de Providências 

para determinar o desfazimento dos termos de parceria firmados com o Instituto Nacional 

de Qualidade Judiciária – INQJ, sem licitação, que tenham por objeto a implementação e 

gestão Projeto LEJ - Leilão Eletrônico Judicial” (CNJ – PP 200810000020879 – Rel. Cons. 

José Adonis Callou de Araújo Sá – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

MAGISTRADOS 

Concurso de remoção. Número de vagas maior do que juízes inscritos. Acordo 

entre os inscritos e o tribunal para acolher as opções sem disputa. Validade 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Remoção por 

merecimento. Critérios objetivos. Acordo entre magistrados. Regularidade. Direito 

subjetivo. Inexistência. – “Quando o edital para movimentação horizontal de magistrados 

em concurso de remoção contém mais vagas do que o número de juízes inscritos, de sorte 

que todos possam ser atendidos para as vagas que mostrem interesse, sem disputa entre si, 

não há impedimento ou ofensa a regras e princípios a que o Tribunal faça ajuste para que 

todos sejam atendidos e removidos para os locais previamente escolhidos, mediante 

acordo” (CNJ – PCA 200910000009219 – Rel. Designado Rui Stoco – 82ª Sessão – j. 

24.04.2009 – DJU 17.04.2009). 
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Parte do voto do Relator Rui Stoco: “Como consta dos documentos acostados nos autos 

pelo Tribunal de Justiça, essa Corte reconheceu o acordo realizado pelos juízes (Ofício  

404/2009), tendo havido inclusive participação da Corregedoria nesse processo, conforme 

verificado nas notas taquigráficas constantes dos autos. Todavia, ao contrário do que 

entendeu o relator sorteado, este relator designado e a maioria do Plenário dirigiu-se no 

sentido de validar o ajuste. Isto porque havia numero maior de vagas do que candidatos 

escritos; todos estavam de acordo e, ademais, cada qual teve a oportunidade de ser 

removido para a unidade escolhida, sem disputa o dissensão.Tenha-se em consideração que 

a movimentação vertical sob a forma de “remoção” deve sempre atender aos interesses do 

Tribunal, ou seja, ao interesse público. Assim, se há de prevalecer o interesse público, 

faculta-se à Corte fazer sobrepor esse interesse ao interesse individual de cada candidato, 

dispensando a verificação dos títulos, créditos e méritos que ostentam”. 

 

Conveniência e interesse público como pressupostos. Inexistência de direito 

absoluto à remoção 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Remoção por 

merecimento. Critérios objetivos. Acordo entre magistrados. Regularidade. Direito 

subjetivo. Inexistência. – “Reconhecendo que a remoção condiciona-se à conveniência da 

Administração e ao interesse público, o CNJ tem, reiteradamente, decidido que o 

magistrado não tem direito subjetivo absoluto à remoção, podendo o Tribunal, 

fundamentadamente, recusá-la” (CNJ – PCA 200910000009219 – Rel. Designado Rui 

Stoco – 82ª Sessão – j. 24.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

Instauração de processo disciplinar contra magistrado pela prática de atos 

judiciais 

 

Procedimento Administrativo Preliminar. Magistrado. Indícios 

aparentes de violação de deveres legais na prática de atos judiciais. Possibilidade. – “O 

Magistrado tem liberdade no exercício da função judicante, especialmente no tocante à 

tomada de decisões, como forma de garantir a expressão do livre convencimento (CPC, art. 

131) e a autonomia e independência do próprio Poder Judiciário. Todavia, havendo 

indícios de possível falta funcional na prática de ato jurisdicional, tal prerrogativa não pode 

servir de óbice intransponível à apuração, mediante Procedimento Administrativo 

Preliminar e com observância do contraditório e ampla defesa. Procedimento de Controle 

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

200810000028246 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – 

DJU 17.04.2009). 

 

 

MATÉRIA FÁTICA OU “FATO DE CONDUTA” INEXISTENTE 

Não conhecimento do pedido 

 

Pedido de Providências. Concurso público para provimento de 

cargos de servidores da Justiça do Estado da Bahia. Candidata requer nomeação. 

