
Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0007412-50.2016.2.00.0000

Requerente: SAULO HENRIQUE DE SA E BENEVIDES

Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB

 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

 

Vistos.

Trata-se  de  Pedido de Providências  (PP),  com pedido de  liminar,
formulado por Saulo Henrique de Sá e Benevides, contra ato do Presidente do Tribunal

de  Justiça  do Estado da Paraíba (TJPB),  que convocou os  Desembargadores daquela
Corte  para  participarem  de  sessão  extraordinária  destinada  à  escolha  dos  novos

membros da mesa diretora, biênio 2017/2018, a ser realizada no dia 22 de dezembro de
2016.

Alega  o  Requerente,  em  síntese,  que  o  Presidente  do  TJPB,  em
cumprimento à decisão exarada pelo Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori

Zavascki,  nos autos da Reclamação 25.763,  marcou para o dia  22/12/2016,  durante o
recesso forense, a realização de eleição para os cargos diretivos daquele Tribunal

Defende, contudo, que tal medida contraria o previsto no Regimento
Interno  do  TJPB,  porquanto,  ante  motivo  de  força  maior  (decisão  judicial  do  STF

superveniente que anula eleição pretérita) deveria ser observado o prazo de 8 (oito) dias
entre  a  convocação  da sessão e  sua  realização,  o  que  não  ocorreu,  haja  vista  que  a

convocação se deu em 19/12/2016 e a sessão será realizada em 22/12/2016.

Nessa  perspectiva,  sustenta  que,  além  de  parte  dos  membros  do

Tribunal  não  terem  recebido  a  notificação  e  não  poderem  comparecer  à  sessão  de
eleição, a não observância do mencionado prazo regimental “implica em minoração do

período  para  composições  e  apresentações  de  programa  administrativo  por  quem
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pretende disputar as eleições”.

Aduz, ainda, que o ato administrativo combatido não poderia ser

realizado durante o recesso judiciário, pois, durante esse período, o expediente forense e
os prazos processuais ficam suspensos, consoante art. 2º da Resolução CNJ nº 244, de 12

de setembro de 2016.

Mercê dessas considerações, requer a concessão de medida liminar,

para que seja suspensa a sessão extraordinária designada para o dia 22/12/2016, que tem
como finalidade específica a realização de eleição para a composição da mesa diretora

do TJPB, garantindo-se, todavia, a sua realização após o dia 06/01/2017, em nova sessão
extraordinária, observando o prazo de 8 (oito) dias entre a sua convocação e realização,

nos termos do art. 24 do RITJPB.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, a fim de se declarar

nula a sessão extraordinária do TJPB convocada para o dia 22/12/2016, por violação ao
art. 24 do RITJPB e o art. 2º da Resolução CNJ nº 244/2016.

É o relatório. 

Fundamento e DECIDO.

Considerando  os  elementos  de  convicção  existentes  nos  autos,
passa-se  ao  direito  exame do  mérito,  razão  pela  qual  fica  prejudicada  a  análise  do

pedido de liminar.  

O  pedido  formulado  não  comporta  conhecimento,  ante  a

judicialização da matéria perante o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF).

O  requerente  pretende,  em  síntese,  a  suspensão  da  sessão

extraordinária designada para o dia 22/12/2016, destinada à escolha dos novos membros
da mesa diretora do TJPB, biênio 2017/2018.

Consoante  a  inteligência  do  art.  23,  §  1º  c/c  art.  24,  ambos  do
Regimento  Interno  do  TJPB,  a  eleição  dos  órgãos  diretivos  no  âmbito  do  Tribunal

paraibano  deve  ocorrer  na  primeira  sessão  ordinária  administrativa  do  mês  de
novembro anterior ao término dos mandatos, salvo motivo de força maior, situação em

que tal eleição ocorrerá em sessão extraordinária, cuja convocação se dará em um dos 8
(oito) dias subsequentes.

