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DECISÃO: Trata-se  de  ação  originária,  com  pedido  de  liminar, 
proposta por Ricardo Luiz Rocha Cubas em face do Conselho Nacional 
de Justiça e da União, visando impugnar a apresentação de proposta de 
ato normativo (art. 3º da Portaria CNJ 214/2019), que instituiu o Grupo de 
Trabalho  do  chamado “Juiz  de  Garantias”  pelo  Conselho  Nacional  de 
Justiça.

O  autor  alega  que  o  ato  impugnado  violaria  o  princípio 
constitucional  da  moralidade  administrativa,  porquanto  seria  uma 
afronta  direta  à  decisão  exarada  pelo  Ministro  Luiz  Fux  na  medida 
cautelar da ADI 6.298. 

Relata que:

“O  Presidente  do  CNJ,  Ministro  Dias  Toffoli,  instituiu 
grupo  de  trabalho  para  regulamentar  o  chamado  juiz  de 
garantias  instituído  pela  Lei  13.964/2019,  de  26/12/2019, 
mediante a Portaria CNJ 214/2019, com prazo de conclusão para 
15/1/2020. (...)

(...)
Segundo informações  obtidas no sítio  oficial  do próprio 

CNJ, os trabalhos desse grupo foram prorrogados para 29 de 
fevereiro (DOC. 03). Menciona-se o que o Ministro Corregedor 
do CNJ emite juízo de constitucionalidade prévia sobre o ‘juiz 
de garantias’ e mencionado que a regulamentação do assunto é 
complexa ao se manifestar sobre a prorrogação de prazo para os 
trabalhos: 

(...)
O Corregedor Nacional de Justiça e coordenador do 
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GT, ministro Humberto Martins, avaliou positivamente a 
decisão de Toffoli, de dar um novo prazo à comissão de 
estudos. ‘Com mais tempo para nos debruçarmos sobre a 
melhor forma de implementar a Lei 13.964/2019, melhor 
será  o planejamento.  A efetivação da norma não é  algo 
trivial e o ministro Toffoli acerta ao priorizar a qualidade 
do  estudo,  em  detrimento  do  tempo’,  disse  Humberto 
Martins.  O  GT  terá  até  o  dia  20  de  janeiro  para 
sistematizar  121  sugestões  colhidas  na  consulta  pública 
sobre o tema. 

Acontece que, em 22/01/2020, foi prolatada a decisão de 
Vossa  Excelência  que  suspendeu  a  eficácia  de  parte  da  Lei 
13.964/2019 (DOC. 04), nos seguintes termos:

(...)
Paradoxalmente, o CNJ, em que pese a referida decisão, 

anunciou  publicamente  a  continuidade  dos  trabalhos  para 
regulamentação do ‘juiz de garantias’ prometendo normatizar a 
matéria  até  29/01/2020.  Com  efeito,  segue  o  fato,  público  e 
notório, noticiado por diversos órgãos de imprensa (DOC. 05):”

Sustenta que, com a publicação da decisão que suspendeu a eficácia 
de  parte  da  Lei  13.964/2019,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  deveria 
suspender seus trabalhos e aguardar a decisão do plenário do STF sobre a 
matéria em discussão.

Afirma que  o  referido  ato  seria  uma afronta  ao  STF e  acarretará 
indevido constrangimento a esta Corte, com a emissão prévia de juízo de 
constitucionalidade por parte do CNJ, que, no seu entender, não poderia 
ser utilizado para fins não republicanos.

Sobre o periculum in mora aduz que:

“Os cidadãos brasileiros assistem perplexos aos seguidos 
atos  de  insegurança  jurídica  e  não  entenderá  como  o  STF 
suspende a eficácia da Lei 13.964/2019 e, logo em seguida, já em 
29/01/2020,  é  confeccionada  uma  normatização  pelo  CNJ 
referente ao ‘juiz de garantias’.”
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No tocante ao  fumus boni iuris,  assevera que este seria extraído da 
própria  narrativa  dos  fatos,  bem  como  pela  ofensa  ao  princípio  da 
moralidade administrativa, o qual deve ser obrigatoriamente observado 
pelo CNJ.

