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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL 

 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO – PCA 

(art. 103-B, § 4°, art. 33, da CF/88 e art. 91, do RI/CNJ). 

 

 

 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO CEARÁ (OAB/CE), serviço 

público independente, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, com sede na 

Av. Washington Soares, n° 800, bairro Guararapes, CEP 60810-300, para onde requer, 

desde já, sejam enviadas futuras comunicações, por seu Presidente Marcelo Mota Gurgel 

do Amaral, conforme ata de posse, em anexo (doc. 01), e por seus procuradores adiante 

assinados, conforme procuração, em anexo (doc. 02), vem, mui respeitosamente, à 

presença de V. Exa., apresentar PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO (PCA) em desfavor dos Presidentes dos Egrégios TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, com endereço para fins de intimação, na Av. Gen. 

Afonso Albuquerque Lima, S/N - Cambeba, Fortaleza - CE, 60822-325 e TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 5.ª REGIÃO, com o seguinte endereço para intimações: Cais 

do Apolo, S/n - Recife, PE, 50030-908 - Edifício Ministro Djaci Falcão - na forma prevista 

no art. 103-B, § 4°,art. 133, da CRFB e art. 91, do Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, pelos fundamentos fáticos e jurídicos seguintes: 

 

DO CABIMENTO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E DA 

COMPETÊNCIA DO PLENO DO CNJ 

 

O presente Procedimento de Controle Administrativo – PCA está sendo 

apresentado com base no art. 103-B, § 4º, I, II e III, da CF/88 e no art. 91, do Regimento 

Interno do CNJ, cujos dispositivos, constitucional e regimental, têm as seguintes 

redações: 

 

Art. 103-B - [...]  

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais 

dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do 

Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no 

âmbito de sua competência, ou recomendar providências;  

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 

provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por 
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membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-

los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao 

exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de 

Contas da União;  

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 

Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e 

órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 

delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência 

disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos 

disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a 

aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de 

serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla 

defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

Art. 91. O controle dos atos administrativos praticados por membros ou 

órgãos do Poder Judiciário será exercido pelo Plenário do CNJ, de ofício 

ou mediante provocação, sempre que restarem contrariados os 

princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição, especialmente os de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem 

prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União e dos 

Tribunais de Contas dos Estados. 

 

Assim, restam devidamente satisfeitos os requisitos constitucionais e regimentais 

para o recebimento e processamento do presente PCA. 

 

DOS FATOS 

 

A Resolução n.º 234, do CNJ, instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional 

(DJEN), a Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico) e a 

Plataforma de Editais do Poder Judiciário, para os efeitos da Lei 13.105, de 16 de março 

de 2015, dentre outras providências. 

Anteriormente, a Lei n.º 11.419/06, já havia determinado que todas as citações, 

intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, deveriam ser efetivadas por 

meio eletrônico. 

O Código de Processo Civil, por seu turno, igualmente determina em seu artigo 

205, § 3.º que os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Ocorre que os Exmos. Srs. Presidentes do TJCE e do TRF da 5.ª Região não vêm 

cumprindo o que determina a legislação, à medida em que as decisões dos juizados 

especiais cíveis e criminais de Fortaleza, bem como as do Tribunal Regional Federal da 

5.ª Região, não estão sendo disponibilizas no Diário Judicial Eletrônico ofendendo, não 

apenas a Resolução 234, do CNJ, mas a própria lei, que é taxativa quanto à 

obrigatoriedade de tal publicação no DJE, sendo uma prerrogativa das partes e, 

sobretudo, de todos os operadores do Direito. 
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Visando corroborar o exposto, evidenciando que as decisões da lavra dos 

Juizados Especiais de Fortaleza e da Justiça Federal da 5.ª Região, não vêm sendo 

devidamente publicadas no DJE, mister trazer à colação as publicações em anexo (Doc. 

03). 

Da análise de tais publicações, verifica-se que as decisões restringem-se, quando 

o fazem, exclusivamente, aos diários eletrônicos dos próprios órgãos, devendo o advogado 

consultar, individualmente cada plataforma, quando já há determinação legal de que as 

publicações aconteçam no DJEN. 

A matéria foi submetida ao Pleno do Tribunal de Defesa das Prerrogativas- TDP, 

órgão de assessoramento à Presidência da OAB/CE, que proferiu acórdão assim 

ementado: 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – PP Nº 20325/2018; Requerente: 

TDP/OAB/CE; Requeridos: PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ e do TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5.ª REGIÃO. EMENTA: OFENSA AO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL E À RESOLUÇÃO N.º 234/CNJ. 

OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES DOS 

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 

ELETRÔNICO NACIONAL. OMISSÃO ILEGAL. VIOLAÇÃO À 

PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS. 

Todos os órgãos do Poder Judiciário devem proceder à publicação de 

suas decisões no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, por 

força do que dispõe o CPC e a Resolução 234 do CNJ. Tribunal que não 

procede à publicação de suas decisões no DJEN, pratica ato omissivo 

ilegal. ACÓRDÃO: acordam os Membros do TDP/OAB/CE, à 

unanimidade de votos, (i) pela instauração de Procedimento de Controle 

Administrativo – PCA, perante o CNJ; e, sucessivamente, havendo 

demora na apreciação da medida liminar; (ii) pela impetração de 

Mandado de Segurança Coletivo perante o Pleno do TJCE contra ato 

omissivo do Presidente deste Tribunal, bem como perante o Tribunal 

Regional Federal da 5.ª Região, também em face da omissão do 

Presidente do Colegiado. Antônio Cleto Gomes - Proponente. Fortaleza, 

03 de novembro de 2018. 

 

São os fatos. 

 

DA ILEGALIDADE 

 

Os Exmos. Srs. Presidentes do TJCE e do TRF 5.ª Região, não vêm  cumprindo a 

legislação pátria, posto que se omitindo quanto à obrigatoriedade da publicação de suas 

decisões no Diário de Justiça Eletrônico.  

Com efeito, Tribunal que não procede à publicação de suas decisões no DJE, 

pratica ato omissivo ilegal, a ser coibido e/ou revisto pelo CNJ. 
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Da Ilegalidade do ato Propriamente Dita: Violação Literal à Constituição, Lei Ordinária, 

CPC e Resolução do CNJ 

 

O art. 103-B, § 4º, I, II, III da CF/88, atribuiu competência ao CNJ para zelar pelo 

cumprimento da Lei Complementar nº 35/79, que instituiu a Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional - LOMAN. 

A LOMAN, em seu art. 35, I, instituiu os deveres dos magistrados, determinando 

que os mesmos deverão cumprir e fazer cumprir as disposições legais, como assim está 

posto: 

 

Art. 35 - São deveres do magistrado: 

 

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, 

as disposições legais e os atos de ofício; 

 

Por seu turno, o artigo 37, caput da Constituição Federal, assevera que: 

 

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (GN) 

 

O art. 93, IX, da CF/88, não deixa qualquer dúvida acerca da necessária e 

obrigatória publicidade que deve ser conferida aos atos judicias, ao dispor, literalmente, 

que: 

 

Art. 93 - Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 

princípios: 

(...) 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, 

e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei 

limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 

direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 

público à informação; 

 

O Poder Judiciário está inserido no conceito de administração pública, ficando 

sujeito, portanto, ao cumprimento do princípio da legalidade e da publicidade (CF, art. 

37). 
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A publicidade de todo e qualquer ato judicial deverá ser levada a efeito por meio 

da competente divulgação no Diário de Justiça Eletrônico, como se depreende do 

entendimento dos tribunais pátrios: 

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

FALTA DO NOME DO ADVOGADO NA PUBLICAÇÃO DA 

SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – NULIDADE 

DA INTIMAÇÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – 

NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É nula a intimação da sentença, se da publicação 

não consta o nome do advogado de quaisquer das partes, tendo em vista 

que o ato é dirigido a todas as partes da relação processual. (Ap 

177445/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) (TJ-MT - 

APL: 00035836720128110041 177445/2016, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2017, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017) 

 

Ademais, não oportunizar os meios de defesa aos advogados, através das 

competentes publicações no DJE, conforme dispõe a legislação pátria, é violar também os 

princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, 

previstos na CF/88 e no CPC, veja: 

 

CF/88 

Art.5º. (...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; 

 

CPC/15 

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao 

exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos 

ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao 

juiz zelar pelo efetivo contraditório. 

 

a) Da Violação ao Art. 4º, § 2º da Lei nº 11.419/06 

 

A Lei nº 11.419/06, que regulamentou a tramitação do processo eletrônico, em seu 

art. 4º, § 2º, trouxe a seguinte redação: 
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§ 2º - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer 

outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção 

dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 

 

É bem verdade que por um determinado lapso temporal houve dúvidas 

doutrinárias acerca da publicação do ato processual ficar restrito às pessoas que 

dispusessem de certificados digitais e estivessem habilitadas no processo judicial. 