Informações insuficientes. Ausência de ato concreto. Art. 92 do RICNJ. – “Não existe nos 

presentes autos a indicação clara e precisa do ato a ser impugnado por este procedimento, 

como exige o art. 92 do RICNJ, mas tão somente uma matéria jornalística que atesta a 

intenção do Tribunal em nomear os candidatos classificados em concurso. Precedente. PP 
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33280. Pedido de Providências que não se conhece” (CNJ – PP 200910000012449 – Rel. 

Cons. Técio Lins e Silva – Decisão Monocrática – 31.03.2009). 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Requisição de documentos ou informações a órgãos do Poder Judiciário 

 

Pedido de Providências. Tribunal de Justiça Estadual. Solicitações 

do Ministério Público do Trabalho. Resistência. – “Quem assume função pública não pode 

jamais esquecer que o exercício do poder tem como face imprescindível a controlabilidade. 

E, no caso dos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, são múltiplas as 

instâncias de controle: afora os diversos meios de controle social, difusos e informais 

(mídia, opinião pública, protestos, cartas), o Judiciário e o Ministério Público sujeitam-se 

ao controle administrativo pelos tribunais de contas e pelos respectivos Conselhos – 

gêmeos constitucionais (CNJ e CNMP). É igualmente inegável a controlabilidade dos atos 

da administração judiciária pelo Ministério Público (CF, art. 129, II e VI). Deve ser 

atendida toda e qualquer requisição formulada por órgão do Ministério Público, desde que 

fundamentadamente e no estrito exercício regular de suas respectivas funções 

institucionais, na forma da lei. Pedido de Providências parcialmente conhecido e, em parte, 

acolhido. Instauração de Procedimento de Controle Administrativo de ofício para apuração 

de possíveis irregularidades na admissão de pessoal” (CNJ – PP 1492 – Rel. Cons. Antonio 

Umberto de Souza Júnior – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

MULTA PENAL 

Execução. Atribuição da Fazenda Estadual 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Execução de multa 

penal pela Fazenda estadual. Legalidade. Impugnação do Provimento  05/2008 do 

Tribunal de Justiça de Sergipe. Pedido de suspensão do ato normativo. Improcedência do 

pedido. – “O art. 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.268/96, considera a 

multa penal dívida de valor, aplicando-se as normas relativas à divida ativa da Fazenda 

Pública, cabendo aos procuradores do Estado sua execução” (CNJ – PCA 

200910000004568 – Rel. Cons. Rui Stoco – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

OFICIAL DE JUSTIÇA 

Jornada de trabalho 

 

Pedido de Providências. Jornada de trabalho. Oficial de Justiça. 

Legislação estadual. Ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça. Ausência de 

antinomia. Prevalência do regramento normativo especial até o advento de Lei. – “I) A 

jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário ostenta variadas configurações, a 

depender do órgão jurisdicional que se tome por referencial, sua demanda de trabalho e a 

natureza da atividade a ser considerada. II) Legítimos são, à míngua de tratamento legal 

específico, os atos administrativos normativos que estabelecem jornada de trabalho 

especial para os oficiais de justiça. III) Nenhuma antinomia há entre o texto da Lei 

6.107/94 – silente quanto à jornada dos servidores com atividades externas – e a Res. 20/06 

ou a Portaria  62/2008. IV) A decisão de pagamento de horas extras, pelos Tribunais, 

constitui matéria interna corporis, resguardada pela autonomia que lhes fora 
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constitucionalmente assegurada para a organização de suas secretarias e serviços auxiliares 

(art. 96, I, “b”, CF/88); o planejamento de sua gestão; a eleição de prioridade, quando do 

emprego de recursos orçamentários; enfim, a fixação de diretrizes administrativas 

consentâneas com as peculiaridades, carências e demandas locais” (CNJ – PP 

200910000002845 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 82ª Sessão – j. 

14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL 

Repasse de valores obtidos a título de custas e emolumentos a entidades 

jurídicas de direito privado 

 

Pedido de Providências. Voto conjunto. Associação dos 

Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Piauí – ARPEN. Tribunal de Justiça do 

Estado do Piauí. Compensação financeira em favor dos ofícios do Registro Civil de 

Pessoas Naturais. ADI 3660/MS. Vedado o repasse a entidades privadas. Provimento 

022/2006. Sustação dos efeitos. Repasse suspenso. – “Não obstante o que previsto no art. 