Requer a concessão da liminar para suspender o ato  impugnado, 
determinando ao Conselho de Justiça Nacional que se abstenha de propor 
qualquer ato normativo ou sequer minuta de ato normativo referente à 
regulamentação do chamado “juiz de garantias”, até que o Plenário do 
STF se manifeste sobre a constitucionalidade da Lei 13.964/2019.

Em 27.1.2019 o autor protocolou um pedido de aditamento à petição 
inicial (eDOC 11), pleiteando que:

“I  –  desconsidere  o  aditamento  à  petição  inicial 
anteriormente  protocolado  uma  vez  que  houve  equívoco  de 
referenciamento; 

II – proceda à correção de erro material na petição inicial 
de forma que, nos itens 5.1 e 6.4 que onde se lê: ‘29/01/2020’, 
leia-se ‘29/02/2020’; e 

III – redistribua estes autos, ao relator da Medida Cautelar 
na ADI 6.298/DF, Ministro Luiz Fux”. 

Tendo em vista que a ação foi protocolada no recesso, os autos foram 
conclusos à Presidência em exercício desta Corte, a qual não vislumbrou 
qualquer  urgência  que  justificasse  a  apreciação  do  pedido  de  medida 
liminar (eDOC 13).

É o relatório. Decido.

1)  Competência do STF e  redistribuição dos autos ao Relator  da  
ADI 6298

De início, reafirmo a competência do Supremo Tribunal Federal para 
o processamento e julgamento da presente ação, nos termos no art. 102, 
inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, tendo em vista que objetiva 
impugnar  ato  de  regulamentação  nacional  do  Conselho  Nacional  de 
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Justiça, consubstanciado na Portaria CNJ 214/2019, que instituiu grupo de 
trabalho para regulamentar o chamado “juiz de garantias”. 