Em  atenção  a  tal  previsão  regimental,  realizou-se  eleição  no  dia
16/11/2016, ocasião em que o TJPB escolheu para os cargos de direção o Desembargador

João Alves da Silva (Presidente), Desembargador Leandro dos Santos (Vice-Presidente) e
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o Desembargador José Aurélio da Cruz (Corregedor-Geral)
[1]

.

Na sequência, contudo, questionado o resultado da eleição perante o
Eg.  Supremo Tribunal  Federal,  por  meio  da Reclamação 25.763,  foi  deferida medida

liminar  para  suspender  os  efeitos  do  aludido  ato  eletivo,  determinando-se,  ainda,  a
realização desde logo  de novas eleições para escolha dos novos dirigentes,  a fim de

preservar a continuidade da administração do TJPB, segundo o estabelecido no art. 102
da Lei  Orgânica  da Magistratura  (LOMAN).  Confira-se,  por  oportuno,  a  decisão  do

eminente Ministro Teori Zavascki
[2]

:
 
ʺ...defiro a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado,
a  saber,  a  eleição  para  os  cargos  de  direção  no  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba. A fim de preservar a continuidade
da  administração  após  o  término  do  mandato  dos  atuais
titulares, cumpre ao Tribunal reclamado promover desde logo a
eleição de novos dirigentes, segundo o estabelecido no art. 102
da Lei Orgânica da Magistratura, que assumirão seus cargos em
caráter  precário,  até  o  julgamento  definitivo  da  presente
Reclamação, e,  depois,  em caráter definitivo, se confirmada a
liminar por juízo final de procedência. Notifiquem-se todos os
interessados,  eleitos  pelo  ato  aqui  atacado,  para  que  se
manifestem,  querendo,  no  prazo  de  dez  dias.  Após,  à
Procuradoria-Geral  da  República  para  parecer.  Publique-se.
Intime-se.ʺ 

 

Ato  contínuo,  em cumprimento  à  mencionada  decisão liminar  da

Suprema  Corte,  o  Presidente  do  TJPB  convocou  os  demais  Desembargadores  para
participarem de sessão extraordinária destinada à escolha dos novos membros da mesa

diretora, biênio 2017/2018, a ser realizada no dia 22 de dezembro de 2016
[3]

.

Nesse passo, apesar de não se vislumbrar afronta à Resolução CNJ
244/2016  –  que  não  veda  a  prática  de  ato  administrativo,  sobretudo  em  situação

excepcional – e ao art. 24 do Regimento Interno do TJPB – que não cuida de interstício
mínimo entre a convocação e a realização da eleição, mas, sim, que, diante de motivo de

força maior a impedir a eleição na época própria, deva sua realização ocorrer em um dos
8  (oito)  dias  subsequentes  –  importa  considerar  que  o  ato  ora  questionado  fora

praticado  em  atenção  a  comando  exarado  pela  Suprema  Corte,  nos  autos  da

Reclamação  25.763,  não  cabendo  a  este  Conselho  Nacional  de  Justiça  realizar  a

interpretação acerca do sentido e alcance de tal decisão.
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Vale dizer, determinado pelo STF, em 16/12/2016, que se promovesse
desde  logo  nova  eleição  dos  cargos  de  direção  do  TJPB,  a  fim  de  preservar  a

continuidade da administração após o término do mandato dos  atuais  titulares,  não
compete ao CNJ aferir se a data designada pelo Presidente do Tribunal paraibano, para

a  realização  sessão  extraordinária  com  tal  finalidade,  ainda  que  compreendida  no
período do recesso forense,  está correta ou não, porquanto, repita-se,  é defeso a este

órgão  de  natureza  eminentemente  administrativa  interpretar  o  sentido  e  alcance  da
decisão da Suprema Corte.

Nesse  passo,  estando  a  matéria  em  objeto  judicializada  no  STF,
tem-se vedada sua análise por este Conselho Nacional de Justiça, pois, à evidência, não

cabe a este órgão exercer o papel de instância revisora ou recursal de decisão judicial.
Deve a  parte  interessada,  querendo,  formular  sua  pretensão diretamente  à  Suprema

Corte.

