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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0001362-42.2015.2.00.0000
Requerente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO CEARÁ
Requerido: JUÍZO DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

  EMENTA 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO (PCA). JUÍZO DA COMARCA DE
VIÇOSA DO CEARÁ (CE). ART. 3º DA PORTARIA Nº 1, DE 2015. ILEGALIDADE DA
LIMITAÇÃO DE ACESSO DOS ADVOGADOS A 4 (QUATRO) PROCESSOS POR
ATENDIMENTO. MITIGAÇÃO INDEVIDA DAS PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS POR
MEIO DE ATOS NORMATIVOS. PRECEDENTES DO CNJ DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 25, XII, DO RICNJ.

1. O art. 3º da Portaria nº 1, de 2015, editada Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Viçosa do Ceará,
ao limitar o acesso dos advogados a 4 (quatro) autos por atendimento, afronto o disposto no art. 7º, XIII e
XV, da Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia).

2. São diversos os precedentes deste Conselho Nacional no sentido de que é ilegal a mitigação das
prerrogativas dos advogados por meio de atos normativos editados pelos órgãos do Poder Judiciário.

3. Procedimento de Controle Administrativo julgado parcialmente procedente nos termos do art. 25, XII,
do RICNJ.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA), com pedido liminar, impetrado

pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Ceará (OAB-CE) contra regra criada pela Portaria nº

01/2015, editada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Viçosa do Ceará.

A Requerente alega que inexiste fundamento jurídico para limitar o acesso dos advogados a 4

(quatro) autos por atendimento, conforme estabelecido pela referida Portaria. Aduz que é prerrogativa do

advogado ter acesso e examinar autos de quaisquer processos – à exceção dos que tramitam em sigilo –

mesmo quando não munido de instrumento de mandato, nos termos do art. 7º, inc. XIII e XV, da Lei nº

8.906, de 1994.

Registra, ainda, que a Comarca de Viçosa do Ceará fica a mais de 350 km de distância da

Capital do Estado e que a limitação imposta vem ocasionando diversos transtornos àqueles advogados que

saem de Comarcas distantes e se deslocam à Viçosa do Ceará para consultar mais de 4 (quatro) processos,

sendo impedidos de fazê-lo em razão da citada Portaria.

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da citada Portaria nº 01, de 2015, e no mérito, a

declaração definitiva de nulidade do referido ato, em respeito às prerrogativas profissionais dos

advogados.
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Intimado a se manifestar, o eminente Juiz Rafael Lopes do Amaral, Titular da Vara Única da

Comarca de Viçosa do Ceará, informou que a Portaria nº 1, de 2015, “foi editada visando humanizar o

atendimento aos jurisdicionados e advogados, em face do grande acervo processual que até a presente

data já conta com aproximadamente 6.000 (seis mil) feitos, haja vista que o fluxo descontrolado vem

tornando impossível a prática de várias outras atividades internas dentro de uma Secretaria,

”  (Id 1684667).principalmente por contar com um reduzido quadro de servidores

É o relatório. Decido.

A OAB-CE se insurge contra o art. 3º da Portaria nº 1, de 2015, editada Juiz Titular da Vara

Única da Comarca de Viçosa do Ceará, que dispõe sobre o atendimento de partes e advogados.

Transcrevo o dispositivo impugnado:

PORTARIA N° 01/2015

DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO DE PARTES E ADVOGADOS PELA SECRETARIA DE
VARA ÚNICA CA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

O Doutor Rafael Lopes do Amaral, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Viçosa do Ceará, Estado do
Ceará, por nomeação legal etc.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RESOLVE:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Art. 3º. A consulta ou carga de mais de 4 (quatro) processos deverá ser comunicada com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, por contato telefônico ou e-mail, salvo se estiver decorrendo prazo
para o requerente.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará – CE, 07 de janeiro de 2015.

Rafael Lopes do Amaral

Juiz de Direito

O cotejo do ato ora impugnado com a Lei nº 8.906, de 1994, demonstra que prerrogativas

garantidas aos advogados por força legal foram atingidas.

Não é demais lembrar que a atividade jurisdicional depende de um conjunto de atores, não

sendo função exclusiva de magistrados e membros do Ministério Público. Tal assertiva decorre

diretamente da Constituição da República, que em seu art. 133 proclama que “o advogado é indispensável

”, conferindo à classe direitos e responsabilidades de alto relevo.à administração da justiça
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O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de 1994), ao regulamentar o preceito constitucional,

expressamente registra:

Art. 7º São direitos do advogado:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública
em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam
sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos;

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na
repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais

Já tivemos oportunidade de nos manifestar, no julgamento do Pedido de Providências nº

187-81.2013, durante as discussões em Plenário, no sentido de que restrições à advocacia, em última

análise, importariam em restrições aos próprios cidadãos que buscam o acesso à Justiça. Defendemos que

o CNJ, embora seja um órgão do Poder Judiciário, deve estar atento ao fato de que é responsável por

pensar o Sistema de Justiça como um todo, nas suas múltiplas engrenagens.

