
 

 

 
 

 
 
 
 

BBOOLLEETTIIMM  MMEENNSSAALL    

DDEE  DDOOUUTTRRIINNAA  EE  JJUURRIISSPPRRUUDDÊÊNNCCIIAA  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   NÚMERO 05 – JUNHO DE 2009    
  

  

  

  

  

  

  

CCrriiaaççããoo  ee  CCoooorrddeennaaççããoo::  

CCoonnsseellhheeiirroo  RRUUII  SSTTOOCCOO  
 



2 

 

SSEEÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOUUTTRRIINNAA  
  

  

  

 
 

CCOONNSSEELLHHOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  

CCRRIIAAÇÇÃÃOO  EE  VVOOCCAAÇÇÃÃOO  

 
 

RUI STOCO 
Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça 
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I – O NASCIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Durante os estudos e trabalhos voltados para o que se chamou de 

“Reforma do Judiciário” muito se falou acerca da proposta do que se convencionou chamar 

de “Controle Externo da Magistratura”. Sobejaram críticas e temores. Gastou-se muita 

tinta e perdeu-se muito tempo com discussões inúteis e críticas desarticuladas da 

verdadeira realidade fática. Passou-se a afirmar que a criação de um órgão de controle 

externo, com a presença de membros oriundos de outras carreiras, seria nocivo e perigoso 

para a independência do Poder e que esse órgão deveria ser composto apenas por 

magistrados.  

Nada disso ocorreu. Aliás, em artigo publicado no “Correio 

Braziliense”, em maio de 2009, o articulista JOSEMAR DANTAS evidenciou: “Quase 

cinco anos depois de inserido na Carta Magna por meio da Emenda Constitucional nº 

45/2004, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já demonstrou o quanto a judicatura e o 

país ganharam com sua criação. Munido da prerrogativa de agir à margem de qualquer 

subordinação para controlar o Judiciário, no âmbito administrativo e financeiro, tem 

oferecido contribuição eficaz para modernizar o aparelho judicial. Suas decisões buscam, 

também, indicar posturas aptas a evitar atos desbordantes dos princípios da moralidade e 

transparência”. 

Todavia, completada a Reforma com o advento da Emenda 

Constitucional nº 45, de 31 de dezembro de 2004, fruto do “I Pacto Republicano”, vieram 

profundas alterações na Constituição Federal posta a lume em 5 de outubro de 1988, 

produzindo o que se denominou de  Reforma do Poder Judiciário.  

Dessa reforma nasceu, então, o “temido” Conselho Nacional de 

Justiça.  

Conformou-se sua composição com quinze membros, com 

mandato de dois anos, admitida uma recondução, presidido por Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, estabelecendo o prazo de cento e oitenta dias para sua instalação (EC 

45/2004, art. 5º).  
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Optou-se pela representatividade de importantes segmentos da 

sociedade organizada, como se fora verdadeiro escabinado. Dele participam magistrados 

de todos os segmentos do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, advogados e 

cidadãos representando a Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como abaixo: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; 

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

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

Deputados e outro pelo Senado Federal.  

Sua efetiva instalação ocorreu em 14 de junho de 2005 e o seu 

primeiro Regimento Interno foi aprovado na 3ª Sessão Extraordinária pela Resolução nº 2, 

de 16 de agosto de 2005 (DJ 23.08.2005). 

Portanto, em junho de 2009 o CNJ completa quatro anos de 

existência. 

Por ele já passaram três presidentes, trinta e um conselheiros, 

Juízes Auxiliares e inúmeros servidores. 

Até este momento foram realizadas 85 (oitenta e cinco) Sessões 

Ordinárias e 14 (catorze) Sessões Extraordinárias, totalizando 99 (noventa e nove) sessões 

e aproximadamente seis mil julgamentos pelo Plenário, além de centenas de decisões 

monocráticas. 

O novo Regimento Interno, fruto do trabalho do atual grupo de 

Conselheiros, foi aprovado na 79ª Sessão Ordinária de 03.03.2009 e publicado no DJ de 

09.03.2009, ou seja, três anos e sete meses após a edição do primeiro estatuto. 

 

II – A ATUAÇÃO DO CNJ NO PRIMEIRO BIÊNIO: 

A atuação inicial do CNJ voltou-se para a estruturação do órgão, 

edição de seu Regimento Interno, formação de Comissões temáticas – tão importantes para 

a obtenção dos objetivos precípuos de organização, projeção, metas, fundos e estatística – e 

para o cumprimento da norma constitucional que impõe sistema de “teto” na remuneração 

e subsidio dos magistrados (CF/88, art. 37, XII), até então intocado, coibindo os excessos 

setorizados, até mesmo com a determinação de “cortes” nos vencimentos de alguns 

magistrados nos diversos Estados da Federação. 

Desde logo verificaram-se insuportáveis excessos e abusos na 

contratação de servidores e a promíscua relação de parentesco entre alguns magistrados e 

colaboradores, identificando-se a ocorrência de arraigado nepotismo nos tribunais (vide: 

Res. 7/2005 e Enunciado Administrativo 1/2006). 

A atuação do Conselho foi firme e traumática, na medida em 

que os procedimentos instaurados foram sendo julgados, com determinação da 

desconstituição das contratações. Mas em curto prazo restou evidenciado o acerto de tais 
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medidas, ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal que, ademais, editou a Súmula 

Vinculante nº 13, que também trata do nepotismo nos três Poderes da República. 

Também restou tangida com rigor e profundidade a questão 

relativa à permissão ou permissividade dos magistrados em exercer determinadas 

atividades. No PP-775 afirmou-se a incompatibilidade do exercício do cargo de magistrado 

com as funções de dirigente: a) da justiça desportiva; b) de grão-mestre da maçonaria; c) 

de organização não governamental (ONG); d) de entidades como Rotary, Lions, APAEs, 

Sociedade Espírita, Rosa-Cruz e de instituição de ensino, pública ou privada. 

Firmou-se o entendimento pacificado no sentido de que a 

judicialização da questão afasta a intervenção do CNJ, não só para evitar decisões 

conflitantes mas e principalmente, para evitar que o interessado use do artifício de 

“escolher” qual decisão mais lhe convém. 

Fixou-se a competência dos Órgãos Especiais dos tribunais para 

exercer as atribuições administrativas e jurisdicionais que lhe forem delegadas pelo 

Tribunal Pleno, inclusive as disciplinares (Em. Adm. 2/2006) e estabeleceram-se critérios  

para a substituição de integrante do Órgão Especial, distinguindo as duas classes de 

desembargadores que o integram: por antiguidade e por eleição (Em. Adm. 5/2007). 

Foram questões extremamente importantes a desafiar a imediata 

intervenção do Conselho e que marcou a atuação do primeiro grupo de ilustres 

Conselheiros que atuaram no biênio 2005/2007. 

Nesse período, em alguns momentos e episódios, o 

relacionamento do Conselho com as Cortes de Justiça foi conflituoso. 

 

III – A ATUAÇÃO DO CNJ NO SEGUNDO BIÊNIO: 

O segundo biênio teve início em 15 de junho de 2007, do qual 

fizemos parte. 

Neste, pode-se afirmar que o CNJ firmou-se como órgão de 

controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, assumindo o seu papel 

de instituidor de regras e de sistemas, atuando – sempre que necessário – como órgão 

detentor de poder normativo primário, como reconheceu a Suprema Corte na apreciação da 

Medida Cautelar na ADC 12-6/DF, tendo como relator o Ministro Carlos Ayres Britto, 

zelando pela autonomia do Judiciário, prevendo o cumprimento do futuro Estatuto da 

Magistratura e atento à observância dos princípios esculpidos no art. 37 da Carta Magna. 

Portanto, nesse segundo biênio o CNJ foi precursor e 

incentivador, até porque conservar por conservar é tão perigoso como inovar por inovar. 

Todavia essa atuação ampliou-se sobremaneira e alargou-se para 

alcançar questões e temas até então intangidos. 

Foram apreciadas questões e estabelecidos nortes e regras de 

comportamento acerca dos concursos de ingresso na Magistratura e de critérios de 

promoção. 

A atividade notarial e de registro foi esmiuçada e dado mergulho 

profundo em temas como aquelas concernentes às flagrantes e inadmissíveis 

irregularidades na permanência de titulares sem concurso após a Constituição de 1988; às 

serventias vagas com substitutos designados ad perpetuam; ausência de abertura de 

concursos públicos de ingresso nessa atividade e tantas outras irregularidades, exigindo 

atuação abrangente e firme. 
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A atividade censória intensificou-se. E, então, assim como 

foram impostas sanções disciplinares graves que importaram na perda do cargo, cortando – 

portanto e dolorosamente – na própria carne, também foram estabelecidos sistemas de 

controle e fiscalização da atividade administrativa dos tribunais.  

A Corregedoria Nacional de Justiça planilhou a atividade das 

serventias extrajudiciais e agregou em sistema informatizado todas as informações básicas, 

de composição e de desempenho funcional dos cartórios extrajudiciais em geral. 

Em um segundo momento passou a realizar inspeções em 

inúmeros tribunais, revelando para o País a carência, a desorganização e falha na prestação 

jurisdicional, bem como a ausência total de estrutura sistêmica em algumas Cortes de 

Justiça. 

Mais do que isso, revelou-se a má formação profissional de 

alguns  servidores da Justiça, carentes de orientação, de motivação, de cursos básicos, de 

capacitação e de especialização. Em outras inspeções verificou-se, pontualmente, a 

insuficiente atuação de parcela dos servidores. 

E, como não se desconhece, “administração é máquina. Se em 

máquina perfeita introduzimos aço num extremo, no outro extremo sairão automóveis. Não 

haverá lugar para falhas técnicas, erros de medida, descuidos humanos. E numa perfeita 

administração, onde o homem representa o papel dum dente de engrenagem, coisas como a 

preguiça, a desonestidade ou a injustiça não podem prevalecer” (ANTOINE SAINT 

EXUPÉRI, “Piloto de Guerra”, p.59). 

Contudo, além de revelar as falhas, deu-se oportunidade para 

ouvir os reclamos, através de profícuas audiências públicas. Logo em seguida, foi formado 

no âmbito da Presidência, Grupo de Apoio (“Projeto Integrar”) para auxiliar esses tribunais 

a sanear seus vícios e sua desorganização, corrigir rumos e melhorar os sistemas de 

trabalho, visando a célere prestação jurisdicional. 

Ainda estão pendentes de decisão e direcionamento questões 

institucionais como o novo Estatuto da Magistratura (Projeto de Lei Complementar a cargo 

do STF), as férias, seu gozo e indenização e o auxílio-moradia, ambos com julgamento já 

iniciado no CNJ. 

Poder-se-ia então entender que o CNJ assumiu um caráter 

punitivo e restringente. 

Tal afirmação, contudo, não resistiria a qualquer análise, ainda 

que aprofundada. 

Em verdade, constata-se que a partir desse segundo biênio 

houve uma simbiose entre o individual e o coletivo; o interesse pontual e o interesse geral, 

na medida em que iniciou-se uma fase de identificação de problemas conjunturais como a 

situação dos presos – condenados ou provisórios – despejados e abandonados em prisões 

absolutamente inadequadas, em verdadeira ofensa à dignidade humana. Grande parte 

desses presos com pena vencida. Também a situação das crianças e adolescentes em 

conflito com a lei passou a merecer atenção e cuidado, advindo inúmeras campanhas e 

ações propositivas, como os mutirões carcerários e o controle de prisões temporárias e 

inspeções nos estabelecimentos penais. O monitoramento dos conflitos fundiários passou a 

ser preocupação e objeto de projetos específicos, além de outras práticas e providências. 

Portanto, iniciou-se uma moldagem desse Órgão que já se 

aproxima, com vigor e rapidamente, da sua verdadeira vocação. 

Nesse período o relacionamento entre o Conselho e as Cortes de 

Justiça passou a ser de interação e colaboração, em verdadeira parceria. 



6 

 

A “TERCEIRA ONDA” DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Como vaticinou ALVIN TOFLER: “agora começamos nossa 

busca do futuro. Esta busca poderá ser a mais importante de nossas vidas” (A Terceira 

Onda, p. 138). 

Nestes quatro anos e alguns meses de existência o CNJ começa 

a assumir a sua verdadeira conformação, deixando vislumbrar a sua vocação precípua. 

Isto porque se é certo que o passado não determina o futuro, 

pode-se dizer que tem o poder de orientá-lo. 

Dúvida então não ressuma de que será um órgão do Poder 

Judiciário que, ademais de assumir a competência para exercer o controle administrativo e 

financeiro do Poder Judiciário; velar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos juízes; 

cuidar da autonomia do Poder Judiciário; zelar pela observância do art. 37 da CF/88 e 

impor sanções disciplinares aos magistrados, assumirá – com ênfase e preponderância – a 

vocação que prenunciou-se, de órgão gestor, planejador, protetor e estimulador de boas 

práticas  padronizadas, universais e de sistemas avançados, preocupado em obter e 

disseminar os meios necessários para organizar o Poder Judiciário, diminuir as 

desigualdades culturais, tecnológicas, sistêmicas, financeiras e de pessoal, assegurar 

através dos Fundos Especiais de Reaparelhamento os recursos necessários ao atendimento 

do crescimento vegetativo e cumprir o princípio constitucional da razoável duração do 

processo. 

Então essa vocação já se apresenta ictu oculi.  

O domínio da tecnologia da informação começa a ser alcançado 

para que a informatização e o processo virtual atuem como estímulo ao julgamento rápido 

e seguro, com economia de tempo e de papel como se vislumbra com o PROJUDI e o E-

CNJ.  

As novas regras gerais para os concursos públicos de ingresso 

na Magistratura, valendo para todos os tribunais do País; a edição do Código de Ética; a 

instituição de sistema geral de Plantão Judiciário e a regulação da convocação de juízes 

para substituição na Segunda Instância e a coibição dos excessos nas interceptações 

telefônicas, revelam esse sentido organizador e demonstram que o Poder Judiciário é 

nacional. 

Também os inúmeros programas e projetos já iniciados 

começam a revelar essa tendência acima enfatizada para a parceria e a clara intenção de 

planejar o Judiciário do futuro, como se viu em duas edições do “Encontro Nacional do 

Judiciário”, mas de um futuro próximo que se confine e faça fronteira com o presente. 

Exemplifique-se com a criação das tabelas processuais 

unificadas; o Movimento pela Conciliação, o Mutirão Carcerário nos Estados, a 

constituição do Comitê Nacional de Gestão dos Sistemas Informatizados do Poder 

Judiciário; o “I Seminário de Execução Penal”, o “Mutirão da Conciliação”, o projeto 

“Começar de Novo”, a criação do Cadastro Nacional de Adoção e do Cadastro Nacional de 

Adolescentes em Conflito com a Lei e a instituição do Grupo de Apoio à Justiça nos 

Estados (Projeto Integrar), o Núcleo de Advocacia Voluntária, projetos “Justiça Aberta” e 

“Justiça em Números”, Núcleo de Advocacia Voluntária, o “Fórum Nacional Para 

Monitoramento e Resolução dos Conflitos Fundiários Rurais e Urbanos” dentre tantos 

outros. 

Revelam, ainda, essa vocação e reforçam essa tendência a 

criação, por exemplo, do Banco Nacional de População Carcerária; as Boas Práticas do 
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Judiciário; o Sistema Nacional de Bens Apreendidos; o Cadastro Nacional de Adoção, o 

Fórum de Gestão Ambiental; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, 

Cadastro de Improbidade Administrativa. 

Entretanto, não se descurou do elemento fundamental que 

permeia o Poder Judiciário: a figura do juiz, para o qual vem-se buscando entregar os 

meios necessários e adequados para o exercício do seu mister como, ad exemplum, 

estabelecer critérios objetivos para promoção e remoção; critérios para substituição nos 

tribunais; princípios éticos através do Código de Ética, afastamento para fins de 

aperfeiçoamento profissional, regime de plantão judiciário e disposições sobre os 

concursos públicos de ingresso na carreira válidas para todo o Poder Judiciário. 

Mais do que isso, busca-se e esforça-se para chamar a atenção 

dos Juízes de Direito da Primeira Instância para a realidade da situação financeira dos 

tribunais e despertá-los para as funções administrativas e gerenciais, importantes para o 

bom desempenho das unidades jurisdicionais sob a responsabilidade dos Diretores de 

Fóruns. 