8º da Lei Federal 10.169, de 29 de dezembro de 2000, que regula o § 2º do art. 236 da 

Constituição Federal, na presente hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ao 

suspender o repasse dos valores referentes à compensação financeira, o fez em observância 

ao que decidido pela Corte Constitucional, em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade, quando vedou o repasse de valores obtidos a título de custas e 

emolumentos a entidades jurídicas de direito privado. Procedimentos que devem ser 

julgados improcedentes” (CNJ – PP 200910000002444 e PP 200910000004908 – Rel. 

Cons. Técio Lins e Silva – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

PRESO 

Provisório. Exigência de prévia autorização da Corregedoria para a 

movimentação de preso provisório 

 

Prisão provisória. Transferência ou recambiamento de preso. 

Provimento de Corregedoria de Tribunal de Justiça Estadual. Prévia autorização da 

Corregedoria para a movimentação do preso provisório. – “1) Decisão judicial que impõe 

o cumprimento de prisão provisória ostenta natureza bifronte: de um lado, envolve o 

exercício da função jurisdicional no que decide impor a aplicação pronta da prisão 

provisória em si, atendidos os supostos legais; de outro lado, no que delibera sobre o 

estabelecimento prisional adequado (onde será cumprida), inclusive mediante transferência 

ou recambiamento, ostenta feição de decisão administrativa sobre uma questão de direito 

penitenciário. 2) A decisão judicial/administrativa sobre transferência ou recambiamento 

de preso provisório acarreta inúmeras repercussões na esfera administrativa. Aspectos 

como disponibilidade de vaga e superpopulação carcerária, entre outros, justificam 

plenamente um controle prévio de saída da comarca pela Corregedoria de Justiça. 3) 

Ademais, o encaminhamento indiscriminado de custodiados pela Justiça agravaria a 

situação já dramática de descontrole da situação de cada um no que tange ao cumprimento 

de suas penas, deixando-os, muitas vezes, esquecidos da Justiça de onde se originaram, ou 

provocando injustificado retardamento da instrução criminal. A matéria não refoge, 

portanto, à exigência de atuação e controle das Corregedorias de Justiça. 4) Provimento 

que condiciona a transferência ou recambiamento de preso provisório à prévia aprovação 

de Corregedoria de Tribunal de Justiça não interfere indevidamente na esfera da atividade 
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jurisdicional dos magistrados, máxime se há legislação concorrente do Estado sobre direito 

penitenciário que o respalda. 5) Pedido deduzido no Procedimento de Controle 

Administrativo julgado improcedente” (CNJ – PCA 200810000022360 – Rel. Cons. João 

Oreste Dalazen – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Pedido de vista por Desembargador negado pelo tribunal. Inadmissibilidade 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Desembargador 

integrante do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Pedido de vista dos autos de 

Processo Administrativo. Nepotismo. Ilegalidade. Pedido a que se julga procedente. – 

“Considerando que as competências do Órgão Especial são delegadas pelo Tribunal Pleno, 

é incabível a restrição de acesso aos autos de Processo Administrativo analisado e julgado 

por aquele Órgão a membros do Pleno da Corte” (CNJ – PCA 200910000008471 – Rel. 

Cons. Andréa Pachá – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Instauração contra magistrado pela prática de ato decorrente do exercício 

legítimo da jurisdição 

 

Procedimento Administrativo Disciplinar. Magistrado. 

Instauração. Ausência de justo motivo. Ilegalidade. – “Carece de amparo legal, por falta de 

justo motivo, a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar contra Magistrado 

quando o ato de que é objeto decorreu do exercício legítimo da jurisdição, não se 

enquadrando em nenhuma das hipóteses de descumprimento dos deveres funcionais 

previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Procedimento de Controle 

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

200810000028246 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – 

DJU 17.04.2009). 

 

Instauração contra magistrado pela prática de atos judiciais 

 

Procedimento Administrativo Preliminar. Magistrado. Indícios 

aparentes de violação de deveres legais na prática de atos judiciais. Possibilidade. – “O 

Magistrado tem liberdade no exercício da função judicante, especialmente no tocante à 

tomada de decisões, como forma de garantir a expressão do livre convencimento (CPC, art. 