Nesse sentido, já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECLAMAÇÃO. 
ALEGAÇÃO  DE  USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  PARA  PROCESSAR  E 
JULGAR  AÇÕES  ORDINÁRIAS  CONTRA  ATOS  DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, 
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  ATRIBUIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS  OUTORGADAS  AO  CNJ. 
OBSERVÂNCIA  DA  RELAÇÃO  HIERÁRQUICA 
CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO 
PROVIMENTO  DO  AGRAVO  INTERNO.  1.  O  Conselho 
Nacional  de  Justiça  (CNJ)  é  órgão  de  controle  da  atividade 
administrativa,  financeira  e  disciplinar  da  magistratura, 
exercendo  relevante  papel  na  racionalização,  transparência  e 
eficiência  da  administração  judiciária.  Criado  pela  Emenda 
Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo 
de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência 
republicana  e  democrática,  notadamente  os  princípios  da 
publicidade,  moralidade,  impessoalidade  e  eficiência, 
insculpidos  no  caput  do  artigo  37  da  Constituição.  2.  A 
singularidade  da  posição  institucional  do  CNJ  na  estrutura 
judiciária  brasileira  resulta  no  alcance  nacional  de  suas 
prerrogativas,  que  incidem  sobre  todos  os  órgãos  e  juízes 
hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo 
esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário 
pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 
17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva 
histórica,  simbolizou  verdadeira  ‘abertura  das  portas  do 
Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte 
no  controle  administrativo-financeiro  e  ético-disciplinar  da 
atuação  do  Poder,  robustecendo-lhe  o  caráter  republicano  e 
democrático’  (ADI  3.367,  Ministro  relator  Cezar  Peluso, 
Tribunal  Pleno,  DJ  de  17/3/2006)  e  representa  expressiva 
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conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior 
transparência  os  atos  praticados  pelos  Tribunais  e  operando 
como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. 
A ratio  iuris  da  criação  do  CNJ  correspondeu à  necessidade 
sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades 
judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol 
de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça.  5.   In   
casu  , a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir   
se  esta  Suprema Corte  ostenta  competência  originária  para 
processar  e  julgar  ações  ordinárias  contra  atos  do  CNJ  de 
caráter  normativo ou regulamentar,  que  traçam modelos de 
políticas  nacionais  no  âmbito  do  Judiciário,  nos  termos do 
artigo  102,  inc.  I,  alínea  ‘r’,  da  Constituição  Federal.  6.  As 
cláusulas  constitucionais  que  definem  a  competência 
originária  do  Supremo  Tribunal  Federal  estão  sujeitas  à 
construção  exegética  de  seu  alcance  e  significado.  É  que  a 
natureza  expressa  e  taxativa  das  atribuições  da  Corte  não 
afasta  o  labor  hermenêutico  para  definir  seu  campo  de 
incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no 
art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras 
rígidas  ou  inflexíveis,  mas  espelham  tipos  normativos 
sujeitos à conformação por esta Suprema Corte.  Precedentes: 
ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 
19/12/2006;  AP 937  QO,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  Tribunal 
Pleno,  DJe de 11/12/2018;  ACO 1.048 QO, Rel.  Min. Celso de 
Mello,  Tribunal  Pleno,  DJ  de  31/10/2007  e  ACO  1.295  AgR-
segundo,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Tribunal  Pleno,  DJe  de 
2/12/2010.  7.  A  jurisprudência  desta  Corte,  nada  obstante 
predicar  que  a  competência  do  STF  para  julgar  demandas 
contra  atos  do  CNJ  se  limita  às  ações  de  natureza 
mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na 
petição  4.656,  o  conhecimento  do  mérito  de  ação  ordinária 
ajuizada  no  STF  contra  decisão  administrativa  do  CNJ, 
assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da 
al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações 
de  natureza  mandamental  resultaria  em  conferir  à  Justiça 
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federal  de  primeira  instância,  na  espécie  vertente,  a 
possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho 
Nacional  de  Justiça  no  cumprimento  de  sua  missão, 
subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente 
estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal 
Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no 
artigo  102,  I,  “r”,  da  Constituição  espelha  um  mecanismo 
assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas 
decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais 
dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por 
essa  razão,  a  competência  originária  desta  Suprema  Corte 
prevista  no  artigo  102,  I,  ‘r’  da  Constituição  não  deve  ser 
interpretada  com  foco  apenas  na  natureza  processual  da 
demanda, mas, antes,  no objeto do ato do CNJ impugnado. 
Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal 
Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 
Segunda Turma,  DJe de 21/8/2015;  Rcl  24.563 AgR,  Rel.  Min. 
Dias  Toffoli,  Segunda  Turma,  DJe  de  21/2/2017;  Rcl  14.733, 
decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli,  DJe de 6/4/2015 e 
Rcl  15.551,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  DJe  de  14/2/2014.  9.  A 
dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos 
federais de primeira instância tem o condão de subverter a 
posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, 
fragilizando  sua  autoridade  institucional  e  a  própria 
efetividade  de  sua  missão.  Decerto,  a  submissão  de  atos  e 
deliberações  do  CNJ  à  jurisdição  de  membros  e  órgãos 
subordinados  a  sua  atividade  fiscalizatória  espelha  um 
indesejável  conflito  no  sistema  e  uma  dilapidação  de  seu 
status  hierárquico  no  sistema  constitucional.  10.  O  design 
institucional  do  CNJ  concebido  pela  Emenda  Constitucional 
45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional 
seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas 
nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante 
a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição 
Federal, quando pretendeu restringir a competência originária 
do STF a  ações de natureza constitucional,  o fez taxativa e 
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especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 
102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. 
g.  nas  alíneas  ‘n’  e  ‘r’,  a  Carta  Maior  não  impôs  expressa 
restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. 
A exegese do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal, reclama 
a  valoração  (i)  do  caráter  genérico  da  expressão  “ações” 
acolhida  no  dispositivo;  (ii)  das  competências  e  da  posição 
institucional  do CNJ no sistema constitucional  pátrio;  (iii)  da 
natureza  das  atribuições  constitucionais  do  STF  e  (iv)  da 
hierarquia  ínsita  à  estrutura  do  Poder  Judiciário.  13.  A 
hermenêutica  sistemático-teleológica  do  artigo  102,  I,  ‘r’,  da 
Constituição  conduz  a  que  somente  sejam  submetidas  a 
processo  e  julgamento  no  STF  as  ações  ordinárias  que 
impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos 
objetivos precípuos de sua criação,  a  fim de que a posição e 
proteção  institucionais  conferidas  ao  Conselho  não  sejam 
indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos 
do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça 
Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição 
hierárquica e atuação finalística do Conselho,  é que deve ser 
inaugurada  a  competência  do  STF.  15.  Deveras,  revela-se 
fundamental  resguardar  a  capacidade  decisória  do  STF, 
evitando  a  banalização  da  jurisdição  extraordinária  e 
preservando  a  própria  funcionalidade  da  Corte. 16.  A 
competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias 
que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i)  de 
caráter  normativo  ou  regulamentar  que  traçam  modelos  de 
políticas  nacionais  no  âmbito  do  Judiciário,  (ii)  que 
desconstituam  ato  normativo  de  tribunal  local,  (iii)  que 
envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do 
Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e 
deveres,  e  (iv)  que  versam  sobre  serventias  judiciais  e 
extrajudiciais.  17.  In  casu,  a  ação  originária  questiona  a 
Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e 
foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes 
e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça 
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Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 
18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão 
deduzida  pela  demanda  consubstancia  resolução  de  alcance 
nacional,  fundamentada  na  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei 
12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema 
Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, 
voto  pelo  PROVIMENTO  do  agravo  regimental,  para  julgar 
procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo 
Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-
se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso)