Desde há muito o magistrado MÁRIO MOACYR PORTO 

vaticinou: “A Magistratura – como toda atividade artística – não é uma profissão que se 

escolhe, mas uma quadra histórica em que a formulação e as aplicações dos ideais de 

justiça dilargam o cômodo e estreito território das verdades formais, dos juízos 

apriorísticos, das parêmias afonsinas. O juiz de hoje – partícipe atuante e não testemunho 

indiferente da evolução sócio-política do seu meio – não é mais um exilado da vida ou 

álgido locatário de torres de marfim. Apeado do pedestal a que se alçara, não para a 

preservação de virtudes essenciais, mas por exigência de convenções secundárias, passou, 

hoje, a viver e participar dos conflitos e sofrimentos de seus iguais, para que os sentindo e 

vivendo pudesse resolvê-los, não como um orago a quem um carisma iluminara, mas como 

um artista a quem a experiência esclareceu”. 

Mas avulta ressaltar a importância fundamental do 

Departamento de Pesquisas Judiciárias – DPJ, criado pela Lei nº 11.364, de 26.10.2006, 

alterada pela Lei nº 11.618, de 19.12.2007, com a importantíssima função de atuar como 

órgão de consulta e articulador de práticas e projetos, opinando sobre a) estudos, relatórios, 

análises e critérios estatísticos; b) diretrizes metodológicas e os projetos de pesquisas por 

desenvolvidos; c) opinar sobre a celebração de convênios e acordos; d) propor estudos, 

projetos e metas de médio e longo prazo em diversas áreas sensíveis como Direito e 

Sociedade, Direito e Política, Direito e Economia e Reforma Legal e do Judiciário; 

fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas judiciárias. 

Portanto, ao DPJ – com Conselho Consultivo composto por 

nove pessoas que representam os segmentos mais expressivos e importantes da sociedade, 

dentre professores de universidades e magistrados em atividade ou aposentados – 

entregou-se a parcela mais significativa do ordenamento e dimensionamento de práticas e 

programas voltados ao desenvolvimento técnico e científico do Poder Judiciário e ao 

estabelecimento de metas de médio e longo prazo, visando a edição de leis adequadas e a 

estrutura orgânica com nivelamento de padrão equilibrado para todos os segmentos do 

Poder Judiciário, seja a Justiça Comum Federal e Estadual, Justiça Militar, do Trabalho ou 

Eleitoral. 

Os membros do Conselho Consultivo do Departamento de 

Pesquisas Judiciários são indicados pelo Presidente e aprovados pelo Plenário do CNJ para 

cumprir mandato sem tempo determinado na lei. Os indicados e aprovados são: Armando 

Manuel da Rocha Castelar Pinheiro, Elizabeth Sussekind, Everardo Maciel, Francisco José 

Cahali, Kazuo Watanabe, Luiz Jorge Werneck Vianna, Maria Tereza Aina Sadek, Roberto 

Mangabeira Unger e Vladimir Passos de Freitas, todos representantes expressivos da 



8 

sociedade e das suas áreas específicas de atuação, como: orçamento, litigiosidade, jurídico-

institucional, administração judiciária, acesso à justiça, modelo ético-filosófico, direitos 

fundamentais e liberdades públicas. Seus currículos  falam por si mesmos, dispensando-se 

apresentação. São os luminares em suas respectivas áreas e são por nós saudados com 

muita esperança e a certeza de que darão contribuição inestimável para o aprimoramento 

do Poder Judiciário e engrandecimento do Conselho Nacional de Justiça. 

O quadro abaixo terá o condão de revelar àqueles que – ao ler as 

linhas acima, lembrarem do passado recente do CNJ e tomarem contato com o seu presente 

e com as posições assumidas até este momento –  terão um vislumbre de um futuro que 

está próximo: 

 

 

PPRROOJJEETTOOSS  DDEESSEENNVVOOLLVVIIDDOOSS  PPEELLOO  CCNNJJ,,  CCOOMMIISSSSÕÕEESS  EE  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPEESSQQUUIISSAASS  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIAASS  

  

AA))  GGEESSTTÃÃOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  
 

1. ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO 
Obs.: Realizados dois encontros em Brasília (2007) e Belo Horizonte (fev./2008), quando 
todos os ramos do Poder Judiciário expuseram seus projetos e metas e discutiram o 
planejamento estratégico da Justiça Brasileira. 

 

2. MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO (Portaria 519) 
Obs.: Aprovadas pelo Plenário, durante o 2º Encontro Nacional do Judiciário, as 10 metas 
de nivelamento antecedem a consolidação do “Mapa Estratégico do Poder Judiciário”, 
programa que institui a definição de objetivos e linhas comuns de atuação, traz 15 
objetivos estratégicos subdivididos em oito temas principais, estruturados no formato de 
um mapa. Visa que todos os órgãos do Poder Judiciário atuem de forma integrada. 
Permite uma melhor prestação de serviços judiciais baseada na excelência, transparência, 
ética, celeridade, modernidade, responsabilidade social, imparcialidade e probidade. 
 

3. ACERVO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
Obs.: Busca alcançar soluções informadas pela tecnologia com o objetivo de dinamizar a 
atuação do Judiciário. 

 

4. FUNDOS E REAPARELHAMENTO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS 
Obs.: Desenvolvimento de projetos visando o incremento na arrecadação de fundos pelos 
tribunais, por serviços prestados, sem prejuízo da participação duodecimal em percentual 
do orçamento do Estado: a) projeto de lei visando atualizar a lei de assistência judiciária 
gratuita; b) projeto de lei estadual criando o Fundo Especial de Reaparelhamento; c) 
criação da Conta Única par abrigar os depósitos judiciais; d) instituição do selo de 
autenticidade; e) instituição do sistema de orientação das serventias extrajudiciais, 
permitindo que as serventias hipossuficientes sejam subvencionadas por fundo criado nos 
estados, com contribuição das demais serventias. 
 

 

BB))  PPRROOJJEETTOOSS  EE  PPRROOPPOOSSTTAASS  MMUULLTTIILLAATTEERRAAIISS  

  
1. PACTO REPUBLICADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS 

ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO 
Obs.: Firmado em 13.04.2009 pelos representantes do Poder Executivo (Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva), Poder Judiciário (Ministro Gilmar Mendes), Poder Legislativo 
(Senador José Sarney e Deputado Michel Temer). 
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2. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS 
Obs.: Acordo de Cooperação Técnica entre o CNJ, a Secretaria da Receita Federal e o 
Tribunal Superior Eleitoral visando a centralização de informações sobre agentes públicos 
condenados por atos de improbidade administrativa em banco de dados nacional. 
 

  

CC))  AACCEESSSSOO  ÀÀ  JJUUSSTTIIÇÇAA  

  
1. BENEFÍCIOS DA SEGURIDADE SOCIAL 

Obs.: Acordo de Cooperação Técnica entre o CNJ, Conselho da Justiça Federal, 
Advocacia-Geral da União e Ministério da Previdência Social visando o fomento de ações 
que possibilitem maior celeridade e transparência à tramitação dos processos judiciais 
envolvendo os segurados da Previdência Social e os beneficiários da Assistência Social 
(“execução invertida”). 
 

2. NÚCLEO DE ADVOCACIA VOLUNTÁRIA e CADASTROS DE 
ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA (Resolução 62) 
Obs.: Disciplina os procedimentos sobre o cadastramento e os serviços de assistência 
jurídica gratuita e cria o cadastro de advogados voluntários, com o objetivo de prestar 
orientação jurídica gratuita aos presos carentes e seus familiares e às pessoas que não 
dispõem de recursos financeiros. Os primeiros Estados que implementaram este projeto 
foram Minas Gerais, Maranhão e Piauí. Há previsão de instalação nos Estados de 
Alagoas, Amazonas e Tocantins. A assistência é prestada por voluntários e estudantes de 
Direito. 

 

3. CASAS DE JUSTIÇA E CIDADANIA (Portaria 499 – Plenário de 
02.12.08) 
Obs.: Implementação de centros de voluntariado e ações comunitárias nos tribunais, para 
solucionar problemas dos cidadãos através de assistência judiciária gratuita, informações 
sobre serviços públicos, cursos profissionalizantes, entre outros). 

 

4. JUSTIÇA ITINERANTE (Recomendação 8) 
Obs.: Disponibilização de serviços judiciais (Juizados Especiais, registros civis) de forma 
descentralizada em regiões distantes das capitais e com dificuldade de acesso). 

 

  

DD))  MMOOVVIIMMEENNTTOOSS  EE  PPRROOGGRRAAMMAASS  EESSPPEECCIIAAIISS  
 

5. JUIZADOS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS 
Obs.: Manutenção provisória de Juizados Especiais nos aeroportos durante o período em 
que ocorreu crise no sistema de transporte aéreo. 

 

6. JUSTIÇA EM NÚMEROS (Resolução 15) 
Obs.: Pesquisa, instituída no âmbito do CNJ, visa revelar a real situação da administração 
do judiciário brasileiro. Em sua quinta edição, fornece bases para construção de políticas 
de gestão e possibilita a avaliação da necessidade de criação de cargos e funções, além 
de permitir a avaliação dos tribunais em relação à quantidade de processos, questão 
financeira e o acesso à Justiça. Avalia ainda o perfil de cada região e Estado, com base 
nas informações sobre população e economia. 

 
7. JUSTIÇA ABERTA 

Obs.: Revela, mensalmente, a produtividade e o desempenho de cada magistrado com 
informações acerca do número de audiências, despachos, elaboração de relatórios em 
todo o território nacional, sendo indicador de grande valia para a gestão estratégica. 

 
8. PROJETO INTEGRAR (ANTES DENOMINADO GRUPO VOLANTE DE 

APOIO À JUSTIÇA) (Portaria 482) 
Obs.: Criado no âmbito da Presidência e composto por Juízes Auxiliares da Presidência e 
da Corregedoria Nacional e outros servidores, objetiva a melhoria da organização dos 
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sistemas de trabalho e o aprimoramento da prestação jurisdicional, além de buscar 
soluções para as dificuldades identificadas nas inspeções promovidas pela Corregedoria 
Nacional de Justiça. O grupo já atuou no TJPI e no TJMA. 

 
9. MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO (Recomendações 1, 4 e 8) 

Obs.: O movimento teve início no dia 23 de agosto de 2006. Objetiva tornar a Justiça mais 
rápida e efetiva por meio do incentivo à solução de conflitos por meio da conciliação, 
estimulando a cultura do diálogo. Sugere ainda o planejamento e a viabilização das 
atividades conciliatórias aos tribunais. Nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 foram 
realizados mutirões da conciliação. 

 
10. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (Recomendação 11) 

Obs.: Foi criada a “Lista Ambiental” com o objetivo de promover uma linha de atuação 
mais convergente e interativa na área de gestão socioambiental perante o Poder 
Judiciário. A lista conta com 181 contatos de representantes em todas as 27 Unidades da 
Federação. Facilita a troca de experiências e a análise dos problemas encontrados pelos 
Tribunais na implantação de novas ações de caráter socioambiental. Um dos resultados 
do intercâmbio foi a elaboração de um documento, em que constam as ações, os projetos 
e os programas já realizados pelos Tribunais nessa área. 

 
11. PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA DO 

PODER JUDICIÁRIO (PRONAME)  
Obs.: Programa que visa soluções ao aumento da produção documental do Poder 
Judiciário. A documentação acumulada causa prejuízos pois gera demora no acesso às 
informações. A má utilização dos recursos públicos é outro aspecto importante dos 
problemas, a guarda indevida de documentos desprovidos de valor legal, administrativo, 
fiscal, histórico ou informacional resulta na incessante busca por novos espaços que 
acomodem tamanha massa documental e na demanda de manutenção de toda a 
infraestrutura relacionada aos arquivos judiciais. Os principais objetivos do Proname 
contemplam a integração dos tribunais, a padronização, a melhoria dos processos de 
trabalho, bem como a preservação e a divulgação dos documentos de valor histórico. 

 
 

EE))  GGAARRAANNTTIIAA  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAIISS,,  SSIISSTTEEMMAA  

CCAARRCCEERRÁÁRRIIOO  EE  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  AAOOSS  PPRREESSOOSS  
 

01. REDE DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
(REDIR) 
Obs.: Consiste na formação de uma rede de relacionamento entre entidades e 
organizações não-governamentais (ONGs) que possuem atuação voltada para a defesa 
de direitos fundamentais. Visa obter parcerias, estimular a troca de informações e 
favorecer o acesso destas instituições ao Poder Judiciário. O REDIR pretende 
potencializar as ações dessas organizações que atuam no âmbito dos direitos 
fundamentais, como defesa da mulher, pessoas com deficiência ou direito de crianças e 
adolescentes, entre outras.  

 
02. COMISSÃO DE ESTUDOS DO SISTEMA PRISIONAL (Portarias 326, 368 

e 470) 
Obs.: Comissão criada pelo CNJ após julgamento do PCA 200810000002397 para 
analisar a situação dos presídios e execuções de pena em todo o território nacional e 
propor medidas de harmonização das questões administrativas do cumprimento da pena.  

 

03. EXECUÇÃO PENAL 
Obs.: Realização do “I Seminário de Execução Penal”, em 11 de setembro de 2008.  

 

04. GRUPO DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA CARCERÁRIO 
Obs.: Criado pela Portaria 513/2009.  



11 

 

05. MUTIRÕES CARCERÁRIOS (Portarias 383 e 513) 
Obs.: Criação de Grupo de Trabalho do CNJ para auxiliar os tribunais que apresentem 
problemas de execução penal. O objetivo dos mutirões é intensificar a análise dos 
processos de apenados provisórios e condenados para agilizar o julgamento dos casos, 
além de promover inspeções em cadeias. Os mutirões contam com o apoio das 
Secretarias de Administração Penitenciária, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Tribunais de Justiça dos Estados. De agosto a maio de 2009, a análise de 7731 
processos, permitiu a concessão de liberdade para 2120 presos (provisórios e definitivos, 
bem como o cumprimento dos benefícios fixados na Lei Penal.  

 

06. CADASTRO NACIONAL DE INSPEÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS 
PENAIS 
Obs.: Propõe-se a registrar as inspeções realizadas nos estabelecimentos prisionais nos 
Estados. 

 

07. BANCO NACIONAL DE POPULAÇÃO CARCERÁRIA 
Obs.: Visa estabelecer um sistema de registro da população carcerária no País. 

 
08. SISTEMA INTEGRADO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA (Resolução 33 

e Recomendação 20) 
Obs.: Criação e desenvolvimento de sistema informatizado para unificar dados sobre 
presidiários e seus respectivos cumprimentos de penas. 

 

09. “COMEÇAR DE NOVO” (Recomendação 21) 
Obs.: Campanha institucional destinada a promoção da ressocialização dos presos. A 
iniciativa procura sensibilizar os demais órgãos judicantes e, por consequência, toda a 
sociedade para a necessidade de recolocação, no mercado de trabalho e na sociedade, 
dos presos libertados após o cumprimento de penas.  

 
10. CONTROLE DE PRISÕES TEMPORÁRIAS (Resolução 66)  

Obs.: Cria mecanismos para que o Conselho tenha dados estatísticos da quantidade de 
prisões temporárias existentes no País, visando o adequado controle dos prazos das 
prisões temporárias. 

 
11. CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA (Portaria 499) 

Obs.: O projeto tem por objetivo propor a criação e a implantação das “Casas de Justiça e 
Cidadania” como centros de voluntariado, voltados à implementação e ao 
desenvolvimento de ações destinadas à efetiva participação do cidadão e da comunidade 
na solução de seus problemas, bem como a sua aproximação com o Poder Judiciário e 
com a cultura jurídica brasileira.   

 

FF))  IINNFFÂÂNNCCIIAA  EE  JJUUVVEENNTTUUDDEE  EE  RREEGGIISSTTRROO  CCIIVVIILL  

  
1. CAMPANHA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO PARA O REGISTRO CIVIL 

DE NASCIMENTO (Recomendação 17) 
Obs.: Mobilização dos Tribunais de Justiça de todo o País na realização de campanhas e 
mutirões para garantir a certidão de nascimento a todas as pessoas que não possuam, 
além de assegurar a fiscalização da gratuidade dos registros.  