 

b) Da Violação ao § 3º, do Art. 205, do CPC 

 

Com a vigência do art. 205, § 3º, do CPC, a divergência até então existente passou 

a ser indiscutível, pois o mencionado dispositivo legal não comporta outra interpretação, 

a não ser a literal, quando dispõe que: 

 

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão 

redigidos, datados e assinados pelos juízes. 

(...) 

§3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. 

 

Sobre a necessidade de publicação do ato judicial, na forma prevista no art. 205, 

do CPC, mister se faz trazer à colação os ensinamentos extraídos da boa doutrina de 

Daniel Amorim Assumpção Neves, fls. 334, ano 2016, Código de Processo Civil 

Comentado, senão vejamos: 

 

“Os despachos e as decisões interlocutórias devem ser publicados na 

íntegra no Diário de Justiça Eletrônico, enquanto para as sentenças e 

acórdãos basta a publicação do dispositivo.” 

 

Contudo, o que se percebe é que o TJCE, mais precisamente os juizados especiais 

cíveis e criminais, e o TRF5 não vêm publicando suas decisões no Diário de Justiça 

Eletrônico, razão pela qual roga-se pelo reconhecimento de tais atos omissivamente 

ilegais. 

 

c) Da Violação ao Art. 14, da Resolução nº 234, do CNJ 

 

A Resolução nº 234 desse Colendo Conselho Nacional de Justiça instituiu o Diário 

de Justiça Eletrônico Nacional, determinando no art. 14 que: 
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Art. 14. Até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos 

processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do 

próprio Órgão. 

 

Ainda na mesma resolução, o artigo 6º, inciso I, prevê a obrigatoriedade da 

publicação das ementas dos acórdãos. Além disso, o § 2º, do art. 4º, da Lei nº 11.419/06, 

indica que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial: 

 

§2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer 

outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção 

dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 

 

É indubitável que o ato omissivo dos Presidentes do TJCE e do TRF da 5.ª Região, 

inobservou a orientação da Resolução 234, do Conselho Nacional de Justiça, a qual 

instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como plataforma de 

comunicações dos atos processuais emitidos pelo Poder Judiciário. 

Ressaltando-se que, até que o DJEN esteja efetivamente implantado, é mais que 

obrigatória a publicação dos atos judiciais no Diário Judicial Eletrônico, conforme 

regulamentado pela Lei 11.419/06. 

 

d) Inaplicabilidade do Art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.419/2006 e dos Arts. 193 e 

270 do CPC 

 

E não venham as Egrégias Cortes invocar as disposições contidas no art. 5º, §§ 1º, 

2º e 3º, da Lei nº 11.419/2006, que assim dispõe: 

 

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio 

aos que se cadastrarem na forma do art. 2.º desta Lei, dispensando-se a 

publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 

§1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando 

efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos 

autos a sua realização. 

§2º Na hipótese do §1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê 

em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no 

primeiro dia útil seguinte. 

§3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 

10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena 

de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do 

término desse prazo. 

 

Já os arts. 193 e 270, do CPC determinam que: 
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Art. 193.  Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, 

de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e 

validados por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único.  O disposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à 

prática de atos notariais e de registro. 

(...) 

Art. 270.  As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio 

eletrônico, na forma da lei. 

 

O citado art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.419/2006, assim como os arts. 193 e 270, 

do CPC, tratam de atos processuais relacionados com intimações, não cuidando nenhum 

deles da publicação de despachos, decisões interlocutórias, do dispositivo das sentenças e 

da ementa dos acórdãos, como determina o art. 205, do CPC, que vale a pena novamente 

transcrever: 

 

Art. 205.  Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão 

redigidos, datados e assinados pelos juízes. 

§1º Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos 

oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para 

revisão e assinatura. 

§2º A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser 

feita eletronicamente, na forma da lei. 

§3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. 

 

Analisando sistematicamente o art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.419/2006 e os 

arts. 193, 270 e 205, do CPC, chega-se à seguinte conclusão: (i) as intimações decorrentes 

de impulsionamento processual motivados por despachos, decisões interlocutórias, pelo 

dispositivo das sentenças e pela ementa dos acórdãos não necessariamente serão 

publicados no Diário de Justiça Eletrônico; mas, (ii) os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão, ou seja, 

deverão ser obrigatoriamente publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

A não publicação destes atos processuais enseja a violação literal do art. 93, IX, da 

CF/88, situação que não se pode cogitar perante o ordenamento jurídico 

infraconstitucional. 