131) e a autonomia e independência do próprio Poder Judiciário. Todavia, havendo 

indícios de possível falta funcional na prática de ato jurisdicional, tal prerrogativa não pode 

servir de óbice intransponível à apuração, mediante Procedimento Administrativo 

Preliminar e com observância do contraditório e ampla defesa. Procedimento de Controle 

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

200810000028246 – Rel. Cons. Altino Pedrozo dos Santos – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – 

DJU 17.04.2009). 

 

Juiz de Direito.  Procedimento instaurado no Tribunal de origem. Pretensão 

de revisão antecipada dos atos praticados e de arquivamento liminar pelo CNJ 
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Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo. Afastamento. Instauração de PAD. Ausência de ilegalidade. Observância 

dos procedimentos previstos na Res. 30. Necessidade de preservação da competência 

originária das cortes. Improcedente. – “Inexistindo qualquer indício de inobservância dos 

procedimentos legais previstos para a instauração de procedimento administrativo 

disciplinar e estando delimitadas as acusações imputadas ao magistrado, inexiste razão 

para a atuação do Conselho Nacional de Justiça, que deve preservar a competência 

originária dos Tribunais. Pedido a que se julga improcedente” (CNJ – PCA 

200910000003047 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 

17.04.2009). 

 

Utilização de outro procedimento para impugnar decisões do relator e do 

Plenário do CNJ 

 

Recurso Administrativo em Procedimento de Controle 

Administrativo. Impugnação de decisões proferidas em Processo Administrativo 

Disciplinar ainda em curso no Conselho Nacional de Justiça. Não conhecimento. – “1) 

Não cabe o manejo de Procedimento de Controle Administrativo para impugnação de 

decisões do Relator ou do Plenário do CNJ, em Processo Administrativo Disciplinar ainda 

em curso. 2) Os fundamentos invocados pelo requerente são os mesmos que adotados pela 

defesa no processo disciplinar e serão examinados pelo Plenário quando do julgamento do 

PAD. Recurso a que se nega provimento” (CNJ – PCA 200810000028842 – Rel. Cons. 

José Adonis Callou de Araújo Sá – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

QUARENTENA 

Vedação ao Juiz de Direito de Primeira Instância de exercer a advocacia na 

comarca na qual se afastou por aposentadoria ou exoneração 

 

Pedido de Providências. Consulta. Art. 95, parágrafo único, inc. V, 

da Constituição Federal. Quarentena. Extensão da vedação relativa aos juízes de primeira 

instância. – “1) Ao juiz de Direito é vedado exercer a advocacia na Comarca da qual se 

afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou 

exoneração. 2) Ao juiz Federal ou juiz do Trabalho é vedado exercer a advocacia na seção, 

onde não houver subdivisão judiciária, subseção ou foro do qual se afastou, antes de 

decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Consulta 

parcialmente conhecida” (CNJ – PP 200910000010374 – Rel. Cons. José Adonis Callou de 

Araújo Sá – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

Alegação de imparcialidade de magistrado. Questão que deve ser regida pelo 

instituto da exceção de suspeição 

 

Recurso Administrativo. Reclamação Disciplinar. Matéria judicial. 

Ausência de competência deste Conselho Nacional de Justiça. Imparcialidade de 

magistrado. Instituto da suspeição. Instrumento próprio via exceção. Arquivamento. Falta 

de impugnação aos fundamentos da decisão. – “I) Nas hipóteses dos autos é forçoso 

reconhecer que a irresignação se volta ao exame de matéria eminentemente judicial. Em 

tais casos, no entanto, deve a parte valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando 
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a intervenção deste Conselho. II) No tocante à imparcialidade de magistrados, a fórmula 

processual preconiza o instituto da suspeição, manejável por instrumento próprio, via 

exceção é a fórmula processual. III) Não infirmados os fundamentos adotados na decisão 

recorrida, nega-se provimento ao recurso” (CNJ – RD 200810000013085 – Rel. Min. 

Corregedor Gilson Dipp – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

Recurso Administrativo. Reclamação Disciplinar. Ausência de 

evidência de conduta administrativa irregular. Pedido de cunho eminentemente judicial. 