 
2. NOSSAS CRIANÇAS  

Obs.: Parceria consolidada com mais de 200 entidades em todo o Brasil pela efetivação 
dos direitos garantidos no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), dentre elas o que 
consta dos itens 9 e 10 abaixo. 

 

3. CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO – CNA (Resolução 54). 
Obs.: Disponibiliza dados sobre as crianças aptas à adoção, bem como o de 
pretendentes. 
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4. “FÓRUM NACIONAL DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE” 

Obs.: Fórum criado EM 06.05.2009 pela Portaria 512/2009. 
 

5. ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI  
Obs.: Apoio e difusão de iniciativas e programas que promovam a reinserção social do 
adolescente em conflito com a Lei. No dia 06.05.2009 foi realizado o “Fórum Nacional da 
Infância e da Juventude” no Plenário do CNJ, quando foi lançado o “Cadastro Nacional de 
Adolescentes em Conflito com a Lei”. O Comitê Gestor foi criado pela Portaria 477, de 
17.02.09). 

 
 

GG))  DDIIRREEIITTOOSS  EE  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  DDAA  MMUULLHHEERR  

  
1. JORNADA MARIA DA PENHA (Recomendação 9) 

Obs.: O programa do CNJ pela efetividade da Lei Maria da Penha busca incentivar o 
cumprimento e facilitar a aplicabilidade da Lei. Foi assinado Termo de Cooperação com o 
Ministério da Justiça, que permitiu a destinação de 22 milhões de reais do Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) para a criação e melhoria de 
organismos de defesa dos direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar e 
também para a assistência jurídica a presos e familiares em 13 Estados. 

 

  

HH))  CCOONNFFLLIITTOOSS  FFUUNNDDIIÁÁRRIIOOSS  
 

1. FÓRUM NACIONAL PARA MONITORAMENTO E RESOLUÇÃO DOS 
CONFLITOS FUNDIÁRIOS RURAIS E URBANOS (Recomendação 22 e 
Portaria 491) 
Obs.: Visa à elaboração de estudos, proposição de ações e normas no tocante à situação 
fundiária no País, à efetividade dos processos judiciais e à prevenção de novos conflitos 
na cidade e no campo. Além disso, recomenda que os tribunais façam levantamento 
rigoroso sobre os processos relacionados com o conflito agrário que tratam de problemas 
de reintegração, desapropriação e de casos ligados a crimes decorrentes desse tipo de 
conflito. 

 
 

II))  MMOODDEERRNNIIZZAAÇÇÃÃOO,,  EEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  EE  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  DDOO    

PPOODDEERR  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIOO  
 

1. BOAS PRÁTICAS DO JUDICIÁRIO 
Obs.: Busca estimular os tribunais a criar sistemas e projetos inovadores. 

 

2. GRUPO PREVIDENCIÁRIO  
Obs.: Fomento de ações que possibilitam maior celeridade e transparência na tramitação 
dos processos judiciais que envolvam os segurados da Previdência Social e os 
beneficiários da Assistência Social. (Acordo de Cooperação Técnica). 

 
3. VARAS DE EXECUÇÃO PENAL E MUTIRÕES CARCERÁRIOS NOS 

ESTADOS 
Obs.: Informatização através de software específico para acompanhamento e julgamento 
dos pedidos de verificação do cumprimento de pena e de obtenção de benefícios. A 
ferramenta, que substitui a utilização de papel, facilita o acompanhamento dos processos 
criminais garantindo maior agilidade no trâmite processual. A implantação do processo 
eletrônico faz parte do trabalho que o CNJ realiza com vistas ao aperfeiçoamento das 
Varas de Execuções Penais (VEP) em todo o Brasil. Mutirão processual nos Estados para 
diminuir a taxa verificada de presos provisórios e de condenados presos cuja pena já foi 
cumprida. 
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4. VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL 

Obs.: Virtualização das Varas de Execução fiscal com o objetivo de dar efetividade às 
decisões. O CNJ conta com a participação de um grupo formado por servidores, juízes e 
procuradores dos Tribunais de Justiça do Acre, Pernambuco e Amazonas. 

 
5. INFOJUD – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO 

Obs.: O Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) tem como objetivo atender as 
solicitações feitas à Receita Federal. Substitui o procedimento anterior de fornecimento de 
informações cadastrais e de cópias de declarações, pela Receita Federal, mediante o 
recebimento prévio de ofícios. Este serviço está disponível magistrados e servidores 
autorizados por meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o CNJ e a Receita 
Federal.  

 
6. BACENJUD – CCS (Resolução n. 61) 

Obs.: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) permite indicar onde 
os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de 
poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por 
intermédio de seus representantes legais e procuradores. O objetivo é auxiliar nas 
investigações conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de 
informações por meio de ofício eletrônico. 

 
7. SISTEMA “ON LINE” DE RESTRIÇÕES A VEÍCULOS – RENAJUD 

Obs.: Acordo de Cooperação Técnica entre o CNJ, Ministérios da Justiça e das Cidades e 
Serviço Federal de Processamento de Dados. Possibilita, em tempo real e em todo o 
território nacional, a identificação da propriedade de veículos, bem como a efetivação das 
ordens judiciais de restrição no Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAN). 
O CNJ, por meio de Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério das Cidades e 
Ministério da Justiça, disponibilizou o acesso a todos os Tribunais interessados.  

 
8. INFOSEG 

Obs.: A Rede INFOSEG tem por objetivo a integração das informações de Segurança 
Pública, Justiça e Fiscalização entre todas as Unidades da Federação e Órgãos Federais, 
como dados de inquéritos, processos, armas de fogo, veículos, condutores, mandados de 
prisão e outros. 

 
9. SISTEMA NACIONAL DE BENS APREENDIDOS – SNBA (Resolução 

63) 
Obs.: Ferramenta eletrônica que consolida, em um único banco de dados, as informações 
sobre os bens apreendidos em procedimentos criminais em todo o território nacional, 
permitindo um melhor controle dos processos e bens pelos órgãos judiciais. 

 
10. JUSTIÇA INTEGRADA  

Obs.: Tem como objetivo a conjugação de esforços com vistas ao aumento da 
acessibilidade e da capilaridade da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, bem como ao 
fortalecimento das estruturas de atendimento ao jurisdicionado e à melhoria dos serviços 
prestados à sociedade. Projeto piloto implementado em Minas Gerais e Tocantins. Permite 
que haja interação cooperativa entre os ramos do Judiciário, com a possibilidade de 
integração da Justiça comum Federal e Estadual e do Trabalho, de modo a ocuparem o 
mesmo suporte físico. 

 
 

JJ))  CCOORRRREEGGEEDDOORRIIAA  NNAACCIIOONNAALL  

  
1. INSPEÇÕES NOS TRIBUNAIS  

Obs.: Manutenção de grupo especial para a realização de inspeções previstas no art. 8º, 
inc. IV do Regimento Interno, oportunidade em que é aberta audiência pública para dar 
oportunidade a todos para reclamar e manifestar acerca de problemas pessoais ou locais, 
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verificação dos serviços prestados, das condições das instalações e da atividade 
cartorária. 

  

  

KK))  SSIISSTTEEMMAASS  PPAADDRROONNIIZZAADDOOSS  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  

  
1. UNIFORMIZAÇÃO DO NÚMERO DOS PROCESSOS (Resolução 65) 

Obs.: Padronização do número dos Processos Judiciais. Todos os processos que derem 
entrada na Justiça terão uma numeração com 20 dígitos, que será mantida em todos os 
Tribunais. Início previsto para janeiro de 2010. 

 
2. TABELAS PROCESSUAIS UNIFICADAS (Resolução 12) 

Obs.: Trata-se de Padronização Taxonômica com o objetivo de melhorar a administração 
da justiça e a prestação jurisdicional. Padroniza-se a nomenclatura das ações judiciais. 

 
3. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL UNIFICADO – APU   

Obs.: Pretende-se carregar informações dos sistemas processuais espalhados pelos 27 
tribunais e sincronizá-las numa base de dados própria, de forma que tal 
unificação/centralização, além de fornecer subsídios para a geração de relatórios e criação 
de aplicações melhores, reduza o esforço com a busca e tratamento de informações 
heterogêneas. 

 
4. CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATOS DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  
Obs.: Concentração de informações sobre agentes públicos condenados por ato de 
improbidade administrativa em banco de dados nacional. 
 
 

LL))  IINNFFOORRMMAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  
 

1. PROCESSO ELETRÔNICO – “E CNJ” 
Obs.: Processo judicial eletrônico formando autos virtuais, com eliminação de suporte 
físico (papel). 

 

2. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJ 
Obs.: Publicação dos atos e decisões do CNJ através do Diário Eletrônico. 

 

3. PROCESSO JUDICIAL DIGITAL – PROJUDI 
Obs.: Projeto “Justiça Virtual”. Software de tramitação eletrônica de processos, mantido 
pelo CNJ, e em expansão em todos os Estados da Federação. 
 

4. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO (Portaria 
361/2008) 
Obs.: Constituição do Comitê Nacional de Gestão dos Sistemas Informatizados do Poder 
Judiciário. 
 

5. ASSINATURAS ELETRÔNCIAS JUDICIAIS (Recomendação 12) 
Obs.: Incentivo à regulamentação de formas eletrônicas de assinatura no âmbito dos 
tribunais. 
 
 
 

MM))  QQUUEESSTTÕÕEESS  SSOOCCIIAAIISS  

  
1. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM DE MENORES (Recomendação 74) 

Obs.: Disciplina uniformizada da autorização judicial para viagem de menores ao exterior 
sem a companhia dos pais ou de tutores. 
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2. AUXÍLIO ÀS VÍTIMAS DE ENCHENTES (Recomendação 19) 
Obs.: Destinação de recursos recebidos em transações penais ao Fundo Estadual da 
Defesa Civil de Santa Catarina para as vítimas das enchentes, ocorridas no final de 2008. 

 

3. CADASTRO DE ADOÇÃO (Resolução 54) 
Obs.: Unificação dos processos e informações sobre adoção no País. 

 

4. CADASTRO DE MENORES INFRATORES 
Obs.: Unificação dos processos e informações sobre adolescentes em conflito com a lei. 

 

5. CAMPANHA PELO REGISTRO CIVIL (Recomendação 17) 
Obs.: Garantia de certidão de nascimento a todas as crianças e adultos no País. 
 

6. COMBATE À EXPLORAÇÃO INFANTIL – CAMPANHA “NOSSAS 
CRIANÇAS: UM DEVER DE TODOS” 
Obs.: Auxílio aos Tribunais de Justiça e Juízos das Varas da Infância e da Juventude de 
todo o País no combate à exploração de crianças. 

 

7. COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (Recomendação 9) 
Obs.: Instrumentalização da “Lei Maria da Penha” (Lei 11.340/2006) por meio de ações de 
divulgação dos direitos tutelados (seminários e jornadas) e de ações executivas com 
outros órgãos, através de convênios. 

 

8. COMBATE AO SEQUESTRO INTERNACIONAL – CAMPANHA 
“NOSSAS CRIANÇAS: UM DEVER DE TODOS” 
Obs.: Aglutinação do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Haia em cooperação 
internacional com o Poder Judiciário estrangeiro em sede de medidas cautelares para 
coibir deslocamentos ou retenções ilegais de menores. 

 

9. FÓRUM DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – CAMPANHA 
“NOSSAS CRIANÇAS: UM DEVER DE TODOS” 
Obs.: Criação de Fórum Permanente para elaborar propostas que visam à efetividade dos 
direitos das crianças e adolescentes e a melhoria da prestação jurisdicional. 

 

10. PROTEÇÃO AOS IDOSOS (Recomendação 14) 
Obs.: Incentivo aos tribunais visando medidas para dar prioridade de julgamento de 
processos em que figurem como parte pessoas com idade superior a sessenta anos, em 
qualquer instância. 

 

11. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (Processos 335, 1236, 
200710000019873 e Enunciado Administrativo 12/2009) 
Obs.: Medidas para diminuir dificuldades de locomoção e facilitar o acesso físico aos 
prédios; reserva de vagas nos concursos do Poder Judiciário para pessoas com 
deficiência. 

 

  

NN))  PPUUBBLLIICCAAÇÇÕÕEESS  
 

1. INFOJURIS - LIVRO 
Obs.: Lançamento do livro “Infojuris” contendo a jurisprudência indexada e sistematizada 
do CNJ e os atos normativos editados. 
 

2. INFOJURIS – “CD-ROOM” 
Obs.: Lançamento do CD-ROOM institucional do CNJ, contendo todas as informações 
acerca dos Presidentes, Corregedores Nacionais, Conselheiros, Juízes Auxiliares e outros 
agentes que atuaram no Conselho desde o início de suas atividades; atos normativos e 
precedentes expressos em acórdãos do Plenário. 
 

3. CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA 
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Obs.: Edição encadernada do Código de Ética. 
 

4. REGIMENTO INTERNO DO CNJ 
Obs.: Edição encadernada do Regimento Interno aprovado  e publicado no DJ de  
09.03.2009. 
 
 

OO))  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  EE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  EEXXTTEERRNNAA  
 

1. PRECEDENTES DO CNJ - EMENTÁRIO 
Obs.: Colocação à disposição do público em geral, através de inclusão no Portal do CNJ, 
de todo o acervo de jurisprudência e atos normativos do Conselho desde sua criação até 
junho de 2009. As ementas foram indexadas e sistematizadas, com inclusão de sistema 
informatizado de busca. 
 

2. BOLETIM MENSAL DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA 
Obs.: Publicação no Portal do CNJ, para o público externo, do Boletim Mensal de Doutrina 
e Jurisprudência, contendo artigos de doutrina e os julgados das últimas duas sessões de 
julgamento. 
 
 

PP))  CCOOMMIISSSSÕÕEESS  

  

11..  COMISSÃO DE PRERROGATIVAS NA CARREIRA DA MAGISTRATURA  

22..  COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO  

33..  COMISSÃO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA  

44..  COMISSÃO DE REFORMA DO REGIMENTO INTERNO  

55..  COMISSÃO DE ACESSO À JUSTIÇA, JUIZADOS ESPECIAIS E 

CONCILIAÇÃO  

66..  COMISSÃO DE FUNDOS E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO  

77..  COMISSÃO DE INFORMATIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PROJETOS 

ESPECIAIS  

  

‘‘  

QQ))  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPEESSQQUUIISSAASS  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIAASS  ––  DDPPJJ  

  

O “Conselho Consultivo do DPJ”, criado pela Lei nº 11.364, de 26.10.2006, 

tem por objetivos: a) desenvolver pesquisas destinadas ao conhecimento da função 

jurisdicional brasileira; b) realizar análise e diagnóstico dos problemas estruturais e 

conjunturais dos diversos segmentos do Poder Judiciário e c) fornecer subsídios técnicos 

para a formulação de políticas  judiciárias. 

É composto por pessoas que representam os segmentos mais expressivos da 

sociedade, que apresentem reputação ilibada e saber que atenda a multifários aspectos, 

posto que atuarão em linhas de pesquisa que abrangem, por exemplo, os seguintes âmbitos 

e planos: 

a) ORÇAMENTO: insumos, dotações e graus de utilização dos orçamentos dos tribunais; 

b) LITIGIOSIDADE: perfis, tipos e quantidades de processos que indiquem o nível de 

litigiosidade; 

c) JURÍDICO-INSTITUCIONAL: reforma do Poder Judiciário; 
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d) ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA: Avaliação de políticas públicas, gestão judiciária, 

documental e ambiental; 

e) ACESSO À JUSTIÇA: Meios de acesso e sistemas alternativos; 

f) MODELO ÉTICO-FILOSÓFICO: Programas adotados no aperfeiçoamento de 

magistrados e na capacitação de servidores; 

g) DIREITOS FUNDAMENTAIS E LIBERDADES PÚBLICAS: Sistema de justiça 

criminal, execuções penais e acompanhamento de fluxos da Justiça Criminal. 