 

e) Do Entendimento Jurisprudencial Quanto à Necessidade de Publicação dos Atos 

Judiciais no Diário da Justiça 

 

O entendimento retromencionado encontra-se em consonância com a 

jurisprudência: 
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 DECURSO DO PRAZO 

LEGAL. ART. 544 DO CPC/73. LEI Nº 11.419/2006. ALEGAÇÃO DE 

INTIMAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA 

PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. Inaplicabilidade do NCPC a este 

julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário 

do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ocorrendo a 

intimação eletrônica e a publicação da decisão no DJEERJ, prevalece 

esta última, uma vez que nos termos da legislação citada a publicação 

em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de 

publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Agravo regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 629.191/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/06/2016) (gn) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DECISÃO DE 

ADMISSIBILIDADE. CIÊNCIA POR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E 

POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. 

PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA PARA FINS DE CONTAGEM DE 

PRAZO. LEI Nº 11.419/06. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 

760.598/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, DJe 09/09/2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO ESPECIAL 

INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 5º DA LEI 

11.416/2006. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DE 

JUSTIÇA ELETRÔNICO. 1. Não há falar em incidência do art. 5º da 

Lei 11.419/2006 - intimação implícita após transcurso do prazo de 10 

dias sem consulta ao portal pela parte interessada - se houve a 

publicação da decisão no Diária de Justiça Eletrônico, pois esta última 

prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial 2. Agravo 

interno não provido. (AgInt no AREsp 878.034/RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 

14/09/2016)  

 

Dessarte, resta evidenciado que todos os órgãos do Poder Judiciário devem 

publicar suas decisões judiciais no Diário de Justiça Eletrônico Nacional ou na falta 

deste no Diário de Justiça Eletrônico, excepcionadas apenas as intimações pessoais, sob 

pena de incorrem em omissão ilegal, a ser prontamente coibida via Mandado de 

Segurança. 
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É fato, portanto, que, no presente caso, a conduta omissiva dos Presidentes do 

TJCE e do TRF5, ao não determinarem a publicação de suas decisões judicias no DJE, 

vem malferindo, cotidianamente, as prerrogativas dos advogados, situação que deve ser, 

de pronto, reparada. 

 

Da Violação às Prerrogativas dos Advogados e à Ampla Defesa dos Jurisdicionados, ante 

o ato omissivo do Poder Judiciário  

 

O art. 44, I, da Lei nº 8.906/94, tem a seguinte redação: 

 

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, 

dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: 

I - Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de 

direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação 

das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da 

cultura e das instituições jurídicas; 

 

O acesso a um Poder Judiciário digno também se traduz na ampla defesa e no 

acesso à publicação das decisões judiciais, via Diário de Justiça Eletrônico, tal como 

previsto na legislação pátria. 

Trata-se de direito do advogado, de modo a que possa bem cumprir seu mister, e 

das partes, que somente através da ampla e escorreita publicação das decisões que lhes 

dizem respeito, poderão exercer com plenitude seu constitucional direito de defesa e 

contraditório. 

Assim sendo, o advogado, elo imprescindível entre a população e o Poder 

Judiciário, tem também direito a que as publicações dos atos jurisdicionais efetivem-se 

sim na forma como determina a lei: por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 

É necessária a consciência dos poderes para a implantação de mecanismos 

eficazes e atuantes que viabilizem e facilitem os trâmites processuais e consequente 

acesso e ciência das decisões judicias, devendo, outrossim, os serviços prestados pelo 

Poder Judiciário serem bastante aprimorados. 

O TJCE e o TRF5 estão, portanto, agindo na contramão deste princípio basilar ao 

não publicarem suas decisões no Diário de Justiça Eletrônico, praticando ato omissivo 

patentemente ilegal. 

 

DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA 

 

Os Exmos. Srs. Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e do 

Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, ao não publicarem suas decisões no Diário de 

Justiça Eletrônico, cometeram ato omissivo ilegal a ser revisto e rechaçado pelo CNJ. 
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Para deferir a medida acautelatória, o Relator do PCA deverá examinar se estão 

presentes um dos requisitos: risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão. No caso 

vertente, ambos os requisitos se mostram presentes. 