Este o teor do enunciado administrativo deste CNJ, aprovado na 16º

Sessão  do  Plenário  Virtual  (Procedimento  de  Competência  de  Comissão
0001858-37.2016.2.00.0000):

A  judicialização  anterior  da  causa  na  qual  se  discute  atos
administrativos  praticados  pelos  Tribunais,  pendentes  de
apreciação  ou  julgamento  de  mérito,  impede  o  exame  da
mesma matéria por este Conselho Nacional de Justiça.    
(CNJ  -  RA  –  Recurso  Administrativo  em  Pedido  de
Providências – 0003924-58.2014.2.00.0000 - Rel. Debora Ciocci -
24ª Sessão Extraordinária - j. 12/12/2014). 
 

No mesmo sentido:

 

RECURSO  ADMINISTRATIVO.  MATÉRIA  JUDICIALIZADA.
NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 
1.  O  Conselho  Nacional  de  Justiça  possui  entendimento
solidificado  no  sentido  da  impossibilidade  de  conhecer  de
matérias que tenham sido previamente submetidas ao Poder
Judiciário,  havendo  a  chamada  “prévia  judicialização  da
matéria” nos casos em que se verifica identidade de causa de
pedir e resultado prático tencionado pelo requerente nas vias
judicial e administrativa. 
2. Recurso Administrativo conhecido e improvido. (g.n.) 
(PP n. 0006975-14.2013.2.00.0000, Rel. Cons. Gisela Gondin Ramos,
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186ª Sessão Ordinária, j. 8.4.2014)
 
PROCEDIMENTO  DE  CONTROLE  ADMINISTRATIVO.
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  PERNAMBUCO.
PEDIDO  DE  EXCLUSÃO  DE  SERVENTIA  EXTRAJUDICIAL
DO  EDITAL  DE  CONCURSO.  MATÉRIA  JUDICIALIZADA
ANTERIORMENTE. QUESTÃO TRAZIDA COM NOVA CAUSA
DE  PEDIR.  DESISTÊNCIA  POSTERIOR  DO  PROCESSO
JUDICIAL.
1. Conquanto os pedidos da seara administrativa e da judicial sejam,
de  fato,  diferentes,  o  requerente  busca  exatamente  o  mesmo objeto,
qual  seja,  permanecer  como  a  única  serventia  com atribuição  para
notas e protestos no Município de Ipojuca/PE.
2.  O  Conselho  tem entendimento  firmado  no  sentido  de  recusar  a
análise de questão afetada judicialmente com o fim de se evitar decisões
eventualmente  conflitantes,  em  busca  da  harmonização  dos
pronunciamentos do Poder Judiciário e da preservação da segurança
jurídica, ainda que o requerente consiga trazer sua questão por meio
de nova causa pedir, mas com a questão de fundo igual à levada na via
judicial;
3. O fato de o recorrente ter desistido de uma das ações mandamentais
não tem o condão de fazer com que este Conselho examine o mérito do
presente  procedimento,  uma  vez  que  a  desistência  ocorreu  apenas
depois do arquivamento do presente feito neste Conselho;
4.       Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
(CNJ -  RA – Recurso  Administrativo  em PCA -  Procedimento  de
Controle  Administrativo  -  0004656-39.2014.2.00.0000  -  Rel.
GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA - 203ª Sessão -
j. 03/03/2015).
 
RECURSO  ADMINISTRATIVO  –  REVISÃO  DISCIPLINAR  –
MATÉRIA PREVIAMENTE SUBMETIDA À ESFERA JUDICIAL 
1.  Não  compete  a  este  E.  Conselho  conhecer  de  procedimentos
administrativos em que se debate matéria previamente judicializada
pela própria parte. Precedentes.
2.  A  despeito  dos  requisitos  próprios  de  cada  um  dos  processos,
judicial  e  administrativo,  é  inegável  a  possibilidade  de  prolação  de
decisões  incompatíveis  entre  si,  em  evidente  prejuízo  à  segurança
jurídica.
3. Recurso Administrativo a que se nega provimento.
(CNJ  -  RA  –  Recurso  Administrativo  em  REVDIS  -  Processo  de
Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0005381-28.2014.2.00.0000 - Rel.
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MARIA  CRISTINA  IRIGOYEN  PEDUZZI  -  203ª  Sessão  -  j.
03/03/2015).
 