Integrantes do DPJ: 

1. Armando Manuel da Rocha Castelar Pinheiro; 

2. Elizabeth Sussekind; 

3. Everardo Maciel; 

4. Francisco José Cahali; 

5. Kazuo Watanabe; 

6. Luiz Jorge Werneck Vianna; 

7. Maria Tereza Aina Sadek; 

8. Roberto Mangabeira Unger; 

9. Vladimir Passos De Freitas. 

  

  

RR))  AATTOOSS  NNOORRMMAATTIIVVOOSS  RREEGGUULLAATTÓÓRRIIOOSS  DDOO  CCNNJJ  

  
RREESSOOLLUUÇÇÕÕEESS  EE  EENNUUNNCCIIAADDOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS::  

  

1) Regulamentação das férias coletivas nos Juízos e Tribunais de Segundo Grau 

(Resolução 3/2005); 

2) Criação do Sistema de Estatística do Poder Judiciário Resolução 4/2005); 

3) Aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso ao segundo grau 

(Resolução 6/2005); 

4) Regulamentação do exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e 

companheiros de magistrados e de servidores no âmbito do Poder Judiciário 

(Resoluções 7/2005, 9/2005, 21/2006 e Enunciado Administrativo 7/2007). 

5) Regulamentação do expediente forense no período natalino (Resolução 8/2005); 

6) Regulamentação do critério de atividade jurídica para a inscrição em concurso público 

de ingresso na carreira da Magistratura Nacional (Resolução 11/2006 e Enunciado 

Administrativo 3/2006) 

7) Criação o Banco de Soluções do Poder Judiciário Resolução 12/2006); 

8) Disposições sobre a aplicação do teto remuneratório, do subsídio mensal dos membros 

da Magistratura e do teto remuneratório para a Magistratura dos Estados os servidores 

do Poder Judiciário que não se submetem ao subsídio (Resolução 13/2006 14/2006 e 

Enunciado Administrativo 4/2006) 

9) Justiça em Números – Regulamentação do Sistema de Estatística do Poder Judiciário 

(Resolução 15/2006); 
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Obs.: Pesquisa instituída pelo CNJ visando identificar a real situação da administração do 
Judiciário. Fornece bases para a construção de políticas de gestão e possibilita a avaliação da 
necessidade de criação de cargos e funções, além de permitir a avaliação dos tribunais em 
relação à quantidade de processos, questão financeira e o acesso à Justiça. 

10) Fixação de critérios para a composição e eleição do Órgão Especial dos Tribunais 

(Resolução 16/2006); 

11) Critérios na escolha de Magistrados para substituição dos membros dos Tribunais 

Resolução 17/2006); 

12) Critérios para a execução penal provisória (Resoluções 19/2006, 56/2008 e 

57/2008). 

13) Dispõe sobre a regulamentação da expedição anual de atestado de pena a cumprir 

(Resolução 29/2007); 

14) Uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar 

aplicável aos magistrados Resolução 30/2007); 

15) Disciplina sobre as remoções a pedido e permuta de magistrados de igual entrância 

(Resolução 32/2007); 

16) Criação do Sistema Integrado da População Carcerária no âmbito do Poder 

Judiciário Nacional (Resolução 33/2007); 

17) Regulamentação do exercício de atividades do magistério pelos integrantes da 

Magistratura Nacional (Resolução 34/2007); 

18) Regulamenta a aplicação da Lei 11.441/07 pelos serviços notariais e de registro, 

que possibilitou a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio 

consensual por via administrativa (Resolução 35/2007); 

19) Torna obrigatória a regulamentação pelos tribunais das autorizações para que juízes 

possam residir fora das respectivas comarcas (Resolução 37/2007); 

20) Disciplina sobre a utilização do domínio primário “.jus.br” pelos órgãos do Poder 

Judiciário (Resolução 41/2007); 

21) Fixação de critérios e valores para a concessão de diárias no âmbito do Poder 

Judiciário (Resoluções 43/2007 e 73/2009); 

22) Criação do Cadastro Nacional de Condenados por ato de Improbidade 

Administrativa no âmbito do Poder Judiciário Nacional (Resoluções 44/2007 e 

50/2008); 

23) Padronização dos endereços eletrônicos dos órgãos do Poder Judiciário – Domínio 

do Poder Judiciário “jus.br” (Resolução 45/2007); 

24) Instituição das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário (Resolução 

46/2007); 

25) Determinação para a realização de inspeção mensal nos estabelecimentos penais 

pelos Juízes de Execução Criminal (Resolução 47/2007); 

26) Determinação para a organização de Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica nos 

órgãos do Poder Judiciário (Resolução 49/2007); 

27) Regulamenta a concessão de autorização de viagem para o exterior de crianças e 

adolescentes (Resoluções 51/2008 e 55/2008); 

28) Dispõe sobre a implantação e funcionamento do Cadastro Nacional de Adoção 

(Resolução 54/2008); 
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29) Fixação de rotinas visando ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação 

de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos 

jurisdicionais do Poder Judiciário, a que se refere a Lei 9.296, de 24.07.1996 

(Resolução 59/2008); 

30) Instituição do Código de Ética da Magistratura Nacional (Resolução 60/2008); 

31) Criação de procedimento de cadastramento de conta única para efeito de constrição 

de valores em dinheiro por intermédio do Convênio BACENJUD (Resolução 61/2008);  

32) Instituição do Sistema Nacional de Bens Apreendidos - SNBA (Resolução 

63/2008); 

33) Disciplina acerca do afastamento de magistrados para fins de aperfeiçoamento 

profissional, a que se refere o art. 73, I, da LC 35, de 14.03.1979 – LOMAN (Resolução 

64/2008); 

34) Uniformização do número dos processos nos órgãos do Poder Judiciário 

estabelecendo sistema de numeração única (Resolução 65/2008); 

35) Criação de mecanismo de controle estatístico e disciplina o acompanhamento, pelos 

juízes e Tribunais, dos procedimentos relacionados à decretação e ao controle dos casos 

de prisão provisória (Resolução 66/2009); 

36) Aprovação de novo Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e dá outras 

providências (Resolução 67/2009); 

37) Fixação de procedimentos e prazos para encaminhamento, ao CNJ, das propostas 

orçamentárias e das solicitações de alterações orçamentárias pelos órgãos do Poder 

Judiciário da União e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

(Resolução 68/2009); 

38) Instituição do Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário 

(Resolução 70/2009); 

39) Dispõe sobre regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de 

jurisdição (Resolução 71/2009); 

40) Disciplina a convocação de juízes de primeiro grau para substituição e auxilio no 

âmbito dos Tribunais estaduais e federais (Resolução 72/2009); 

41) Dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da Magistratura em 

todos os ramos do Poder Judiciário Nacional (Resolução 75/2009). 

 

IV – CONCLUSÃO 

Como se verifica, parece-nos, agora, que fica mais clara e 

evidenciada a verdadeira vocação do CNJ de hoje e para o futuro: gestor, autor e co-autor, 

planejador, parceiro e veículo que, dentro de poucos anos, converterá o Poder Judiciário 

como um todo em modelo e padrão de excelência, de sorte a alcançar a meta sonhada e 

perseguida de dar a cada um o que é seu mas com presteza, rapidez e, enfim, no momento 

adequado. 

Prenuncia-se uma nova fase, o ciclo virtuoso da gestão de 

políticas públicas e mais específicamente, de política judiciária. 

Na criação de um programa no contexto do atendimento do 

Poder Judiciário aos jurísdicionados com eficiência, precisão e rapidez, assegurando um 
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processo justo e um tratamento humanitário e igualitário, revela-se a preocupação com as 

minorias, os enfermos – notadamente os esquecidos em manicômios judiciários –, os 

idosos, as crianças e adolescentes em conflito, ou não, com a Lei; com as mulheres vítimas 

de violência, os portadores de necessidades especiais e os presos. Estes últimos para que 

cumpram suas penas de acordo com o tamanho da sanção imposta, sem ir além do tempo 

devido; sem tratamento infamante; sem o estígma da suspeita e o poder da violência e, 

principalmente, com sua preparação e ressocialização para a liberdade e sua colocação de 

volta à sociedade e ao mercado de trabalho, devendo ser tratados com igualdade, tal como 

os demais cidadãos, pois já terão pago suas dívidas. 

Certamente o Conselho Nacional de Justiça assumirá uma 

posição plural, na medida em que deverá substituir o reclamo individual pelo coletivo, de 

modo que as questões postas como conflito de interesses deverão, obrigatoriamente, 

assumir repercussão nacional. As ações e procedimentos deverão ter caráter coletivo. 

E, por fim, o Conselho será o centro do qual irradiarão, em 

movimento excêntrico, os planos e projetos para a organização e planejamento do Poder 

Judiciário, priorizando as parcerias, os convênios e os acordos, sejam nacionais ou 

transnacionais. 

* * * 
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SSEEÇÇÃÃOO  DDEE  JJUURRIISSPPRRUUDDÊÊNNCCIIAA  
  

EEMMEENNTTÁÁRRIIOO  
((8833ªª  ee  8844ªª  SSeessssõõeess  PPlleennáárriiaass))  

 

ÍÍNNDDIICCEE  DDAA  MMAATTÉÉRRIIAA  PPUUBBLLIICCAADDAA::  

ACESSO AOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO 

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

ARMA E MUNIÇÃO 

ATO ADMINISTRATIVO 

AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR 

AVOCAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR 

BEM IMÓVEL 

CONCURSO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

CONCURSO DE REMOÇÃO PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 

CONCURSO PÚBLICO EM GERAL 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO POR TRIBUNAL  

DIFERENÇAS SALARIAIS 

DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS JURISDICIONAIS 

FOROS E VARAS 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

LEGISLAÇÃO 

LEI 

LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO  

MAGISTÉRIO 

MAGISTRADOS 

PETIÇÃO INICIAL 

PODER REGULAMENTAR 

PRECATÓRIO JUDICIAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 

REMOÇÃO DE MAGISTRADO 

REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

REMOÇÃO POR PERMUTA 

RENOVAÇÃO OU REITERAÇÃO DE PRETENSÃO JÁ APRECIADA E JULGADA PELO CNJ 

REPERCUSSÃO GERAL 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS (ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO) 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS (ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO) 

SINDICÂNCIA 

SUBSTITUIÇÃO DE MAGISTRADO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO 

VARAS E FOROS 

VESTUÁRIO 
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ACESSO AOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO 

Modo de se vestir das pessoas que comparecem aos foros e varas 

Vestuário. Restrição. Acesso a fórum. Preservação do decoro e da 

dignidade da justiça. – “1) Compete ao Juiz, no exercício do poder de polícia, velar por 

que se preservem padrões mínimos de dignidade e de decoro no acesso aos órgãos do 

Poder Judiciário (CPC, art. 125, III e art. 445, I). 2) Não há mácula de ilegalidade em 

comunicado de Juiz Diretor do Fórum que impede a entrada nas dependências do Fórum de 

pessoas com trajes inadequados (calção, short e bermudões) exceções em casos de 

urgência ou de impossibilidade financeira de a parte vestir-se de outro modo. 3) A 

Constituição Federal veda a discriminação arbitrária, não o tratamento diferenciado ditado 

pela razoabilidade e justificado pelo padrão médio de moralidade da sociedade. 4) 

Procedimento de Controle Administrativo julgado improcedente” (CNJ – PCA 

200910000001233 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

 

AFASTAMENTO DE MAGISTRADO DAS FUNÇÕES DURANTE O CURSO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Afastamento por 90 dias. Prorrogação. Competência do Relator 

Sindicância. Instrumento preparatório. Desnecessidade de observação 

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

Administrativo Disciplinar. Decretação de afastamento preventivo. – “Tratando-se de 

conduta, em tese, compatível com o exercício da judicatura, impõe-se o afastamento 

preventivo do Sindicado (LOMAN, art. 24, § 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, biblioteca do Tribunal, 

veículo oficial, nomeação de servidores e acesso a locais de uso exclusivo dos 

magistrados” (CNJ – SIND 200810000027254 – Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 83ª 

Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  

 

 

ARMA E MUNIÇÃO 

Custódia pelo Poder Judiciário. Recomendação de edição de ato normativo 

pelos tribunais 

 

Pedido de Providências. Custódia de armas e munição pelo Poder 

Judiciário. Lei 10.823, de 22 de dezembro de 2003, alterada pela Lei 11.706, de 2008. 

Recomendação de edição de ato normativo e determinações aos tribunais para 

providências. Pedido julgado parcialmente procedente. – “I) Cabe aos Tribunais, cientes 

das peculiaridades de cada uma de suas unidades, exercer seu poder normativo, para editar 

ato, a fim de adotar solução homogênea quanto às armas e munições acauteladas 

provisoriamente. II) Compete aos Tribunais prover suas unidades com o necessário para 

que se coloque em segurança materiais apreendidos e sob sua custódia. III) Necessidade de 

demonstrar o cumprimento do § 5º da Lei 10.826 que estabelece o encaminhamento ao 

SINARM ou ao SIGMA, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, 

mencionando suas características e o local onde se encontram. IV) Sistema Nacional de 

Bens Apreendidos, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça que deve ser alimentado e 

atualizado quanto as armas e munições apreendidas. V) Pedido parcialmente acolhido para 

a edição de Recomendação aos Tribunais e outras providências” (CNJ – PP 
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200810000015860 – Rel. Cons. Felipe Locke Cavalcanti – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – 

DJU 15.05.2009). 

 

 

ATO ADMINISTRATIVO 

Controle. Ato inexistência. Atuação do CNJ que não alcança a mera intenção 

Recurso Administrativo. Ato administrativo inexistente. – “O 

controle administrativo exercido pelo Conselho Nacional de Justiça não alcança intenções 

de atos, mas atos administrativos concretos” (CNJ – PCA 200910000015141 – Rel. Cons. 

Paulo Lôbo – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

Revogação de portaria. Perda do objeto 

 

Recurso Administrativo em PCA. Impugnação de portaria do TJMS. 

Dispensa de servidor na data de seu aniversário. Revogação da portaria. Perda do objeto. 

Recurso improvido. – “Não há que se falar em declaração de nulidade de ato 

administrativo já revogado pelo Tribunal de origem. Recurso a que se nega provimento” 

(CNJ – PCA 200910000009750 – Rel. Cons. Andréa Pachá – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – 

DJU 15.05.2009). 

 

 

AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR 

Pagamento aos juízes do trabalho 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho. Pagamento de auxílio pré-escolar aos magistrados do trabalho. 

Possibilidade. Fundamento constitucional. Lei 8069/90. Resolução 13/2006 do CNJ. – “1) 

Pretensão de revisão da decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que entendeu 

indevido o pagamento de auxílio pré-escolar aos dependentes dos magistrados. 2) O 

benefício do auxílio pré-escolar tem fundamento no art. 208, IV, da CF e no art. 54 da Lei 

8069/90 (ECA), que asseguram a assistência pré-escolar às crianças de 0 a 6 anos. A Res. 

13/2006 do CNJ, que dispõe sobre o subsídio mensal dos magistrados, refere-se 

expressamente ao auxílio pré-escolar como verba de caráter eventual, excluindo-o do teto 

remuneratório. 3) No âmbito da Justiça Federal o benefício está regulamentado pela Res. 

4/2008 do CJF, que fixa como objetivo a assistência aos dependentes legais dos servidores 

e dos magistrados. 4) Não se aplica ao auxílio pré-escolar as restrições contidas no art. 65, 

§ 2º da LOMAN e no art. 10 da Res. 13/2006 deste Conselho. 5) Reconhecimento do 

direito dos magistrados à percepção do benefício do auxílio pré-escolar. Determinação ao 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho para que regulamente a matéria no âmbito da 

Justiça do Trabalho, no prazo de 90 (noventa dias)” (CNJ – PCA 200810000033357 – Rel. 

Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

AVOCAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR 

Faltas graves cometidas por magistrado no exercício do cargo e 

comportamentais na vida privada. Pena de aposentadoria compulsória 

 

Avocação de Processo Disciplinar. Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar instaurados contra magistrado e avocados por proposta do 

Corregedor Nacional de Justiça. Múltiplas imputações e irregularidades no exercício do 

cargo e comportamentais na vida privada. Gravidade das faltas cometidas que justificam 
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a imposição de sanção. Aposentadoria compulsória determinada. Procedência das 

imputações. Art. 103-B, § 4º, inc. III da CF; art. 28 da Loman e art. 5º da Res. CNJ 

30/2007. – “Comprovadas inúmeras faltas cometidas por magistrado caracterizadas por: a) 

excessivos atrasos na prolação de sentenças e despachos, constatados em correições 

ordinárias e extraordinárias determinadas pelo Tribunal; b) retenção indevida de guias de 

levantamento de numerário; c) tráfico de influência e vinculação de processos exclusivos; 

d) ausência de independência na atuação jurisdicional; e) favorecimento de partes nos 

processos em detrimento de outras; e) solicitação insistente de empréstimo de dinheiro a 

advogado, cujo valor estava depositado em autos de processo presidido pelo investigado, 

que aguardava a expedição de guia de levantamento sob alegação de que necessitava saldar 

dívidas; f) negligência no cumprimento das obrigações do cargo e procedimento funcional 

incompatível com o bom desempenho das atividades; g) conduta pessoal na vida privada 

incompatível com a dignidade, a honra e o decoro da função pública, justifica-se a 

imposição da pena de aposentadoria compulsória, com subsídios proporcionais ao tempo 

de serviço, prevista na legislação de regência” (CNJ – PD 200810000012822 – Rel. Cons. 