Ou seja, “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias  
que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou  
regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário”  
ou  “que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”.

In casu, o autor impugna ato regulamentar de política nacional do 
Conselho  Nacional  de  Justiça  que,  no  exercício  de  seu  mister 
constitucional,  possui atribuição para “produzir estudos e  propor medidas  
com vistas a maior celeridade nos processos judiciais,  bem como diagnósticos,  
avaliações  e  projetos  de  gestão  dos  diversos  ramos  do  Poder  Judiciário”,  no 
intuito  de otimizar  a “modernização,  desburocratização  e  eficiência”,  razão 
pela qual resta configurada a competência originária desta Corte.

No tocante ao pedido de redistribuição dos autos ao Ministro Luiz 
Fux,  relator  da  ADI  6298,  não  vislumbro  qualquer  hipótese  legal  ou 
regimental que a autorize. 

Deveras, nos termos do art. 69 do Regimento Interno desta Corte:

“Art.  69.  A  distribuição  da  ação ou  do  recurso  gera 
prevenção  para  todos  os  processos  a  eles  vinculados  por 
conexão ou continência”. (grifo nosso) 

De  fato,  não  está  presente  qualquer  causa  modificadora  da 
competência, pois ausentes os requisitos configuradores da conexão ou 
continência da presente ação com a ADI 6298.
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Com efeito, não há identidade de objeto (pedido ou causa de pedir), 
nos termos do art. 56 do CPC, entre a ADI 6.298 e a ação originária em 
epígrafe, assim como também não há a continência do pedido de uma 
ação pela outra, de modo a caracterizar tal hipótese (art. 57 do CPC).