RECURSO  EM  PEDIDO  DE  PROVIDÊNCIAS.  TJMS.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. MATÉRIA JUDICIALIZADA.
IMPROVIMENTO.
1. O conhecimento de pedido para a adoção de  providências contra
decisão judicial não se insere dentre às competências deste Conselho.
2.  De  acordo  com  diversos  precedentes  desta  Casa,  a  prévia
judicialização constitui óbice intransponível para análise de mérito.
3. Recurso que se conhece e nega provimento.
(CNJ -  RA – Recurso  Administrativo  em PCA -  Procedimento  de
Controle  Administrativo  -  0006535-81.2014.2.00.0000  -  Rel.
DEBORAH  CIOCCI  -  26ª  Sessão  (EXTRAORDINÁRIA)  -  j.
19/05/2015). 
 

Aliás,  esse  também  é  o  entendimento  do  C.  Supremo  Tribunal
Federal, como segue:

 
AGRAVO  REGIMENTAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA.  NÃO
CONHECIMENTO  DE  PROCEDIMENTO  DE  CONTROLE
ADMINISTRATIVO. PRÉVIA JUDICIALIZAÇÃO DA MATÉRIA.
MANDADO  DE  SEGURANÇA  A  QUE  SE  NEGOU
PROVIMENTO.  AGRAVO  IMPROVIDO.  I  –  Não  cometeu
qualquer ilegalidade o CNJ ao deixar de apreciar a questão
que lhe foi submetida, uma vez que a matéria já estava sob o
crivo da jurisdição. II - o CNJ seja órgão do Poder Judiciário, possui
tão somente atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido,
não  lhe  é  permitido  decidir  de  forma  contrária  ao  estabelecido  em
processo jurisdicional. III – Agravo improvido. (g.n) 
 (MS 28174 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  14/10/2010,  DJe-221  DIVULG
17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010 EMENT VOL-02433-01 PP-00001)
 

  
Agravo Regimental em Mandado de Segurança 2. Conselho Nacional
de  Justiça.  Procedimento  de  Controle  Administrativo.  Não
conhecimento. 3. Alegação de necessária reapreciação da matéria pelo
CNJ.  Inconsistência.  Prévia  judicialização  da  matéria.  4.  Agravo
Regimental a que se nega provimento.
[...] 
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Verifico  que  o  não  conhecimento  do  referido  PCA

fundamentou-se na prévia judicialização da matéria discutida.

  
O  Conselho  Nacional  de  Justiça  é  órgão  de  natureza  meramente
administrativa,  conforme  já  definiu  esta  Corte,  por  ocasião  do
julgamento da ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso. 
Dessa  forma,  uma  vez  que  a  matéria  é  objeto  de  processo

judicial,  o  CNJ não praticou ilegalidade ao não conhecer  do

processo. [...] (g.n.) 
(MS 29744 AgR,  Relator(a):   Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 29/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190
DIVULG 03-10-2011 PUBLIC 04-10-2011) 
 

Diante  de  todo  o  exposto,  não  conheço  do  pedido  formulado  e

determino o arquivamento dos autos.

À Secretaria Processual para providências.

Brasília/DF, 20 de dezembro de 2016.

 

BRUNO RONCHETTI DE CASTRO 

Conselheiro Relator

[1] hUp://www.tjpb.jus.br/desembargador-joao-alves-e-eleito-presidente-do-tribunal-de-justica/

[2]
 Liminar deferida em 16/12/2016

[3]
 hUp://www.tjpb.jus.br/wp-content/uploads/2016/12/Convoca%C3%A7%C3%A3o_.pdf.pdf
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