Arquivamento mantido. Recurso negado. – “Ao Conselho Nacional de Justiça compete, 

precipuamente, „o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes‟, nos termos do § 4º do Art. 103-B da 

Constituição Federal de 1988. Assim, a competência fixada para o Conselho é restrita ao 

âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo ocorrer intervenção em conteúdo 

de 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. Recurso não provido” (CNJ – RD 200710000006441 – Rel. Min. 

Corregedor Gilson Dipp – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

Pretensão de discutir matéria judicial 

 

Recurso Administrativo. Reclamação Disciplinar. Matéria judicial. 

Ausência de competência deste Conselho Nacional de Justiça. Imparcialidade de 

magistrado. Instituto da suspeição. Instrumento próprio via exceção. Arquivamento. Falta 

de impugnação aos fundamentos da decisão. – “I) Nas hipóteses dos autos é forçoso 

reconhecer que a irresignação se volta ao exame de matéria eminentemente judicial. Em 

tais casos, no entanto, deve a parte valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando 

a intervenção deste Conselho. II) No tocante à imparcialidade de magistrados, a fórmula 

processual preconiza o instituto da suspeição, manejável por instrumento próprio, via 

exceção é a fórmula processual. III) Não infirmados os fundamentos adotados na decisão 

recorrida, nega-se provimento ao recurso” (CNJ – RD 200810000013085 – Rel. Min. 

Corregedor Gilson Dipp – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

Proposição perante as Corregedorias Estadual e Nacional. Inadmissibilidade 

 

Pedido de Esclarecimentos. Aplicação do art. 17 do Regulamento 

Geral da Corregedoria. Não cabimento. Pedido rejeitado. – “Hipótese em que foram 

propostas reclamações disciplinares sobre os mesmos fatos perante as Corregedorias 

Estadual e Nacional. Verificada a existência de procedimento em tramitação perante a 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba, foi determinado o arquivamento da 

Reclamação Disciplinar apresentada nesta Corregedoria como forma de se evitar a 

apuração concomitante dos fatos. Inaplicabilidade do art. 17 do Regulamento Geral da 

Corregedoria. Pedido rejeitado” (CNJ – RD 17244 – Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 

82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

Recurso Administrativo. Reclamação Disciplinar. Apuração pela 

Corregedoria Local. Impossibilidade de concomitante apuração pelo CNJ. Afastamento de 

magistrado. Previsão de institutos no âmbito jurisdicional. Arquivamento mantido. 

Recurso negado. – “Estando os fatos narrados em apuração perante a Corregedoria local, 

bem como não restando demonstrada a inoperância ou qualquer incompatibilidade da 

Corregedoria Local para investigação dos fatos, não cabe ao Conselho Nacional de Justiça 
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proceder à concomitante apuração, tendo em vista que a duplicidade apuratória implicaria 

em uma espécie de „litispendência administrativa‟. O afastamento de magistrado da direção 

de um processo encontra como obstáculo dois dogmas constitucionais da própria atividade 

jurisdicional: a indeclinabilidade da jurisdição e o princípio do juiz natural. As únicas 

hipóteses para o afastamento de um magistrado da condução de feito a ele atribuído são 

previstas no âmbito jurisdicional, por meio dos institutos da suspeição e do impedimento, 

manejados, quando cabíveis, através da exceção própria. Recurso não provido” (CNJ – RD 

200810000025920 – Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – 

DJU 17.04.2009). 

 

 

REGIMENTO INTERNO 

Tribunais. Competência para dispor sobre órgãos fracionários 

 

Recurso Administrativo em Procedimento de Controle 

Administrativo. Alegada omissão da decisão monocrática de arquivamento por 

superveniente perda do interesse processual. Câmaras especiais de Tribunal. Composição. 