Rui Stoco – 84ª Sessão – j. 12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

BEM IMÓVEL 

Bem anteriormente entregue ao Poder Judiciário. Utilização pela Defensoria 

Pública. Desafetação pelo Executivo. Incompetência do CNJ 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Prédio utilizado pela 

Defensoria Pública. Ato de desafetação. Bem imóvel entregue ao Poder Judiciário. Ato 

administrativo. Chefe do Poder Executivo Estadual. Controle. Falta de atribuição 

constitucional do CNJ. Art. 103-B, CF/88. – “I) O CNJ tem por missão estratégica, 

primordialmente, definir as balizas orientadoras da moldura institucional do Poder 

Judiciário, engendrando diretrizes e programas de modernização, com o objetivo de 

superar as deficiências estruturais verificadas no modelo vigente. II) Ao CNJ, órgão 

administrativo de controle interno do Poder Judiciário, a Constituição de 1988 não delegou 

atribuição para revisar, revogar ou anular atos do Poder Executivo. III) A nova 

conformação da lide, a partir do advento de fato novo, operou a transmutação da situação 

concreta ensejadora do controle pretendido, deslocando o eixo da discussão para seara 

alheia à competência do Conselho. IV) Procedimento de controle administrativo não-

conhecido” (CNJ – PCA 2009100000010520 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior 

– 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

CONCURSO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

Divulgação dos títulos admitidos e os critérios de avaliação da prova 

 

Serventias extrajudiciais. Concurso público. Prova de títulos. Serventias 

sub judice. – “Devem ser divulgados os títulos considerados na prova respectiva e os 

critérios de avaliação pela comissão examinadora do concurso público, sob pena de afronta 

ao princípio da impessoalidade e possível favorecimento de candidatos” (CNJ – PP 

200910000010611 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

Divulgação dos dados relativos à arrecadação das serventias disponíveis 

 

Serventias extrajudiciais. Concurso público. Prova de títulos. Serventias 

sub judice. – “Em respeito ao princípio da publicidade, devem ser disponibilizados aos 
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candidatos interessados os dados relativos à arrecadação das serventias extrajudiciais” 

(CNJ – PP 200910000010611 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

Impugnação do edital de concurso. Preclusão 

Procedimento de Controle Administrativo. Concurso de ingresso na 

atividade notarial e de registro. Candidato que impugnou o edital de concurso quase cinco 

anos após sua instauração. Inadmissibilidade. Preclusão do direito de impugnar. – 

“Considerando que os atos administrativos em geral submetem-se ao sistema de preclusão, 

nos concursos de ingresso na atividade notarial e de registro as fases que compõem o 

certame são estanques e os atos nela praticados e critérios para elas estabelecidos devem 

ser impugnados no momento oportuno, antes do início da fase seguinte, desde que 

assegurado em cada uma delas o direito de o candidato impugnar o ato e de recorrer. 

Precedente: PCA 20091000002778” (CNJ – PCA 200910000012486 – Rel. Cons. Rui 

Stoco – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

Serventia entregue a outro candidato. Desconstituição do ato que impõe a 

destinação da serventia ao candidato que a ela tem direito 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Serventia extrajudicial. 

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

determinação do seu afastamento para entregar a delegação a candidato que não pode 

tomar posse na serventia inicialmente escolhida. Reintegração do último à serventia 

inicialmente escolhida, efeitos reflexos na delegação da requerente. – “Se ao candidato 

aprovado não se permitiu assumir a serventia vaga porque o Tribunal de Justiça a entregou 

a outrem, vacante ou desconstituída esta delegação, impõe-se destinar a serventia vaga 

àquele que a ela tem direito, segundo a ordem de classificação no certame” (CNJ – PCA 

20091000008290 – Rel. Cons. Rui Stoco – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

Serventias sub judice 

 

Serventias extrajudiciais. Concurso público. Prova de títulos. Serventias 

sub judice. – “Devem ser divulgados os títulos considerados na prova respectiva e os 

critérios de avaliação pela comissão examinadora do concurso público, sob pena de afronta 

ao princípio da impessoalidade e possível favorecimento de candidatos. Para se evitar que 

os interesses individuais dos atuais titulares irregulares de serventias extrajudiciais 

prevaleçam e comprometam o concurso, deve ser permitida a escolha de serventias sub 

judice, sob a inteira responsabilidade do candidato. Em respeito ao princípio da 

publicidade, devem ser disponibilizados aos candidatos interessados os dados relativos à 

arrecadação das serventias extrajudiciais. O transcurso quase dois anos para a realização 

somente da prova objetiva e publicação do respectivo resultado, exige atuação do CNJ para 

determinar que a finalização do certame ocorra em prazo máximo de seis meses” (CNJ – 

PP 200910000010611 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

 

CONCURSO DE REMOÇÃO PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 

Remoção por permuta. Inadmissibilidade 

Procedimento de Controle Administrativo. Serventias 

extrajudiciais. Provimento originário por concurso público. Legalidade. – “Regular a 
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investidura de titular de serventia em virtude de realização do respectivo concurso. 

Cumprimento do art. 236, § 3º, da Constituição Federal. Provimento derivado sem 

concurso. Remoção por permuta. Nulidade. A remoção por permuta com base no „interesse 

da justiça‟, mesmo que realizado com base em lei local, atrita com dispositivo 

constitucional expresso (CF, art. 236, § 3º), atendendo exclusivamente aos interesses 

pessoais dos beneficiários. Exigência constitucional de concurso público para o 

provimento originário e de concurso entre os titulares para o provimento derivado. 

Remoção por permuta. Invalidade de ato administrativo de deferimento. Efeitos. Serventias 

ocupadas por titulares novos. Vaga a serventia de origem do permutante irregular, a 

desconstituição do ato de permuta implica o seu retorno imediato, restituindo as coisas a 

seu estado anterior, sem desfazimento dos atos praticados durante o exercício da 

titularidade na serventia atual. Contudo, em nome dos princípios da segurança jurídica e da 

confiança, não convém reverter imediatamente as remoções por permuta, apesar de 

irregulares, quando, no momento do pronunciamento da nulidade respectiva, a serventia de 

origem do permutante estiver ocupada por novo titular regularmente investido sem 

nenhuma relação com o ato impugnado, devendo ser postergados, nesta hipótese, os efeitos 

da desconstituição do ato inválido para quando vier a ocorrer a vacância na serventia de 

origem do permutante irregular. Pedido parcialmente procedente” (CNJ – PCA 

200810000012731 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 84ª Sessão – 

j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

Parte do voto vencido do Conselheiro Altino Pedrozo dos Santos: “A tese não é nova 

neste Conselho, tendo sido adotada nos autos dos Pedidos de Providências 415 e 721, 

relatados pelo Conselheiro Rui Stoco, onde se discutia a natureza do Serviço de 

Distribuição de Processos do Distrito Federal e dos Territórios, colocado em concurso 

como se atividade notarial e de registro fosse, bem como a possibilidade de expedição de 

certidões cíveis e criminais por essa serventia. Na 54ª Sessão Ordinária realizada em 

18.12.2007, o Plenário do Conselho, por unanimidade de votos, decidiu julgar 

parcialmente procedentes tais pedidos de providência determinando ao Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e dos Territórios oficializasse o Serviço de Emissão de Certidões de 

Distribuição de feitos cíveis e criminais, „preservado no cargo, excepcionalmente e apenas 

para o caso concreto, o titular da serventia, até a vacância‟. No Procedimento de Controle 

Administrativo 510, de que foi relator o Conselheiro Felipe Locke Cavalcanti, a Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro buscou anular o XLI 

Concurso de Ingresso na Magistratura daquele Estado; todavia, o Plenário do Conselho, 

vencido o Conselheiro Relator, julgou parcialmente procedente o pedido para preservar nos 

cargos os Juízes Substitutos dele originários, invocando como fundamento exatamente os 

princípios da segurança jurídica, do fato consumado e a teoria da modulação prospectiva 

dos efeitos das nulidades. Colhem-se do substancioso voto do Conselheiro Rui Stoco os 

seguintes fragmentos: „(...) Feito esse breve exórdio acerca das nulidades, cabe inseri-las 

no contexto da convalidação possível, aproximando-se essa solução ao princípio da 

segurança jurídica. No julgamento do RE 197.917 pelo STF o Ministro Gilmar Mendes, ao 

abordar a questão da declaração de inconstitucionalidade in concreto e da limitação de 

seus efeitos, observou que, „nesses casos, o afastamento do princípio da nulidade da lei 

assenta-se em fundamentos constitucionais e não em razões de conveniência‟. E assim 

deve ser. Mas não se pode deslembrar que o princípio da segurança jurídica, que justifica 

o afastamento da nulidade do ato, também tem extração constitucional. Advirta-se que a 

segurança jurídica é, ainda, a forma de expressão e projeção na sociedade de três outros 

princípios expressamente previstos no art. 5º, inc. XXXVI da Carta Magna: a) direito 

adquirido; b) ato jurídico perfeito; c) coisa julgada (...)‟. E prosseguiu o Conselheiro Rui 

Stoco: ‘Em julgamento histórico, a Suprema Corte, tendo novamente como relator o 

Ministro e constitucionalista Gilmar Ferreira Mendes, deixou afirmado que „o princípio 

da possibilidade de anulamento foi substituído pelo da impossibilidade de anulamento, em 
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homenagem à boa-fé e à segurança jurídica‟, e que „a prevalência do princípio da 

legalidade sobre o da proteção da confiança só se dá quando a vantagem é obtida pelo 

destinatário por meios ilícitos por ele utilizados, com culpa sua, ou resulta de 

procedimento que gera a sua responsabilidade. Nesses casos não se pode falar em 

proteção à confiança do favorecido‟ (RTJ 192/620) (...). (...) “Assim, segundo RAFAEL 

MAFFINI: „Não se pode olvidar que, consoante já decidido pelo próprio STF (Pet. 29.90 

QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.05.2003), a legalidade não pode mais ser considerada 

um fim em si mesmo, porquanto se apresenta dotada de uma índole eminentemente 

instrumental, justamente orientada à consecução do sobreprincípio da segurança jurídica. 

Em outras palavras, a legalidade não existe para a própria legalidade, mas para a 

obtenção de um estado de coisas que enseje segurança jurídica e, assim, conforme o 

Estado de Direito. Daí por que se afirmar que la seguridad jurídica no es solamente 

seguridad em legalidad, sino también, seguridad em el Derecho (Javier García Luengo. El 

princípio de protección de la confianza en el Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 

2002, p. 198) (Modulação temporal in futurum dos efeitos da anulação de condutas 

administrativas. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: FGV-Atlas, v. 244, p. 

231)‟. Antes, porém, de concluir seu voto, o Conselheiro Rui Stoco lançou a seguinte 

advertência:„Não se pode desconsiderar, ainda, a boa-fé dos destinatários dos atos 

praticados por órgãos ou agentes do Poder, posto que esses – certamente – não 

contribuíram para a invalidade que pode turvar tais atos‟”. 

 

 

CONCURSO PÚBLICO EM GERAL 

Cadastro de reserva. Expectativa de direito à nomeação 

 

Concurso público. Cadastro de reserva. Inexistência de direito subjetivo 

à nomeação. Cessão de servidores. – “O candidato aprovado em concurso público para 

preenchimento de cadastro de reserva tem apenas expectativa de direito à nomeação. 

Desde que haja necessidade de serviço e não haja cargo vago a ser provido, é possível 

haver cessão de servidores de outros Poderes para atuar em Tribunal” (CNJ – PP 

200810000030605 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

Concurso de remoção de servidores. Ato discricionário do Tribunal no que se 

refere à conveniência e oportunidade 

 

Procedimento de Controle Administrativo. ASTAJ/PB – Associação dos 

técnicos e analistas judiciários do Estado da Paraíba. Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba. Concurso público para provimento de cargos na estrutura do Poder Judiciário 

do Estado. Nomeação na Secretaria do Tribunal. Órgão auxiliar de Segunda Instância. 

Cargos não previstos no Edital. Remoção. – “A abertura de concurso de remoção é ato 

discricionário do Tribunal, cuja avaliação de oportunidade e conveniência se insere no 

âmbito de sua autonomia. A Secretaria do Tribunal tem jurisdição em todo o território 

estadual e a Lei 8385/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações 

dos Servidores do TJ/PB, não fez distinção entre cargos de primeira e segunda instância. O 

Edital que regulamentou o concurso abriu as inscrições para provimento de cargos do 

Poder Judiciário do Estado da Paraíba sem distinção de instância, apenas dividindo o 

Estado em Regiões. O Tribunal de Justiça está situado na Comarca de João Pessoa, cidade 

integrante da 1ª Região e todos os candidatos nomeados e lotados na Secretaria do Tribunal 

fizeram opção, no ato da inscrição, para a 1ª Região. Ausência de irregularidade passível 

de controle por este Conselho Nacional de Justiça. Procedimento que se julga 
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improcedente. Decisão unânime” (CNJ – PCA 200910000013636 – Rel. Cons. Técio Lins 

e Silva – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Poder regulamentar indireto. Pretensão de que o CNJ determine aos tribunais 

que regulamentem disposição de lei 

 

Pedido de Providências. Sindicato de classe. Pretensão de que o CNJ 

regulamente os arts. 58 e 63 da LC Estadual 5/2001, fixando-se prazo para o seu 

cumprimento. Inadmissibilidade. Preservação da autonomia do Poder Judiciário. – 

“Falece competência ao CNJ para determinar que os tribunais regulamentem disposições 

de Lei Complementar, considerando que tal exsurgiria como interferência na autonomia 

administrativa e financeira dos tribunais, assegurada pelo art. 99 da Constituição Federal, 

considerando que o aumento de despesas traduz questão interna corporis, na medida em 

que o incremento de gastos poderá não se compatibilizar com a disponibilidade de 

recursos, por força do orçamento-programa anual e das restrições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal” (CNJ – PP 2009100000011524 – Rel. Cons. Rui Stoco – 83ª 

Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

Permissão a servidor para que faça juízo de admissibilidade de petições 

iniciais 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Provimento de Corregedoria 

de Tribunal. Juizado especial. Previsão de que servidor realize juízo de admissibilidade de 

petição inicial. Ilegalidade. – “É ilegal Provimento de Corregedoria-Geral de Tribunal que 

delega a serventuário que atua em Juizado Especial a atividade de realizar análise dos 

requisitos de admissibilidade da petição inicial, porquanto tal tarefa, por ser 

eminentemente jurisdicional, cabe unicamente a magistrado legitimamente investido no 

exercício da função. Norma dessa natureza, além de importar delegação indevida de 

atividade jurisdicional, viola o princípio do juiz natural e o direito de ação garantidos pela 

Constituição da República. Procedimento de Controle Administrativo de que se conhece e 

a que se dá provimento parcial” (CNJ – PCA 200810000032481 – Rel. Cons. Altino 

Pedrozo dos Santos – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  

 

 

DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO POR TRIBUNAL  

Patrocínio de instituição privada. Possibilidade 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Superior Tribunal de Justiça. 