Outrossim, registre-se que, de acordo com as alegações autorais, na 
verdade,  busca-se coibir  eventual  descumprimento da medida cautelar 
deferida na ADI 6.298, em face de que seria cabível a reclamação (todavia 
o autor popular seria parte ilegítima para tanto), a qual incide a regra do 
art. 70 do RISTF, a saber:

“Art. 70.   Será distribuída ao Relator do feito principal a 
reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento 
de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.

§ 1º.    Será objeto de livre distribuição a reclamação que   
tenha  como  causa  de  pedir    o  descumprimento  de  súmula   
vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”. (grifo 
nosso)

Dito de outra forma: a causa de pedir e pedido da presente ação 
popular  poderiam  ser  manejados  através  de  reclamação,  a  qual  seria 
objeto de livre distribuição, na forma do § 1º do art. 70 acima transcrito, 
de sorte que se aplica o mesmo raciocínio a esta demanda.

Rejeito, portanto, o pedido de redistribuição dos autos.

2. Tutela de urgência

O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 
do CPC, a seguir transcrito:

“Art.  300.  A tutela  de  urgência  será  concedida  quando 
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das 
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alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo.

In casu, a controvérsia dos autos diz respeito à Portaria 214/2019 do 
CNJ, que instituiu o Grupo de Trabalho do chamado “Juiz de Garantias” 
instaurada  pelo  Ministro  Dias  Toffoli  no  exercício  da  Presidência  do 
Conselho Nacional de Justiça. 

Segundo o  autor,  a  continuidade dos  trabalhos  do  Grupo após a 
decisão do Min. Luiz Fux, que suspendeu por tempo indeterminado a 
criação  da  figura  do  juiz  de  garantias,  ofenderia  o  princípio  da 
moralidade administrativa.

O periculum in mora estaria no ato contraditório do CNJ de prorrogar 
as atividade de um grupo de trabalho sobre um tema que seria objeto da 
Lei 13.964/2019, a qual teria sido suspensa por prazo indeterminado pelo 
Min. Luiz Fux.

O  fumus boni  iuris estaria configurado diante  da afronta  direta  ao 
princípio da moralidade administrativa.

Pois bem.
De pronto,  não  vislumbro  a  presença  de  qualquer  dos  requisitos 

para a concessão da medida liminar. 
Conforme bem exposto no introito da Portaria 214/2019: 

“Considerando  que  compete  ao  Conselho  Nacional  de 
Justiça produzir estudos e propor medidas com vistas a uma 
maior  celeridade  nos  processos  judiciais,  bem  como 
diagnósticos, avaliações e projetos de gestão dos diversos ramos 
do  Poder  Judiciário,  visando  a  sua  modernização, 
desburocratização e eficiência”. 

Assim, o Conselho Nacional de Justiça atuou administrativamente 
no âmbito da competência que lhe é devida. Não houve interferência do 
CNJ sobre a  decisão proferida pelo  Ministro  Luiz  Fux que suspendeu 
parte da Lei 13.964/2019 – a qual continua suspensa independentemente 
de haver, ou não, grupos de trabalho no CNJ ou em qualquer outro órgão 
do Poder Judiciário a respeito do tema proposto na referida lei. 
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Ademais, em que pese a Lei 13.964/2019 estar com eficácia suspensa 
em razão da decisão proferida pelo Ministro Relator da ADI 6298, esse 
pronunciamento  jurisdicional  é  de  natureza  precária  e  deverá  ser 
apreciado de forma definitiva pelo  Plenário desta Corte,  momento em 
que será declarada a (in)constitucionalidade da norma, mantendo-a ou 
excluindo-a do mundo jurídico.