Legitimidade. – “I) Descaracterização da fórmula de composição das Câmaras Especiais do 

TJRS, por ocasião da edição da Emenda Regimental 01/09, que conferiu nova redação ao 

art. 27, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno. Perda superveniente do interesse processual. II) 

Autorização constitucional deferida aos Tribunais para dispor, em seus Regimentos 

Internos, sobre a competência de seus órgãos fracionários – arts. 96, I, „a‟, e 99 da 

Constituição Federal de 1988. II) O julgador, quer na via judicial, quer na administrativa, 

não está adstrito a pronunciar-se sobre todos os argumentos desenvolvidos pelas partes que 

integram a lide. III) Carência de elementos de convicção capazes de justificar a reversão da 

decisão atacada. IV) Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo 

improvido” (CNJ – PCA 200810000010590 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves maia Júnior – 

82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

REGISTRO CIVIL 

Vide: OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL 

 

 

REMOÇÃO DE MAGISTRADO 

Conveniência e interesse público como pressupostos. Inexistência de direito 

absoluto à remoção 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Remoção por 

merecimento. Critérios objetivos. Acordo entre magistrados. Regularidade. Direito 

subjetivo. Inexistência. – “Reconhecendo que a remoção condiciona-se à conveniência da 

Administração e ao interesse público, o CNJ tem, reiteradamente, decidido que o 

magistrado não tem direito subjetivo absoluto à remoção, podendo o Tribunal, 

fundamentadamente, recusá-la” (CNJ – PCA 200910000009219 – Rel. Designado Rui 

Stoco – 82ª Sessão – j. 24.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

Juiz Federal. Remoção para outra Região 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Posicionamento em lista 

de antiguidade. Remoção entre regiões. Justiça Federal. – “I) O limite para fins de 
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incidência de preclusão temporal em controle de ato administrativo é de cinco anos, nos 

termos do art. 93 do RICNJ, não se aplicando a redução do prazo, estatuída pelos arts. 8º e 

9º, do Decreto  20910/32 (PCA 297). II) Em se tratando de remoção de juiz federal para 

outra Região e enquanto não editada a Lei a que se refere o § 1º do art. 107 da CF/88, 

incidem as normas da Corte de destino e/ou do art. 7º da Res. 08/CJF, de 28.11.1989, cujas 

disposições foram reiteradas pela novel Res. 01/CJF, de 20.02.2008, em seu art. 33. 

Inviável o cômputo do tempo anterior de magistratura do juiz federal que se desloca de sua 

Região de origem, seja por permuta, seja por remoção (PP 6131). III) O direito a figurar na 

lista de antiguidade não se adquire na data do pedido de remoção entre Regiões, perante a 

Corte de destino, mas sim da data em que houve seu deferimento, por tratar de questão de 

nítido caráter discricionário da Administração Judiciária. Assim, o novo posicionamento na 

lista de antiguidade de outra Região, justamente por tratar de situação excepcional, está 

jungida aos critérios de conveniência e oportunidade da apreciação do pedido, somente a 

partir de então se podendo falar em direito adquirido. IV) Procedimento de Controle 

Administrativo a que se indefere” (CNJ – PCA 200810000027680 – Rel. Cons. Jorge 

Maurique – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

Número de vagas maior do que os juízes inscritos. Acordo entre os inscritos e o 

tribunal para acolher as opções sem disputa. Validade 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Remoção por 

merecimento. Critérios objetivos. Acordo entre magistrados. Regularidade. Direito 

subjetivo. Inexistência. – “Quando o edital para movimentação horizontal de magistrados 

em concurso de remoção contém mais vagas do que o número de juízes inscritos, de sorte 

que todos possam ser atendidos para as vagas que mostrem interesse, sem disputa entre si, 

não há impedimento ou ofensa a regras e princípios a que o Tribunal faça ajuste para que 

todos sejam atendidos e removidos para os locais previamente escolhidos, mediante 

acordo” (CNJ – PCA 200910000009219 – Rel. Designado Rui Stoco – 82ª Sessão – j. 

24.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

Parte do voto do Relator Rui Stoco: “Como consta dos documentos acostados nos autos 

pelo Tribunal de Justiça, essa Corte reconheceu o acordo realizado pelos juízes (Ofício  

404/2009), tendo havido inclusive participação da Corregedoria nesse processo, conforme 

verificado nas notas taquigráficas constantes dos autos. Todavia, ao contrário do que 

entendeu o relator sorteado, este relator designado e a maioria do Plenário dirigiu-se no 

sentido de validar o ajuste. Isto porque havia numero maior de vagas do que candidatos 

escritos; todos estavam de acordo e, ademais, cada qual teve a oportunidade de ser 

removido para a unidade escolhida, sem disputa o dissensão.Tenha-se em consideração que 

a movimentação vertical sob a forma de “remoção” deve sempre atender aos interesses do 

Tribunal, ou seja, ao interesse público. Assim, se há de prevalecer o interesse público, 

faculta-se à Corte fazer sobrepor esse interesse ao interesse individual de cada candidato, 

dispensando a verificação dos títulos, créditos e méritos que ostentam”. 