XIV Cúpula Judicial Ibero-Americana. Despesas para realização do evento. Patrocínio do 

Banco do Brasil. Alegação de violação dos arts. 37, 70 e 95, parágrafo único, IV da CF. – 

“1) Postulação de controle de legalidade de atos da Direção do STJ que importaram 

realização de despesas, destinadas à realização da XIV CÚPULA JUDICIAL IBERO-

AMERICANA. 2) A contratação pelo STJ de empresa para organização do evento, com 

aproveitamento de ata de registro de preços existente no STF, foi desfeita em função do 

patrocínio obtido junto ao Banco do Brasil. 3) A empresa organizadora do evento foi 

contratada diretamente pelo patrocinador Banco do Brasil, que liberou os recursos 

diretamente para a contratada. A relação jurídica entre o Banco do Brasil e a empresa 

contratada não se submete ao controle do CNJ. Também não cabe ao CNJ aferir a 
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regularidade dos critérios utilizados pelo Banco do Brasil para o patrocínio de eventos. 4) 

Não há evidências de irregularidade nos atos praticados pelo STJ. Essa conclusão não 

prejudica o eventual controle desses atos pelo Tribunal de Contas da União (CF art. 103-B, 

§ 4º, II). 5) Das normas dos arts. 37, 95, parágrafo único, IV, da CF, e do art. 35, I, da 

LOMAN, não se pode extrair proibição genérica de patrocínio de todo e qualquer evento 

do Poder Judiciário. A compatibilidade do patrocínio com esse sistema de normas há de ser 

aferida em cada caso concreto. 6) O patrocínio pelo Banco do Brasil da reunião de 

Presidentes de Cortes Supremas, Tribunais Superiores de Justiça e Conselhos de 

Magistratura, que objetiva elaborar projetos e ações em parceria, para promover o 

fortalecimento das instituições judiciárias e da democracia na Comunidade Ibero-

Americana de Nações, não caracteriza situação da qual possa decorrer interferência na 

independência funcional dos membros do Superior Tribunal de Justiça. Improcedência 

dos pedidos formulados no PCA” (CNJ – PCA 200810000007048 – Rel. Cons. José 

Adonis Callou de Araújo Sá – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

DIFERENÇAS SALARIAIS 

Lesão ao patrimônio público. Pagamento de valores indevidos, determinado 

por magistrado a si próprio, quando investido na função de administrador. 

Obrigação de devolver 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Responsabilidade civil. 

Independência das instâncias. Magistrado investido na função de administrador. 

Apuração. Processo Administrativo. Dano, ação ou omissão culposa (sentido amplo) e 

nexo causal. Apuração. Competência do CNJ. Art. 103-B, § 4º, II, CF/88. Obrigação de 

reparação do dano. – “I) A par da responsabilidade disciplinar, aos agentes públicos (aqui 

considerados tanto os servidores do Poder Judiciário quanto seus agentes políticos) será 

imputada a responsabilidade civil por condutas, comissivas ou omissivas, dolosas ou 

culposas, que causem lesão ao patrimônio público. A responsabilidade civil, quando 

apurada em processo administrativo, enseja a reparação do dano, independentemente de 

condenação em ação penal, em ação civil pública ou em processo disciplinar. II) O 

Processo Administrativo destinado à apuração de responsabilidade civil, no âmbito do 

CNJ, visa à comprovação da existência do dano, da culpa, em sentido amplo e do nexo de 

causalidade. III) Os servidores e membros do Poder Judiciário e, em especial, os dirigentes 

de Tribunais, em suas ações concretas de gestão administrativa, devem observância aos 

princípios da legalidade e da moralidade, bem como, aos demais princípios inspiradores da 

boa-gestão, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988. IV) Na mesma medida 

em que se espera lisura dos agentes encarregados da administração dos Poderes Executivo 

e Legislativo, mostra-se imperiosa a efetivação do interesse público, no desempenho 

eficiente e probo da gerência dos recursos humanos e materiais dos órgãos jurisdicionais. 

V) Procedimento de Controle Administrativo provido para efeito de devolução de valores 

recebidos indevidamente, a título de diferenças salariais e serviço extraordinário” (CNJ – 

PCA 200810000024502 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 84ª Sessão – 

j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS JURISDICIONAIS 

Normas locais que estabelecem distinção, para efeito de distribuição, entre 

serventias judiciais (oficializadas) e serventias privadas 
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Afastamento de incidência de norma local. Competência de varas. 

Restrição em relação a beneficiários da assistência judiciária. – “As normas locais que 

estabelecem para determinadas varas, em razão de uma das partes ser juridicamente 

necessitada ou da natureza privatizada ou estatizada da serventia judicial, têm caráter 

eminentemente discriminatório e podem comprometer a razoável duração do processo. 

Afastamento da incidência dessas normas. Somente vincula o Conselho Nacional de 

Justiça o controle de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal” (CNJ – 

PP 200910000001609 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

 

FOROS E VARAS 

Distribuição de competência entre órgãos jurisdicionais 
 

Afastamento de incidência de norma local. Competência de varas. 

Restrição em relação a beneficiários da assistência judiciária. – “As normas locais que 

estabelecem para determinadas varas, em razão de uma das partes ser juridicamente 

necessitada ou da natureza privatizada ou estatizada da serventia judicial, têm caráter 

eminentemente discriminatório e podem comprometer a razoável duração do processo. 

Afastamento da incidência dessas normas. Somente vincula o Conselho Nacional de 

Justiça o controle de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal” (CNJ – 

PP 200910000001609 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

Modo de se vestir das pessoas que comparecem aos foros e varas 

Vestuário. Restrição. Acesso a fórum. Preservação do decoro e da 

dignidade da justiça. – “1) Compete ao Juiz, no exercício do poder de polícia, velar por 

que se preservem padrões mínimos de dignidade e de decoro no acesso aos órgãos do 

Poder Judiciário (CPC, art. 125, III e art. 445, I). 2) Não há mácula de ilegalidade em 

comunicado de Juiz Diretor do Fórum que impede a entrada nas dependências do Fórum de 

pessoas com trajes inadequados (calção, short e bermudões) exceções em casos de 

urgência ou de impossibilidade financeira de a parte vestir-se de outro modo. 3) A 

Constituição Federal veda a discriminação arbitrária, não o tratamento diferenciado ditado 

pela razoabilidade e justificado pelo padrão médio de moralidade da sociedade. 4) 

Procedimento de Controle Administrativo julgado improcedente” (CNJ – PCA 

200910000001233 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Edição de Provimento pela Corregedoria-Geral permitindo a servidor que 

faça juízo de admissibilidade de petições iniciais 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Provimento de Corregedoria 

de Tribunal. Juizado especial. Previsão de que servidor realize juízo de admissibilidade de 

petição inicial. Ilegalidade. – “É ilegal Provimento de Corregedoria-Geral de Tribunal que 

delega a serventuário que atua em Juizado Especial a atividade de realizar análise dos 

requisitos de admissibilidade da petição inicial, porquanto tal tarefa, por ser 

eminentemente jurisdicional, cabe unicamente a magistrado legitimamente investido no 

exercício da função. Norma dessa natureza, além de importar delegação indevida de 

atividade jurisdicional, viola o princípio do juiz natural e o direito de ação garantidos pela 
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Constituição da República. Procedimento de Controle Administrativo de que se conhece e 

a que se dá provimento parcial” (CNJ – PCA 200810000032481 – Rel. Cons. Altino 

Pedrozo dos Santos – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  

 

 

LEGISLAÇÃO 

Vide: LEI 

 

LEI 

Pretensão de que o CNJ determine ao tribunal que regulamente disposição de 

lei 

 

Pedido de Providências. Sindicato de classe. Pretensão de que o CNJ 

regulamente os arts. 58 e 63 da LC Estadual 5/2001, fixando-se prazo para o seu 

cumprimento. Inadmissibilidade. Preservação da autonomia do Poder Judiciário. – 

“Falece competência ao CNJ para determinar que os tribunais regulamentem disposições 

de Lei Complementar, considerando que tal exsurgiria como interferência na autonomia 

administrativa e financeira dos tribunais, assegurada pelo art. 99 da Constituição Federal, 

considerando que o aumento de despesas traduz questão interna corporis, na medida em 

que o incremento de gastos poderá não se compatibilizar com a disponibilidade de 

recursos, por força do orçamento-programa anual e das restrições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal” (CNJ – PP 2009100000011524 – Rel. Cons. Rui Stoco – 83ª 

Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO  

Pagamento de valores indevidos, determinado por magistrado a si próprio, 

quando investido na função de administrador. Obrigação de devolver 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Responsabilidade civil. 

Independência das instâncias. Magistrado investido na função de administrador. 

Apuração. Processo Administrativo. Dano, ação ou omissão culposa (sentido amplo) e 

nexo causal. Apuração. Competência do CNJ. Art. 103-B, § 4º, II, CF/88. Obrigação de 

reparação do dano. – “I) A par da responsabilidade disciplinar, aos agentes públicos (aqui 

considerados tanto os servidores do Poder Judiciário quanto seus agentes políticos) será 

imputada a responsabilidade civil por condutas, comissivas ou omissivas, dolosas ou 

culposas, que causem lesão ao patrimônio público. A responsabilidade civil, quando 

apurada em processo administrativo, enseja a reparação do dano, independentemente de 

condenação em ação penal, em ação civil pública ou em processo disciplinar. II) O 

Processo Administrativo destinado à apuração de responsabilidade civil, no âmbito do 

CNJ, visa à comprovação da existência do dano, da culpa, em sentido amplo e do nexo de 

causalidade. III) Os servidores e membros do Poder Judiciário e, em especial, os dirigentes 

de Tribunais, em suas ações concretas de gestão administrativa, devem observância aos 

princípios da legalidade e da moralidade, bem como, aos demais princípios inspiradores da 

boa-gestão, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988. IV) Na mesma medida 

em que se espera lisura dos agentes encarregados da administração dos Poderes Executivo 

e Legislativo, mostra-se imperiosa a efetivação do interesse público, no desempenho 

eficiente e probo da gerência dos recursos humanos e materiais dos órgãos jurisdicionais. 

V) Procedimento de Controle Administrativo provido para efeito de devolução de valores 

recebidos indevidamente, a título de diferenças salariais e serviço extraordinário” (CNJ – 

PCA 200810000024502 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 84ª Sessão – 

j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 
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MAGISTÉRIO 

Magistrado. Regime de trabalho como professor. Acumulação 

 

Magistratura e Magistério. Resolução CNJ 34/2007. Informações quanto 

à jornada semanal e ao regime de trabalho do professor magistrado. – “1) A simples 

informação atinente ao horário das disciplinas ministradas pelo professor magistrado não 

se apresenta suficiente, de “lege ferenda”, ao exame da compatibilidade da acumulação da 

judicatura com o exercício do magistério. 2) Conquanto se reputem relevantes informações 

relativas ao regime de trabalho do professor magistrado, não se divisa amparo legal, 

todavia, para se ampliar, de momento, o alcance do critério de compatibilidade para o 

exercício concomitante de magistério e magistratura, de modo a vincular-se ao „regime de 

trabalho‟ e, em última análise, à jornada semanal. 3) Pedido de aprimoramento da Res. 

CNJ 34/2007 julgado improcedente” (CNJ – COM 2008100000021689 – Rel. Cons. João 

Oreste Dalazen – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  

 

 

MAGISTRADOS 

Afastamento por 90 dias para responder a processo disciplinar 

Sindicância. Instrumento preparatório. Desnecessidade de observação 

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

Administrativo Disciplinar. Decretação de afastamento preventivo. – “Tratando-se de 

conduta, em tese, compatível com o exercício da judicatura, impõe-se o afastamento 

preventivo do Sindicado (LOMAN, art. 24, § 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, biblioteca do Tribunal, 

veículo oficial, nomeação de servidores e acesso a locais de uso exclusivo dos 

magistrados” (CNJ – SIND 200810000027254 – Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 83ª 

Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  

 

Auxílio pré-escolar. Pagamento aos juízes do trabalho 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho. Pagamento de auxílio pré-escolar aos magistrados do trabalho. 

Possibilidade. Fundamento constitucional. Lei 8069/90. Resolução 13/2006 do CNJ. – “1) 

Pretensão de revisão da decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que entendeu 

indevido o pagamento de auxílio pré-escolar aos dependentes dos magistrados. 2) O 

benefício do auxílio pré-escolar tem fundamento no art. 208, IV, da CF e no art. 54 da Lei 

8069/90 (ECA), que asseguram a assistência pré-escolar às crianças de 0 a 6 anos. A Res. 

13/2006 do CNJ, que dispõe sobre o subsídio mensal dos magistrados, refere-se 

expressamente ao auxílio pré-escolar como verba de caráter eventual, excluindo-o do teto 

remuneratório. 3) No âmbito da Justiça Federal o benefício está regulamentado pela Res. 

4/2008 do CJF, que fixa como objetivo a assistência aos dependentes legais dos servidores 

e dos magistrados. 4) Não se aplica ao auxílio pré-escolar as restrições contidas no art. 65, 

§ 2º da LOMAN e no art. 10 da Res. 13/2006 deste Conselho. 5) Reconhecimento do 

direito dos magistrados à percepção do benefício do auxílio pré-escolar. Determinação ao 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho para que regulamente a matéria no âmbito da 

Justiça do Trabalho, no prazo de 90 (noventa dias)” (CNJ – PCA 200810000033357 – Rel. 

Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 
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Convocação de magistrados de primeiro grau para substituição no Tribunal. 

Critérios 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Alteração do Regimento 

Interno do TJRJ. RES/CNJ 17/06. Inobservância dos princípios insculpidos no art. 37 da 

CF/88. Substituição de magistrado em segundo grau. Forma e quórum especial para 

convocação imposto pelo art. 1º da RES/CNJ 17/06. Fato novo. Falta de interesse 

superveniente. Critérios objetivos para convocação. Inobservância pelo RI/TJRJ. – “I) 

Observância, pelo Regimento Interno do TJRJ (Res./TJRJ 25/2008), da regra erigida pela 

Res./CNJ 17/06, concernente à forma e quorum exigidos para convocação de magistrados à 

substituição em segunda instância. II) A titularidade de Vara da Comarca da Capital não se 

apresenta como critério legítimo de aferição de merecimento, maturação ou qualificação 

técnica para, por si só, orientar a seleção dos magistrados prontos ao desempenho de 

tarefas jurisdicionais de segundo grau, ainda que o critério complementar erigido pelo 

Tribunal requerido consista, como no presente caso, em prestigiar os magistrados mais 

antigos ou os que detenham experiências anteriores em substituição na segunda instância. 

III) A Res./CNJ 72/2009 fixou regra de atendimento, na convocação de magistrados, dos 

mesmos critérios objetivos exigidos para justificar a promoção. IV) Procedimento a que se 

julga parcialmente procedente para efeito de compelir o TJRJ a adequar, no prazo de 90 

dias, os §§ 2º e 3º do art. 19 de seu Regimento Interno aos princípios da isonomia, 

impessoalidade e demais vetores do art. 37 da CF/88, nos termos da Res./CNJ 17/06. 

Prejudicado o pedido de controle do art. 19 caput do Regimento Interno do TJRJ” (CNJ – 

PCA 200810000018009 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 84ª Sessão – 

j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

Regime de trabalho como professor. Acumulação 

 

Magistratura e Magistério. Resolução CNJ 34/2007. Informações quanto 

à jornada semanal e ao regime de trabalho do professor magistrado. – “1) A simples 

informação atinente ao horário das disciplinas ministradas pelo professor magistrado não 

se apresenta suficiente, de “lege ferenda”, ao exame da compatibilidade da acumulação da 

judicatura com o exercício do magistério. 2) Conquanto se reputem relevantes informações 

relativas ao regime de trabalho do professor magistrado, não se divisa amparo legal, 

todavia, para se ampliar, de momento, o alcance do critério de compatibilidade para o 

exercício concomitante de magistério e magistratura, de modo a vincular-se ao „regime de 

trabalho‟ e, em última análise, à jornada semanal. 3) Pedido de aprimoramento da Res. 

CNJ 34/2007 julgado improcedente” (CNJ – COM 2008100000021689 – Rel. Cons. João 

Oreste Dalazen – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  

 

Remoção por antiguidade. Dispensa do interstício de dois anos 

 

Remoção de magistrado. Antiguidade. Interstício de dois anos. 

Interesse público. Princípio da unidade familiar. – “Se o Tribunal dispensa o requisito 

temporal para remoção de um magistrado, em virtude da ressalva do art. 93, II, „b‟ da 

Constituição, deve fazê-lo para todos, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. O 

princípio da unidade familiar (arts. 226, 227 e 230 da Constituição) deve sempre ser 

ponderado, no caso concreto, com o princípio do interesse público, em se tratando de 

remoção de magistrado. É de interesse público assegurar a estabilidade emocional de quem 

tem a difícil tarefa de julgar” (CNJ – PCA 200910000000113 – Rel. Designado Cons. 