Desse modo, não há contradição que represente perigo de dano, no 
ato  administrativo do  CNJ  que  prorrogou  os  trabalhos  do  grupo  de 
estudos,  mesmo havendo decisão judicial  (de natureza transitória)  que 
suspendeu a norma. Ao revés, é próprio da democracia a construção de 
um debate plural sobre os temas legislados pelo Parlamento que poderão 
afetar a sociedade, sendo salutar a instauração de grupos de trabalho que 
poderão auxiliar o Poder Judiciário no exercício do seu mister.

O  ato  administrativo  do  CNJ  não  influiu,  nem  prejudicou  a 
jurisdição prestada na ADI 6298, porque o Conselho Nacional de Justiça 
não detêm competência jurisdicional para declarar a constitucionalidade 
ou inconstitucionalidade de lei, sendo jurisprudência pacífica desta Corte 
que o CNJ não tem competência jurisdicional. Vide:

“Agravo regimental  em mandado de  segurança.  Ato do 
Conselho  Nacional  de  Justiça. Arquivamento  de  reclamação 
disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a 
um  só  tempo,  decisões  judiciais  proferidas  pela  Justiça  do 
Trabalho  e  o  ato  do  Corregedor  Nacional  da  Justiça  que 
determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 
2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a 
competência  originária  desta  Suprema  Corte  para  o 
processamento do  mandamus.  3. É vedado ao CNJ proceder à 
revisão  do  conteúdo  de  ato  jurisdicional,  sendo  sua 
competência  restrita  ao  âmbito  administrativo  do  Poder 
Judiciário,  nos  termos  do  art.  103-B,  §  4º,  da  Constituição 
Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS-
AgR 28.939, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 6.3.2013)
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“MANDADO  DE  SEGURANÇA –  MEDIDA LIMINAR 
DEFERIDA  –  ATO  DO  CORREGEDOR  NACIONAL  DE 
JUSTIÇA QUE  SUSPENDE  A EFICÁCIA DE  DECISÃO  DE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE 
SEGURANÇA – INADMISSIBILIDADE - ATUAÇÃO “ULTRA 
VIRES”  DO  CORREGEDOR  NACIONAL  DE  JUSTIÇA, 
PORQUE  EXCEDENTE  DOS  ESTRITOS  LIMITES  DAS 
ATRIBUIÇÕES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS POR ELE 
TITULARIZADAS  -  INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DO 
CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA,  NÃO  OBSTANTE 
ÓRGÃO  DE  CONTROLE  INTERNO  DO  PODER 
JUDICIÁRIO,  PARA  INTERVIR  EM  PROCESSOS  DE 
NATUREZA  JURISDICIONAL  -  IMPOSSIBILIDADE 
CONSTITUCIONAL  DE  O  CONSELHO  NACIONAL  DE 
JUSTIÇA  (QUE  SE  QUALIFICA  COMO  ÓRGÃO  DE 
CARÁTER  EMINENTEMENTE  ADMINISTRATIVO) 
FISCALIZAR, REEXAMINAR E SUSPENDER OS EFEITOS 
DECORRENTES  DE  ATO  DE  CONTEÚDO 
JURISDICIONAL, COMO  AQUELE  QUE  CONCEDE 
MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  PRECEDENTES  DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  -  MAGISTÉRIO  DA 
DOUTRINA –  RECURSO  DE  AGRAVO  A QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.  -  O  Conselho  Nacional  de  Justiça,  embora 
integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como 
órgão  interno  de  controle  administrativo,  financeiro  e 
disciplinar da magistratura - excluídos, no entanto, do alcance 
de referida competência, o próprio Supremo Tribunal Federal e 
seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, qualifica-se como instituição 
de  caráter  eminentemente  administrativo,  não  dispondo  de 
atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, 
quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, 
ainda,  do  Corregedor  Nacional  de  Justiça,  fiscalizar, 
reexaminar  e  suspender  os  efeitos  decorrentes  de  atos  de 
conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais 
em geral, razão pela qual mostra-se arbitrária e destituída de 
legitimidade  jurídico-constitucional  a  deliberação  do 
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Corregedor  Nacional  de  Justiça  que,  agindo  “ultra  vires”, 
paralise a eficácia de decisão que tenha concedido mandado de 
segurança.  Doutrina.  Precedentes  (MS  28.598-MC-  -AgR/DF, 
Rel.  Min.  CELSO DE MELLO, Pleno,  v.g.)”.  (MS-AgR 28.611, 
Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.10.2010)