 

 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS (ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO) 

Efetivação de substituto. Inexistência de direito adquirido se feita com base em 

dispositivo legal anterior à CF/88 

 

Efetivação. Relevo da data da vacância. Inexistência de direito 

adquirido. – “Inexiste direito adquirido à efetivação de substituto na titularidade de 

serventia extrajudicial, com base em dispositivo constitucional da ordem anterior, quando a 
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vacância da serventia somente ocorre na vigência da nova ordem constitucional. 

Precedentes do STF” (CNJ – PCA 200810000006172 – Rel. Cons. Antonio Umberto de 

Souza Júnior – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

Parte do voto divergente do Cons. Altino Pedrozo dos Santos: “Neste passo, 

considerando a jurisprudência da Suprema Corte favorável à modulação dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em determinadas 

circunstâncias, peço vênia ao eminente relator para julgar improcedente o pedido mantendo 

íntegro o Decreto Judiciário  272, de 15 de maio de 2003, do Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, com a permanência da interessada, SMPN na titularidade do 

Cartório do 1º Ofício de Protestos de Títulos de Curitiba, Estado do Paraná”. 

 

Efetivação de substituto em serventia diversa daquela em que tenha exercido a 

interinidade 

 

Efetivação. Requisito da estabilidade na serventia. – “Constitui 

óbice à efetivação de substitutos a mudança de serventia. O art. 208 da Constituição 

anterior somente assegurava a efetivação na mesma serventia onde fosse implementado o 

tempo mínimo de interinidade habilitante ao favor constitucional excepcional. É irregular a 

efetivação de substituto em serventia diversa daquela em que tenha exercido a interinidade 

até 31.12.83. Pedido conhecido e acolhido. Determinação para instauração de ofício de 

Procedimento de Controle Administrativo para levantamento de eventual irregularidade em 

outras efetivações realizadas em relação a serventias com vacância ocorrida a partir de 

5.10.88 e ainda não impugnadas neste Conselho, assegurado o direito de defesa aos 

interessados afetados” (CNJ – PCA 200810000006172 – Rel. Cons. Antonio Umberto de 

Souza Júnior – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

Parte do voto divergente do Cons. Altino Pedrozo dos Santos: “Neste passo, 

considerando a jurisprudência da Suprema Corte favorável à modulação dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em determinadas 

circunstâncias, peço vênia ao eminente relator para julgar improcedente o pedido mantendo 

íntegro o Decreto Judiciário  272, de 15 de maio de 2003, do Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, com a permanência da interessada, SMPN na titularidade do 

Cartório do 1º Ofício de Protestos de Títulos de Curitiba, Estado do Paraná”. 

  

Investidura de escrevente concursado na titularidade de serventia 

extrajudicial após a CF/88 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Serventias 

extrajudiciais. Provimento sem concurso público. Efetivação. Nulidade. – “Irregular a 

investidura de escrevente, ainda que concursado, na titularidade de serventia extrajudicial, 

por ato expedido a partir de 5.10.88, eis que intolerado pela Carta Constitucional em vigor 

o provimento derivado de cargos públicos (CF, art. 37, II e § 2º), mesmo em regime de 

delegação (CF, art. 236, § 3º). Inaplicabilidade da hipótese de efetivação, prevista no art. 

208 da EC  1/69. Precedentes do STF e do CNJ” (CNJ – PCA 200810000006172 – Rel. 

Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

Parte do voto divergente do Cons. Altino Pedrozo dos Santos: “Neste passo, 

considerando a jurisprudência da Suprema Corte favorável à modulação dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em determinadas 

circunstâncias, peço vênia ao eminente relator para julgar improcedente o pedido mantendo 

íntegro o Decreto Judiciário  272, de 15 de maio de 2003, do Presidente do Tribunal de 
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Justiça do Estado do Paraná, com a permanência da interessada, SMPN na titularidade do 

Cartório do 1º Ofício de Protestos de Títulos de Curitiba, Estado do Paraná”. 