Paulo Lôbo – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 
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PETIÇÃO INICIAL 

Permissão dada pela Corregedoria a servidor para que faça juízo de 

admissibilidade de petições iniciais 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Provimento de Corregedoria 

de Tribunal. Juizado especial. Previsão de que servidor realize juízo de admissibilidade de 

petição inicial. Ilegalidade. – “É ilegal Provimento de Corregedoria-Geral de Tribunal que 

delega a serventuário que atua em Juizado Especial a atividade de realizar análise dos 

requisitos de admissibilidade da petição inicial, porquanto tal tarefa, por ser 

eminentemente jurisdicional, cabe unicamente a magistrado legitimamente investido no 

exercício da função. Norma dessa natureza, além de importar delegação indevida de 

atividade jurisdicional, viola o princípio do juiz natural e o direito de ação garantidos pela 

Constituição da República. Procedimento de Controle Administrativo de que se conhece e 

a que se dá provimento parcial” (CNJ – PCA 200810000032481 – Rel. Cons. Altino 

Pedrozo dos Santos – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  

 

 

PODER REGULAMENTAR 

Poder regulamentar dos tribunais. Pretensão de que o CNJ determine aos 

tribunais que regulamentem disposição de lei 

 

Pedido de Providências. Sindicato de classe. Pretensão de que o CNJ 

regulamente os arts. 58 e 63 da LC Estadual 5/2001, fixando-se prazo para o seu 

cumprimento. Inadmissibilidade. Preservação da autonomia do Poder Judiciário. – 

“Falece competência ao CNJ para determinar que os tribunais regulamentem disposições 

de Lei Complementar, considerando que tal exsurgiria como interferência na autonomia 

administrativa e financeira dos tribunais, assegurada pelo art. 99 da Constituição Federal, 

considerando que o aumento de despesas traduz questão interna corporis, na medida em 

que o incremento de gastos poderá não se compatibilizar com a disponibilidade de 

recursos, por força do orçamento-programa anual e das restrições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal” (CNJ – PP 2009100000011524 – Rel. Cons. Rui Stoco – 83ª 

Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

PRECATÓRIO JUDICIAL 

Pretensão de uniformização de processamento. Incompetência do CNJ 

Procedimento de Controle Administrativo. Precatórios. 

Processamento. Uniformização. Disciplina regimental. Matéria interna corporis. Não-

conhecimento. – “I) Conquanto detenha o CNJ a missão estratégica de definir balizas 

orientadoras do Poder Judiciário, controlando, administrativa e financeiramente, a 

legalidade dos atos emanados de seus órgãos e agentes, para efeito de superação das 

deficiências estruturais verificadas no modelo vigente, não se pode fazer substituir aos 

Tribunais em suas competências constitucionais, a exemplo da formatação de regras de 

processamento administrativo de precatórios, para efeito de cumprimento do art. 100, da 

CF/88. II) Se ao Presidente do Tribunal a Constituição Federal de 1988 delega 

competência para „proferir a decisão exequenda e determinar o pagamento segundo as 

possibilidades do depósito‟, bem como autorizar o sequestro, a requerimento do credor (em 

caso de preterimento de sua posição, considerada a ordem geral de pagamento), reconhece-

lhe, também e sobretudo, a atribuição dos meios para efetivar tal competência 

constitucional. III) A natureza administrativa da atividade desenvolvida no processamento 

de precatórios não torna este Conselho instância ordinária revisional de decisões proferidas 
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nesses procedimentos. Precedente (PCA 8462). IV) Procedimento de controle 

administrativo não-conhecido” (CNJ – PCA 200910000004570 – Rel. Cons. Mairan 

Gonçalves Maia Júnior – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

DOUTRINA: Os Precatórios Judiciais e a Intervenção no Estado ou Municípios. Rui 

Stoco, Revista dos Tribunais, v. 739, p. 70. 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Processo avocado pelo CNJ. Faltas graves cometidas por magistrado no 

exercício do cargo e comportamentais na vida privada. Pena de aposentadoria 

compulsória 

 

Avocação de Processo Disciplinar. Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar instaurados contra magistrado e avocados por proposta do 

Corregedor Nacional de Justiça. Múltiplas imputações e irregularidades no exercício do 

cargo e comportamentais na vida privada. Gravidade das faltas cometidas que justificam 

a imposição de sanção. Aposentadoria compulsória determinada. Procedência das 

imputações. Art. 103-B, § 4º, inc. III da CF; art. 28 da Loman e art. 5º da Res. CNJ 

30/2007. – “Comprovadas inúmeras faltas cometidas por magistrado caracterizadas por: a) 

excessivos atrasos na prolação de sentenças e despachos, constatados em correições 

ordinárias e extraordinárias determinadas pelo Tribunal; b) retenção indevida de guias de 

levantamento de numerário; c) tráfico de influência e vinculação de processos exclusivos; 

d) ausência de independência na atuação jurisdicional; e) favorecimento de partes nos 

processos em detrimento de outras; e) solicitação insistente de empréstimo de dinheiro a 

advogado, cujo valor estava depositado em autos de processo presidido pelo investigado, 

que aguardava a expedição de guia de levantamento sob alegação de que necessitava saldar 

dívidas; f) negligência no cumprimento das obrigações do cargo e procedimento funcional 

incompatível com o bom desempenho das atividades; g) conduta pessoal na vida privada 

incompatível com a dignidade, a honra e o decoro da função pública, justifica-se a 

imposição da pena de aposentadoria compulsória, com subsídios proporcionais ao tempo 

de serviço, prevista na legislação de regência” (CNJ – PD 200810000012822 – Rel. Cons. 

Rui Stoco – 84ª Sessão – j. 12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

Supressão da instância originária para processamento e julgamento do 

procedimento disciplinar. Incompetência do CNJ para apreciar a matéria  

 

 

Pedido de Providências. Procedimento preliminar. Observância da 

Resolução 30/CNJ. Necessidade de preservação da competência originária das cortes. 

Improcedente. – “Inexistindo qualquer indício de inobservância dos procedimentos legais 

previstos para a instauração de procedimento administrativo, e havendo justa causa para 

apuração de infração administrativa, inexiste razão para a atuação do CNJ, que deve 

preservar a competência originária dos Tribunais” (CNJ – PP 200810000028386 – Rel. 

Cons. Andréa Pachá – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 

Ato discricionário do Tribunal no que se refere à conveniência e oportunidade 

 

Procedimento de Controle Administrativo. ASTAJ/PB – Associação dos 

técnicos e analistas judiciários do Estado da Paraíba. Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba. Concurso público para provimento de cargos na estrutura do Poder Judiciário 
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do Estado. Nomeação na Secretaria do Tribunal. Órgão auxiliar de Segunda Instância. 

Cargos não previstos no Edital. Remoção. – “A abertura de concurso de remoção é ato 

discricionário do Tribunal, cuja avaliação de oportunidade e conveniência se insere no 

âmbito de sua autonomia. A Secretaria do Tribunal tem jurisdição em todo o território 

estadual e a Lei 8385/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações 

dos Servidores do TJ/PB, não fez distinção entre cargos de primeira e segunda instância. O 

Edital que regulamentou o concurso abriu as inscrições para provimento de cargos do 

Poder Judiciário do Estado da Paraíba sem distinção de instância, apenas dividindo o 

Estado em Regiões. O Tribunal de Justiça está situado na Comarca de João Pessoa, cidade 

integrante da 1ª Região e todos os candidatos nomeados e lotados na Secretaria do Tribunal 

fizeram opção, no ato da inscrição, para a 1ª Região. Ausência de irregularidade passível 

de controle por este Conselho Nacional de Justiça. Procedimento que se julga 

improcedente. Decisão unânime” (CNJ – PCA 200910000013636 – Rel. Cons. Técio Lins 

e Silva – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

Preponderância do interesse público 

 

Pedido de Providências. Auxiliares da Justiça. Remoção. 

Preponderância do interesse público sobre os interesses corporativos. – “Na distribuição 

do pessoal auxiliar do Poder Judiciário, devem os tribunais tomar em conta, 

prioritariamente, as necessidades de todos os órgãos jurisdicionais. O direito à remoção 

para a Capital não pode sacrificar o atendimento dos serviços no interior. Cumpre aos 

tribunais gerir equilibradamente seus recursos humanos, em especial quando escassos. 

Pedido julgado improcedente” (CNJ – PP 200810000031350 – Rel. Designado Cons. 

Antonio Umberto de Souza Júnior – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

REMOÇÃO DE MAGISTRADO 

Antiguidade. Dispensa do interstício de dois anos 

 

Remoção de magistrado. Antiguidade. Interstício de dois anos. 

Interesse público. Princípio da unidade familiar. – “Se o Tribunal dispensa o requisito 

temporal para remoção de um magistrado, em virtude da ressalva do art. 93, II, „b‟ da 

Constituição, deve fazê-lo para todos, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. O 

princípio da unidade familiar (arts. 226, 227 e 230 da Constituição) deve sempre ser 

ponderado, no caso concreto, com o princípio do interesse público, em se tratando de 

remoção de magistrado. É de interesse público assegurar a estabilidade emocional de quem 

tem a difícil tarefa de julgar” (CNJ – PCA 200910000000113 – Rel. Designado Cons. 

Paulo Lôbo – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

Remoção sem concurso público. Inadmissibilidade 

 

Pedido de Providências. Serventias extrajudiciais. Remoção sem 

concurso público. Nulidade. – “Irregular a remoção de titular de serventia, no ambiente 

constitucional atual, ainda que respaldada em lei local, sem a realização do respectivo 

concurso. Exigência constitucional de concurso tanto para os provimentos originários 

(ingressos) quanto para os provimentos derivados (remoções). Pedido acolhido” (CNJ – PP 

200810000009720 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Junior – 83ª Sessão – j. 

28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  
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REMOÇÃO POR PERMUTA 

 Atividade notarial e de registro. Inadmissibilidade 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Serventias 

extrajudiciais. Provimento originário por concurso público. Legalidade. – “Regular a 

investidura de titular de serventia em virtude de realização do respectivo concurso. 

Cumprimento do art. 236, § 3º, da Constituição Federal. Provimento derivado sem 

concurso. Remoção por permuta. Nulidade. A remoção por permuta com base no „interesse 

da justiça‟, mesmo que realizado com base em lei local, atrita com dispositivo 

constitucional expresso (CF, art. 236, § 3º), atendendo exclusivamente aos interesses 

pessoais dos beneficiários. Exigência constitucional de concurso público para o 

provimento originário e de concurso entre os titulares para o provimento derivado. 

Remoção por permuta. Invalidade de ato administrativo de deferimento. Efeitos. Serventias 

ocupadas por titulares novos. Vaga a serventia de origem do permutante irregular, a 

desconstituição do ato de permuta implica o seu retorno imediato, restituindo as coisas a 

seu estado anterior, sem desfazimento dos atos praticados durante o exercício da 

titularidade na serventia atual. Contudo, em nome dos princípios da segurança jurídica e da 

confiança, não convém reverter imediatamente as remoções por permuta, apesar de 

irregulares, quando, no momento do pronunciamento da nulidade respectiva, a serventia de 

origem do permutante estiver ocupada por novo titular regularmente investido sem 

nenhuma relação com o ato impugnado, devendo ser postergados, nesta hipótese, os efeitos 

da desconstituição do ato inválido para quando vier a ocorrer a vacância na serventia de 

origem do permutante irregular. Pedido parcialmente procedente” (CNJ – PCA 

200810000012731 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 84ª Sessão – 

j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

Parte do voto vencido do Conselheiro Altino Pedrozo dos Santos: “A tese não é nova 

neste Conselho, tendo sido adotada nos autos dos Pedidos de Providências 415 e 721, 

relatados pelo Conselheiro Rui Stoco, onde se discutia a natureza do Serviço de 

Distribuição de Processos do Distrito Federal e dos Territórios, colocado em concurso 

como se atividade notarial e de registro fosse, bem como a possibilidade de expedição de 

certidões cíveis e criminais por essa serventia. Na 54ª Sessão Ordinária realizada em 

18.12.2007, o Plenário do Conselho, por unanimidade de votos, decidiu julgar 

parcialmente procedentes tais pedidos de providência determinando ao Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e dos Territórios oficializasse o Serviço de Emissão de Certidões de 

Distribuição de feitos cíveis e criminais, „preservado no cargo, excepcionalmente e apenas 

para o caso concreto, o titular da serventia, até a vacância‟. No Procedimento de Controle 

Administrativo 510, de que foi relator o Conselheiro Felipe Locke Cavalcanti, a Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro buscou anular o XLI 

Concurso de Ingresso na Magistratura daquele Estado; todavia, o Plenário do Conselho, 

vencido o Conselheiro Relator, julgou parcialmente procedente o pedido para preservar nos 

cargos os Juízes Substitutos dele originários, invocando como fundamento exatamente os 

princípios da segurança jurídica, do fato consumado e a teoria da modulação prospectiva 

dos efeitos das nulidades. Colhem-se do substancioso voto do Conselheiro Rui Stoco os 

seguintes fragmentos: „(...) Feito esse breve exórdio acerca das nulidades, cabe inseri-las 

no contexto da convalidação possível, aproximando-se essa solução ao princípio da 

segurança jurídica. No julgamento do RE 197.917 pelo STF o Ministro Gilmar Mendes, ao 

abordar a questão da declaração de inconstitucionalidade in concreto e da limitação de 

seus efeitos, observou que, „nesses casos, o afastamento do princípio da nulidade da lei 

assenta-se em fundamentos constitucionais e não em razões de conveniência‟. E assim 

deve ser. Mas não se pode deslembrar que o princípio da segurança jurídica, que justifica 

o afastamento da nulidade do ato, também tem extração constitucional. Advirta-se que a 
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segurança jurídica é, ainda, a forma de expressão e projeção na sociedade de três outros 

princípios expressamente previstos no art. 5º, inc. XXXVI da Carta Magna: a) direito 

adquirido; b) ato jurídico perfeito; c) coisa julgada (...)‟. E prosseguiu o Conselheiro Rui 

Stoco: ‘Em julgamento histórico, a Suprema Corte, tendo novamente como relator o 

Ministro e constitucionalista Gilmar Ferreira Mendes, deixou afirmado que „o princípio 

da possibilidade de anulamento foi substituído pelo da impossibilidade de anulamento, em 

homenagem à boa-fé e à segurança jurídica‟, e que „a prevalência do princípio da 

legalidade sobre o da proteção da confiança só se dá quando a vantagem é obtida pelo 

destinatário por meios ilícitos por ele utilizados, com culpa sua, ou resulta de 

procedimento que gera a sua responsabilidade. Nesses casos não se pode falar em 

proteção à confiança do favorecido‟ (RTJ 192/620) (...). (...) “Assim, segundo RAFAEL 

MAFFINI: „Não se pode olvidar que, consoante já decidido pelo próprio STF (Pet. 29.90 

QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.05.2003), a legalidade não pode mais ser considerada 

um fim em si mesmo, porquanto se apresenta dotada de uma índole eminentemente 

instrumental, justamente orientada à consecução do sobreprincípio da segurança jurídica. 

Em outras palavras, a legalidade não existe para a própria legalidade, mas para a 

obtenção de um estado de coisas que enseje segurança jurídica e, assim, conforme o 

Estado de Direito. Daí por que se afirmar que la seguridad jurídica no es solamente 

seguridad em legalidad, sino también, seguridad em el Derecho (Javier García Luengo. El 

princípio de protección de la confianza en el Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 

2002, p. 198) (Modulação temporal in futurum dos efeitos da anulação de condutas 

administrativas. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: FGV-Atlas, v. 244, p. 

231)‟. Antes, porém, de concluir seu voto, o Conselheiro Rui Stoco lançou a seguinte 

advertência:„Não se pode desconsiderar, ainda, a boa-fé dos destinatários dos atos 

praticados por órgãos ou agentes do Poder, posto que esses – certamente – não 

contribuíram para a invalidade que pode turvar tais atos‟”. 