Registre-se,  ainda,  que  o  controle  judicial  dos  atos  do  Conselho 
Nacional de Justiça só tem encontrado amparo na jurisprudência desta 
Corte  quando  houver  i)  inobservância  do  devido  processo  legal;  ii) 
exorbitância  de  suas  competências;  e  iii)  injuridicidade  ou  manifesta 
irrazoabilidade  do  ato  impugnado.  Nenhuma  dessas  hipóteses  está 
presente no caso dos autos.

Nesse sentido, anote-se o seguinte precedente:

“DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ARQUIVAMENTO  DE 
RECLAMAÇÃO  DISCIPLINAR  PELO  CNJ.  AUSÊNCIA  DE 
VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO JURISDICIONAL DO 
ATO DE ARQUIVAMENTO PELO STF. 1. Como regra geral, o 
controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas 
hipóteses de (i)  inobservância do devido processo legal;  (ii) 
exorbitância  das  competências  do  Conselho;  e  (iii) 
injuridicidade  ou  manifesta  irrazoabilidade  do  ato 
impugnado.  2.  Não  há  nulidade  do  julgamento  do  recurso 
administrativo,  pela  ausência  de  leitura  do  relatório  na 
respectiva  sessão.  Não  houve  prejuízo  à  apreciação  do  caso, 
tendo em vista que o relatório foi previamente disponibilizado 
aos demais Conselheiros do CNJ. Aplicação do princípio pas de  
nullité  sans  grief.  3.  Afastadas,  também,  as  demais  nulidades 
alegadas (por contradição entre o relatório, a fundamentação e 
o dispositivo e por negativa de prestação jurisdicional). 4. Não 
há, por fim, manifesta irrazoabilidade no ato questionado. Ao 
contrário,  o  arquivamento  promovido  pelo  CNJ  se 
fundamentou no art. 103-B, §4º, da CRFB/1988, que restringe a 
competência do Conselho ao âmbito administrativo do Poder 
Judiciário. Precedentes. 5. Compete ao relator o julgamento de 
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pedido manifestamente incabível, improcedente ou contrário à 
orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 
da  Lei  nº  8.038/1990  e  art.  21,  §  1º,  do  RI/STF).  6.  Agravo 
regimental a que se nega provimento”. (MS 33.690, Rel. Min. 
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.2.2016) 

De  igual  modo,  não  há  lesão  ou  perigo  de  lesão  ao  patrimônio 
público ou à moralidade administrativa na criação de grupo de trabalho 
visando a elaboração de um estudo sobre os efeitos da aplicação da Lei 
13.964/2019; ou na manutenção desse mesmo grupo após a concessão de 
medida liminar suspendendo a eficácia da referida lei.

A  moralidade  administrativa  erigida  como  direito  fundamental, 
requisito  de  validade  dos  atos  administrativos  e  como  princípio  da 
Administração Pública,  insculpido nos arts.  5º,   LXXIII  e  37,  caput,  da 
Constituição  Federal,  extrai  seu  significado  do  próprio  ordenamento 
jurídico. 