 

Repasse de valores obtidos a título de custas e emolumentos a entidades 

jurídicas de direito privado 

 

Pedido de Providências. Voto conjunto. Associação dos 

Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Piauí – ARPEN. Tribunal de Justiça do 

Estado do Piauí. Compensação financeira em favor dos ofícios do Registro Civil de 

Pessoas Naturais. ADI 3660/MS. Vedado o repasse a entidades privadas. Provimento 

022/2006. Sustação dos efeitos. Repasse suspenso. – “Não obstante o que previsto no art. 

8º da Lei Federal 10.169, de 29 de dezembro de 2000, que regula o § 2º do art. 236 da 

Constituição Federal, na presente hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ao 

suspender o repasse dos valores referentes à compensação financeira, o fez em observância 

ao que decidido pela Corte Constitucional, em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade, quando vedou o repasse de valores obtidos a título de custas e 

emolumentos a entidades jurídicas de direito privado. Procedimentos que devem ser 

julgados improcedentes” (CNJ – PP 200910000002444 e PP 200910000004908 – Rel. 

Cons. Técio Lins e Silva – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

 

 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS NAS QUAIS OS SUBSTITUTOS FORAM 

EFETIVADOS APÓS A CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO 

Nulidade com desconstituição das delegações 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Serventias 

extrajudiciais. Provimento sem concurso público. Efetivação. Nulidade. – “Irregular a 

investidura de escrevente, ainda que concursado, na titularidade de serventia extrajudicial, 

por ato expedido a partir de 5.10.88, eis que intolerado pela Carta Constitucional em vigor 

o provimento derivado de cargos públicos (CF, art. 37, II e § 2º), mesmo em regime de 

delegação (CF, art. 236, § 3º). Inaplicabilidade da hipótese de efetivação, prevista no art. 

208 da EC  1/69. Precedentes do STF e do CNJ” (CNJ – PCA 200810000006172 – Rel. 

Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 17.04.2009). 

Parte do voto divergente do Cons. Altino Pedrozo dos Santos: “Neste passo, 

considerando a jurisprudência da Suprema Corte favorável à modulação dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em determinadas 

circunstâncias, peço vênia ao eminente relator para julgar improcedente o pedido mantendo 

íntegro o Decreto Judiciário  272, de 15 de maio de 2003, do Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, com a permanência da interessada, SMPN na titularidade do 

Cartório do 1º Ofício de Protestos de Títulos de Curitiba, Estado do Paraná”. 

 

 

SERVENTIAS JUDICIAIS PRIVATIZADAS 

Invalidação de concurso público para titularidade de serventia judicial 

exercida em caráter privado 

 

Pedido de Esclarecimentos. Serventia judicial privatizada. Efeitos 

modificativos. – “Invalida-se concurso público para titularidade de serventia judicial 

exercida em caráter privado. A vacância após 5 de outubro de 1988 importa imediata 

estatização da serventia judicial, por força do art. 31 do ADCT da CF/88. Instauração, de 
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ofício, de Procedimento de Controle Administrativo para apurar a regularidade de 

serventias judiciais exercidas em caráter privado, no Estado do Paraná” (CNJ – PCA 

200810000013759 – Rel. Cons. Paulo Lobo – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 

17.04.2009). 

 

Vacância após 5 de outubro de 1988. Estatização 

 

Pedido de Esclarecimentos. Serventia judicial privatizada. Efeitos 

modificativos. – “Invalida-se concurso público para titularidade de serventia judicial 

exercida em caráter privado. A vacância após 5 de outubro de 1988 importa imediata 

estatização da serventia judicial, por força do art. 31 do ADCT da CF/88. Instauração, de 

ofício, de Procedimento de Controle Administrativo para apurar a regularidade de 

serventias judiciais exercidas em caráter privado, no Estado do Paraná” (CNJ – PCA 

200810000013759 – Rel. Cons. Paulo Lobo – 82ª Sessão – j. 14.04.2009 – DJU 

17.04.2009). 

 

 

 