 

 

RENOVAÇÃO OU REITERAÇÃO DE PRETENSÃO JÁ APRECIADA E 

JULGADA PELO CNJ 

Inadmissibilidade 

Pedido de Providências. Sindicato de classe. Pretensão de que o CNJ 

regulamente os arts. 58 e 63 da LC Estadual 5/2001, fixando-se prazo para o seu 

cumprimento. Inadmissibilidade. Preservação da autonomia do Poder Judiciário. – “ Não 

se admite à mesma ou outra parte reiteração de tema ou rediscussão de questão já 

apreciada e decidida pelo Conselho Nacional de Justiça, sem que haja fundamento novo, 

ou alteração da situação fática ou jurídica, com o só propósito de alterar entendimento 

anteriormente firmado pelo Colegiado” (CNJ – PP 2009100000011524 – Rel. Cons. Rui 

Stoco – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

REPERCUSSÃO GERAL 

Exigência como pressuposto para acionar o CNJ 

Recurso Administrativo em PCA. Requerimento de aposentadoria. 

Impugnação de ato administrativo de readaptação. Apuração de responsabilidade. 

Percepção dos valores respectivos. Interesse individual. Improvido. – “O Conselho 

Nacional de Justiça não se presta à apreciação de questões que envolvam interesse 

meramente individual e desprovidas de repercussão geral, sob pena de prejuízo de suas 

funções primordiais de planejamento, formulação e fiscalização. Recurso a que se nega 
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provimento” (CNJ – PCA 200910000012139 –  Rel. Cons. Andréa Pachá – 83ª Sessão – j. 

28.04.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS (ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO) 

Remoção por permuta. Inadmissibilidade 

Procedimento de Controle Administrativo. Serventias 

extrajudiciais. Provimento originário por concurso público. Legalidade. – “Regular a 

investidura de titular de serventia em virtude de realização do respectivo concurso. 

Cumprimento do art. 236, § 3º, da Constituição Federal. Provimento derivado sem 

concurso. Remoção por permuta. Nulidade. A remoção por permuta com base no „interesse 

da justiça‟, mesmo que realizado com base em lei local, atrita com dispositivo 

constitucional expresso (CF, art. 236, § 3º), atendendo exclusivamente aos interesses 

pessoais dos beneficiários. Exigência constitucional de concurso público para o 

provimento originário e de concurso entre os titulares para o provimento derivado. 

Remoção por permuta. Invalidade de ato administrativo de deferimento. Efeitos. Serventias 

ocupadas por titulares novos. Vaga a serventia de origem do permutante irregular, a 

desconstituição do ato de permuta implica o seu retorno imediato, restituindo as coisas a 

seu estado anterior, sem desfazimento dos atos praticados durante o exercício da 

titularidade na serventia atual. Contudo, em nome dos princípios da segurança jurídica e da 

confiança, não convém reverter imediatamente as remoções por permuta, apesar de 

irregulares, quando, no momento do pronunciamento da nulidade respectiva, a serventia de 

origem do permutante estiver ocupada por novo titular regularmente investido sem 

nenhuma relação com o ato impugnado, devendo ser postergados, nesta hipótese, os efeitos 

da desconstituição do ato inválido para quando vier a ocorrer a vacância na serventia de 

origem do permutante irregular. Pedido parcialmente procedente” (CNJ – PCA 

200810000012731 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Júnior – 84ª Sessão – 

j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

Parte do voto vencido do Conselheiro Altino Pedrozo dos Santos: “A tese não é nova 

neste Conselho, tendo sido adotada nos autos dos Pedidos de Providências 415 e 721, 

relatados pelo Conselheiro Rui Stoco, onde se discutia a natureza do Serviço de 

Distribuição de Processos do Distrito Federal e dos Territórios, colocado em concurso 

como se atividade notarial e de registro fosse, bem como a possibilidade de expedição de 

certidões cíveis e criminais por essa serventia. Na 54ª Sessão Ordinária realizada em 

18.12.2007, o Plenário do Conselho, por unanimidade de votos, decidiu julgar 

parcialmente procedentes tais pedidos de providência determinando ao Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e dos Territórios oficializasse o Serviço de Emissão de Certidões de 

Distribuição de feitos cíveis e criminais, „preservado no cargo, excepcionalmente e apenas 

para o caso concreto, o titular da serventia, até a vacância‟. No Procedimento de Controle 

Administrativo 510, de que foi relator o Conselheiro Felipe Locke Cavalcanti, a Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro buscou anular o XLI 

Concurso de Ingresso na Magistratura daquele Estado; todavia, o Plenário do Conselho, 

vencido o Conselheiro Relator, julgou parcialmente procedente o pedido para preservar nos 

cargos os Juízes Substitutos dele originários, invocando como fundamento exatamente os 

princípios da segurança jurídica, do fato consumado e a teoria da modulação prospectiva 

dos efeitos das nulidades. Colhem-se do substancioso voto do Conselheiro Rui Stoco os 

seguintes fragmentos: „(...) Feito esse breve exórdio acerca das nulidades, cabe inseri-las 

no contexto da convalidação possível, aproximando-se essa solução ao princípio da 

segurança jurídica. No julgamento do RE 197.917 pelo STF o Ministro Gilmar Mendes, ao 

abordar a questão da declaração de inconstitucionalidade in concreto e da limitação de 

seus efeitos, observou que, „nesses casos, o afastamento do princípio da nulidade da lei 
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assenta-se em fundamentos constitucionais e não em razões de conveniência‟. E assim 

deve ser. Mas não se pode deslembrar que o princípio da segurança jurídica, que justifica 

o afastamento da nulidade do ato, também tem extração constitucional. Advirta-se que a 

segurança jurídica é, ainda, a forma de expressão e projeção na sociedade de três outros 

princípios expressamente previstos no art. 5º, inc. XXXVI da Carta Magna: a) direito 

adquirido; b) ato jurídico perfeito; c) coisa julgada (...)‟. E prosseguiu o Conselheiro Rui 

Stoco: ‘Em julgamento histórico, a Suprema Corte, tendo novamente como relator o 

Ministro e constitucionalista Gilmar Ferreira Mendes, deixou afirmado que „o princípio 

da possibilidade de anulamento foi substituído pelo da impossibilidade de anulamento, em 

homenagem à boa-fé e à segurança jurídica‟, e que „a prevalência do princípio da 

legalidade sobre o da proteção da confiança só se dá quando a vantagem é obtida pelo 

destinatário por meios ilícitos por ele utilizados, com culpa sua, ou resulta de 

procedimento que gera a sua responsabilidade. Nesses casos não se pode falar em 

proteção à confiança do favorecido‟ (RTJ 192/620) (...). (...) “Assim, segundo RAFAEL 

MAFFINI: „Não se pode olvidar que, consoante já decidido pelo próprio STF (Pet. 29.90 

QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.05.2003), a legalidade não pode mais ser considerada 

um fim em si mesmo, porquanto se apresenta dotada de uma índole eminentemente 

instrumental, justamente orientada à consecução do sobreprincípio da segurança jurídica. 

Em outras palavras, a legalidade não existe para a própria legalidade, mas para a 

obtenção de um estado de coisas que enseje segurança jurídica e, assim, conforme o 

Estado de Direito. Daí por que se afirmar que la seguridad jurídica no es solamente 

seguridad em legalidad, sino también, seguridad em el Derecho (Javier García Luengo. El 

princípio de protección de la confianza en el Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 

2002, p. 198) (Modulação temporal in futurum dos efeitos da anulação de condutas 

administrativas. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: FGV-Atlas, v. 244, p. 

231)‟. Antes, porém, de concluir seu voto, o Conselheiro Rui Stoco lançou a seguinte 

advertência:„Não se pode desconsiderar, ainda, a boa-fé dos destinatários dos atos 

praticados por órgãos ou agentes do Poder, posto que esses – certamente – não 

contribuíram para a invalidade que pode turvar tais atos‟”. 

 

 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS (ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO) 

Remoção sem concurso público. Inadmissibilidade 

 

Pedido de Providências. Serventias extrajudiciais. Remoção sem 

concurso público. Nulidade. – “Irregular a remoção de titular de serventia, no ambiente 

constitucional atual, ainda que respaldada em lei local, sem a realização do respectivo 

concurso. Exigência constitucional de concurso tanto para os provimentos originários 

(ingressos) quanto para os provimentos derivados (remoções). Pedido acolhido” (CNJ – PP 

200810000009720 – Rel. Cons. Antonio Umberto de Souza Junior – 83ª Sessão – j. 

28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  

 

 

SINDICÂNCIA 

Caráter exclusivamente investigatório. Dispensa de participação da 

investigada ou de seu procurador 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Magistrada. 

Sindicância. Ausência de participação da investigada ou de procurador. Atos e 

procedimentos posteriores. Nulidade. Improcedência. – “1) A sindicância instaurada para 

apuração de fatos supostamente ilícitos envolvendo magistrada ostenta caráter 

exclusivamente investigativo e, como tal, dispensa a participação da investigada ou do 
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respectivo procurador. Sob esse prisma, não gera qualquer nulidade capaz de macular os 

atos e procedimentos disciplinares posteriormente instaurados contra a magistrada. 2) 

Inaplicáveis os arts. 153 e seguintes da Lei 8.112/90 à sindicância instaurada contra Juíza 

de Direito em Tribunal de Justiça estadual, dado que o procedimento administrativo em 

apreço não se reveste de caráter punitivo. 3) A ausência de participação da investigada ou 

de seu procurador na sindicância investigativa também não ofende o art. 19, § 2º, da Res. 

CNJ 30/2007, pois se assegurou o direito de defesa após a conclusão do procedimento, 

com a concessão de prazo para apresentação de defesa prévia antes da instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar. 4) Pedido que se julga improcedente” (CNJ – PCA 

200910000014549 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

Desnecessidade de observação de formalidade ou de contraditório 

 

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 extenso contraditório, os quais ficam diferidos 

para posterior Processo Administrativo Disciplinar. II) Tendo em vista que os elementos 

constantes na presente Sindicância demonstram sólidos indícios de ocorrência de infração 

disciplinar, mostra-se desnecessária – nesta fase – a produção de provas requeridas pelo 

Sindicado, 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 na presente sindicância 

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. 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, a este Conselho instaurar o Processo Administrativo Disciplinar 

exatamente para apurar os fatos, garantindo ao Sindicado, no processo a ser instaurado, a 

mais ampla defesa e contraditório. V) Embora não seja esse o momento para análise 

definitiva da prova, não há como se descartar, de plano, a ocorrência das infrações que 

teriam sido praticadas, nem atribuir a acusação à mera perseguição. VI) Havendo 

indicativos de grave violação aos deveres funcionais praticada por Desembargador do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 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. VII) 

Tratando-se de conduta, em tese, compatível com o exercício da judicatura, impõe-se o 

afastamento preventivo do Sindicado (LOMAN, art. 24, § 3º e RICNJ art. 75, parágrafo 

único)” (CNJ – SIND 200810000027254 – Rel. Min. Corregedor Gilson Dipp – 83ª Sessão 

– j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  

 

Magistrado como investigado. Inaplicabilidade da Lei 8.112/90 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Magistrada. 

Sindicância. Ausência de participação da investigada ou de procurador. Atos e 

procedimentos posteriores. Nulidade. Improcedência. – “2) Inaplicáveis os arts. 153 e 

seguintes da Lei 8.112/90 à sindicância instaurada contra Juíza de Direito em Tribunal de 

Justiça estadual, dado que o procedimento administrativo em apreço não se reveste de 
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caráter punitivo” (CNJ – PCA 200910000014549 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 84ª 

Sessão – j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

Produção de provas. Possibilidade de diferimento para o processo disciplinar 

 

Sindicância. Instrumento preparatório. Desnecessidade de observação 

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

Administrativo Disciplinar. Decretação de afastamento preventivo. – “Tendo em vista que 

os elementos constantes na presente Sindicância demonstram sólidos indícios de 

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

provas requeridas pelo Sindicado, 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” (CNJ – SIND 200810000027254 – Rel. Min. 

Corregedor Gilson Dipp – 83ª Sessão – j. 28.04.2009 – DJU 15.05.2009).  

 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MAGISTRADO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO 

Convocação de magistrados de primeiro grau. Critérios 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Alteração do Regimento 

Interno do TJRJ. RES/CNJ 17/06. Inobservância dos princípios insculpidos no art. 37 da 

CF/88. Substituição de magistrado em segundo grau. Forma e quórum especial para 

convocação imposto pelo art. 1º da RES/CNJ 17/06. Fato novo. Falta de interesse 

superveniente. Critérios objetivos para convocação. Inobservância pelo RI/TJRJ. – “I) 

Observância, pelo Regimento Interno do TJRJ (Res./TJRJ 25/2008), da regra erigida pela 

Res./CNJ 17/06, concernente à forma e quorum exigidos para convocação de magistrados à 

substituição em segunda instância. II) A titularidade de Vara da Comarca da Capital não se 

apresenta como critério legítimo de aferição de merecimento, maturação ou qualificação 

técnica para, por si só, orientar a seleção dos magistrados prontos ao desempenho de 

tarefas jurisdicionais de segundo grau, ainda que o critério complementar erigido pelo 

Tribunal requerido consista, como no presente caso, em prestigiar os magistrados mais 

antigos ou os que detenham experiências anteriores em substituição na segunda instância. 

III) A Res./CNJ 72/2009 fixou regra de atendimento, na convocação de magistrados, dos 

mesmos critérios objetivos exigidos para justificar a promoção. IV) Procedimento a que se 

julga parcialmente procedente para efeito de compelir o TJRJ a adequar, no prazo de 90 

dias, os §§ 2º e 3º do art. 19 de seu Regimento Interno aos princípios da isonomia, 

impessoalidade e demais vetores do art. 37 da CF/88, nos termos da Res./CNJ 17/06. 

Prejudicado o pedido de controle do art. 19 caput do Regimento Interno do TJRJ” (CNJ – 

PCA 200810000018009 – Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 84ª Sessão – 

j.12.05.2009 – DJU 15.05.2009). 

 

 

VARAS E FOROS 

Distribuição de competência entre órgãos jurisdicionais 
 

Afastamento de incidência de norma local. Competência de varas. 

Restrição em relação a beneficiários da assistência judiciária. – “As normas locais que 

estabelecem para determinadas varas, em razão de uma das partes ser juridicamente 

necessitada ou da natureza privatizada ou estatizada da serventia judicial, têm caráter 

eminentemente discriminatório e podem comprometer a razoável duração do processo. 

Afastamento da incidência dessas normas. Somente vincula o Conselho Nacional de 

Justiça o controle de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal” (CNJ – 
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PP 200910000001609 – Rel. Cons. Paulo Lôbo – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

Modo de se vestir das pessoas que comparecem aos foros e varas 

Vestuário. Restrição. Acesso a fórum. Preservação do decoro e da 

dignidade da justiça. – “1) Compete ao Juiz, no exercício do poder de polícia, velar por 

que se preservem padrões mínimos de dignidade e de decoro no acesso aos órgãos do 

Poder Judiciário (CPC, art. 125, III e art. 445, I). 2) Não há mácula de ilegalidade em 

comunicado de Juiz Diretor do Fórum que impede a entrada nas dependências do Fórum de 

pessoas com trajes inadequados (calção, short e bermudões) exceções em casos de 

„urgência ou de impossibilidade financeira de a parte vestir-se de outro modo. 3) A 

Constituição Federal veda a discriminação arbitrária, não o tratamento diferenciado ditado 

pela razoabilidade e justificado pelo padrão médio de moralidade da sociedade. 4) 

Procedimento de Controle Administrativo julgado improcedente” (CNJ – PCA 

200910000001233 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 

 

VESTUÁRIO 

Modo de se vestir das pessoas que comparecem aos foros e varas 

Vestuário. Restrição. Acesso a fórum. Preservação do decoro e da 

dignidade da justiça. – “1) Compete ao Juiz, no exercício do poder de polícia, velar por 

que se preservem padrões mínimos de dignidade e de decoro no acesso aos órgãos do 

Poder Judiciário (CPC, art. 125, III e art. 445, I). 2) Não há mácula de ilegalidade em 

comunicado de Juiz Diretor do Fórum que impede a entrada nas dependências do Fórum de 

pessoas com trajes inadequados (calção, short e bermudões) exceções em casos de 

urgência ou de impossibilidade financeira de a parte vestir-se de outro modo. 3) A 

Constituição Federal veda a discriminação arbitrária, não o tratamento diferenciado ditado 

pela razoabilidade e justificado pelo padrão médio de moralidade da sociedade. 4) 

Procedimento de Controle Administrativo julgado improcedente” (CNJ – PCA 

200910000001233 – Rel. Cons. João Oreste Dalazen – 84ª Sessão – j.12.05.2009 – DJU 

15.05.2009). 

 