Como bem explicou o saudoso Ministro Teori Zavascki:

“É  o  sistema  de  direito,  o  ordenamento  jurídico  e, 
sobretudo,  o  ordenamento  jurídico-constitucional  a  sua  fonte 
por excelência, e é nela que se devem buscar a substância e o 
significado do referido princípio. (...)  É por isso mesmo que o 
enunciado  do  princípio  da  moralidade  administrativa  –  que, 
repita-se, tem natureza essencialmente jurídica – está associado 
à  gama  de  virtudes  e  valores  de  natureza  moral  e  ética: 
honestidade, lealdade, boa-fé, bons costumes, equidade, justiça. 
São valores e virtudes que dizem respeito à pessoa do agente 
administrativo, a evidenciar que os vícios do ato administrativo 
por  ofensa  à  moralidade são  derivados  de  causas  subjetivas, 
relacionadas  com  a  intimidade  de  quem  o  edita:  as  suas 
intenções, os seus interesses, a sua vontade. Ato administrativo 
moralmente viciado é, portanto, um ato contaminado por uma 
forma especial  de ilegalidade:  a  ilegalidade qualificada por 
elemento subjetivo da conduta do agente que o pratica. Estará 
atendido o princípio da moralidade administrativa quando a 
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força interior e subjetiva que impulsiona o agente à prática do 
ato  guardar  adequada  relação  de  compatibilidade  com  os 
interesses  públicos  a  que  deve  visar  a  atividade 
administrativa. Se, entretanto, essa relação de compatibilidade 
for rompida – por exemplo, quando o agente, ao contrário do 
que se deve razoavelmente esperar do bom administrador, for 
desonesto  em  suas  intenções,  for  desleal  para  com  a 
Administração Pública, agir de má-fé para com o administrado, 
substituir  os  interesses  da  sociedade  pelos  seus  interesses 
pessoais  –,  estará  concretizada  ofensa  à  moralidade 
administrativa, causa suficiente de nulidade do ato.  A quebra 
da moralidade caracteriza-se, portanto, pela desarmonia entre 
a expressão formal (= a aparência) do ato e a sua expressão real 
(= a sua substância), criada e derivada de impulsos subjetivos 
viciados quanto aos motivos, ou à causa, ou à finalidade da 
atuação administrativa. É por isso que o desvio de finalidade 
e o abuso de poder (vícios originados da estrutura subjetiva 
do agente) são considerados defeitos tipicamente relacionados 
com a violação à moralidade. Pode-se afirmar, em suma, que a 
lesão  ao  princípio  da  moralidade  administrativa  é, 
rigorosamente, uma lesão a valores e princípios incorporados 
ao  ordenamento  jurídico,  constituindo,  portanto,  uma 
injuridicidade,  uma ilegalidade  lato  sensu.  Todavia,  é  uma 
ilegalidade  qualificada  pela  gravidade  do  vício  que 
contamina a causa e a finalidade do ato, derivado da ilícita 
conduta subjetiva do agente”. (RE 405.386, Rel. para o acórdão 
o  Min.  Teori  Zavascki,  Segunda  Turma,  DJe  26.3.2013,  grifo 
nosso)  

No caso  dos  autos,  não  há  qualquer  elemento  ou  justificativa  no 
sentido de que os trabalhos do grupo instaurado no CNJ, no âmbito de 
sua estrita competência administrativa, teria causado lesão ao patrimônio 
público, desviado de sua finalidade ou atuado em desconformidade com 
os padrões éticos de decoro, probidade e boa-fé. 

Ausente, portanto, o requisito do  fumus boni iuris para a concessão 
da medida liminar.  
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3. Conclusão

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 21, IV, 
c/c  §  1º,  do  RISTF,  sem  prejuízo  de  ulterior  deliberação  em  sentido 
contrário, indefiro   a tutela de urgência  .

Cite-se a União, na forma dos inciso I, “a” c/c  inciso IV do § 2º, todos 
do art. 7º da Lei 4.717/1965 (Lei de Ação Popular), concedendo-lhe prazo 
de 20(vinte) dias.

Comunique-se à Presidência do Conselho Nacional de Justiça acerca 
do conteúdo desta decisão para, querendo, intervir no feito, bem ainda à 
Procuradoria-Geral da República para acompanhar a tramitação do feito.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 7 de fevereiro de 2019.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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