 

Risco de prejuízo iminente 

 

Ao não determinar que as decisões dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, no 

caso do TJCE, e as decisões em geral do TRF5 sejam efetivamente publicadas no Diário 

de Justiça Eletrônico, os Presidentes destes Colendos Tribunais feriram o art. 103-B, § 

4º, I, II e III, da CF/88, que limitam as suas competências, a LOMAN que institui os 

deveres dos magistrados, determinando que os mesmos deverão cumprir e fazer cumprir 

as disposições legais, o art. 37 da CF/88, que determina que a administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, feriram, ainda, a Lei 11.419/06 e o CPC, violando, ainda,  as 

prerrogativas do Advogado e o direito de ampla defesa dos jurisdicionados. 

Caso a liminar não seja deferida, o que se argumenta por amor ao debate, o 

prejuízo causado aos jurisdicionados, cidadãos e advogados são irreparáveis, pois, a 

ampla publicidade que deve ser dada às decisões judicias estará sendo malferida 

frontalmente, podendo haver, inclusive, perda de prazo e outros danos processuais. 

 

Grave repercussão 

 

O Brasil enfrenta uma das maiores crises institucionais de que se tem 

conhecimento. A repercussão do notório e efetivo descumprimento da legislação pelos 

próprios Tribunais, ao não publicar suas decisões no Diário Judicial Eletrônico, tem 

gerado grave repercussão e prejuízos à imagem do Poder Judiciário. 

 

Da medida liminar 

 

Diante do exposto, presentes os requisitos capitulados no art. 99, do Regimento 

Interno do CNJ (risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão), requer a V. Exa. o 

deferimento de MEDIDA CAUTELAR, no sentido de, reconhecendo o ato ilegal omissivo 

dos Presidentes do TJCE e TRF5, determinar, de pronto, sejam publicadas no Diário 

Judicial Eletrônico  os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças 

e a ementa dos acórdãos, eis que, do contrário, permanecerão sendo violadas as 

disposições constitucionais (art. 5º, XXXV, LXXIII, 37, 93, IX, 103B, § 4º, I, II e III,  todos 

da CF/88, Lei 11.429/06, artigo 205 do CPC e Resolução 234/2016 deste CNJ), bem como 

Princípios Basilares da Legalidade, Publicidade e Eficiência. 
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DOS PEDIDOS 

 

Após a efetivação da Medida Cautelar, requer a V.Exa., a notificação dos Exmos. 

Srs. Presidentes do TJCE e do TRF da 5.ª Região para, querendo, prestarem as 

informações que julgarem necessárias esperando que, ao final, seja o presente PCA 

julgado procedente para, reconhecendo o ato ilegal omissivo ora vergastado, determinar, 

de pronto, sejam publicadas no Diário Judicial Eletrônico os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, eis que, do 

contrário, permanecerão sendo violadas as disposições constitucionais (art. 5º, XXXV, 

LXXIII, 37, 93, IX, 103B, § 4º, I, II e III, todos da CF/88, Lei 11.419/06, artigo 205 do 

CPC e Resolução 234/2016 deste CNJ), bem como Princípios Basilares da Legalidade, 

Publicidade e Eficiência. 

 

N. Termos, 

P. Deferimento. 

Fortaleza (CE), 17 de dezembro de 2018. 

 

Marcelo Mota Gurgel do Amaral 

Presidente da OAB/CE 

OAB/CE nº 12.392 

 

Antônio Cleto Gomes 

Presidente do TDP/OAB/CE 

OAB/CE nº 5.864 

 

Luiz Carlos de Queiroz Júnior 

Procurador-Geral da OAB Ceará 

OAB/CE nº 12.739 

 

Ana Paula Prado de Queiroz 

Procuradora Jurídica da OAB Ceará 

OAB/CE nº 12.738 

 

Francisco Allyson Fontenele Cristino 

Procurador Jurídica da OAB Ceará 

OAB/CE nº 17.605 

 

Larisse Batista de Santana Assis 

Procuradora Jurídica da OAB Ceará 

OAB/CE nº 22.717-B 

 

Marília Cruz Monteiro Cabral 

Assessora Jurídica do TDP/OAB/CE 

OAB/CE nº 13.294 
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Relação de Documentos: 

 

1. Ata de Eleição e Posse do Presidente da OAB/CE; 

2. Procuração Ad Judicia; 

3. Prints de telas dos sistemas de processo eletrônico que comprovam a ausência de 

publicação das Decisões no Diário de Justiça Eletrônico. 