Ainda que o ato impugnado tenha sido editado, como se extrai de seus "considerandos" e das

informações prestadas pelo eminente Magistrado Requerido, com o intuito de racionalizar o atendimento

aos jurisdicionados e advogados em razão do grande acervo de processos e do reduzido quadro de

funcionários, não é razoável que as deficiências e dificuldades enfrentadas pelo Juízo sejam suportadas

exclusivamente pelos jurisdicionados e seus procuradores. Que outras soluções sejam aventadas, não a

pura e simples restrição quantitativa, como consta do ato. Da mesma forma, a necessidade de

comunicação com antecedência de 24 horas não encontra amparo na legislação de regência.

São diversos os precedentes deste Conselho Nacional no sentido de que é ilegal a mitigação

das prerrogativas dos advogados por meio de atos normativos editados pelos órgãos do Poder Judiciário,

dentre os quais podemos destacar: PCA 6758-05.2012.2.00.0000, Rel. Cons. José Guilherme Vasi

Werner; PCA 5393-47.20112.2.00.0000, Relator Cons. Wellington Cabral Saraiva; PP nº

6688-56.2010.2.00.0000, Relator Cons. José Lucio Munhoz, PP nº 5075-35.2009.20.00.0000, Relator

Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Registro, ainda, que o CNJ já se manifestou no sentido de sustar Portaria semelhante editada

pelo Juízo da Vara única da Comarca de Parambu, também no Estado do Ceará. Transcrevo, por

oportuno, trecho da decisão liminar deferida pelo Conselheiro Jefferson Kravhychyn, no PCA

4343-49.2012, ratificada pelo Plenário:

(...) a Portaria nº 03/2011 assim dispõe:

“PORTARIA N° 03/2011

ANA CELIA PINHO CARNEIRO, Juíza Titular da Vara única da Comarca de
Parambu, no uso de suas atribuições legais etc.
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EM RAZÃO do reduzido número de servidores da Secretaria e da necessidade de
distribuir a prestação de serviço de modo proporcional a todos os que demandam
informações no balcão, de forma ainda a viabilizar o andamento dos processos a cargo
também dos servidores que prestam atendimento ao público.

FICA ESTABELECIDA a limitação de 03 (três) processos por atendimento, para
consulta, vista, xerox ou carga, certidão ou qualquer outro procedimento,
excepcionando-se os casos em que haja prazo para cumprimento do ato ou ainda

.a necessidade para defesa de direito relacionado à liberdade

Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência.

Cumpra-se.

Parambu (CE), 23 de março de 2011.

Ana Célia Pinho Carneiro

Juíza Titular”

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O Estatuto dos Advogados, em seu art. 7º, incisos XIII e XV, assegura aos advogados o direito de

examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em

geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos

a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos, bem como retirá-los pelos

prazos legais, :in verbis

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O Advogado, por essencial à função jurisdicional do Estado, converte a sua atividade profissional em

prática inestimável de liberdade e exercício de democracia. Para isso conta com a proteção legal de suas

prerrogativas, que devem ser exercidas com independência e sem restrições indevidas.

A medida adotada pela requerida é, claramente, desproporcional, uma vez que as deficiências e as

dificuldades enfrentadas por aquele juízo, que se repetem em praticamente todo Poder Judiciário, são

suportadas exclusivamente pelos jurisdicionados e seus procuradores com a limitação do atendimento ao

público. Este Conselho já entendeu que tais atos ferem o princípio da proporcionalidade.

  nho, ainda, o interesse geral a amparar pleito, dado que a portaria ora impugnada afetaSubli

diretamente o desempenho da atividade profissional de todos os advogados que atuam na referida

Comarca. Reforça tal argumento o fato de que o presente PCA não foi interposto por um advogado

isoladamente, mas pela própria OAB local, que pleiteia o controle administrativo do ato por este Conselho

Nacional.

Por outro lado, embora o Requerente tenha solicitado a anulação do ato normativo como um

todo, verificamos que os fundamentos da pretensão se dirigem apenas ao seu art. 3º da citada portaria.

Nota-se, assim, que outras diretrizes ali constantes não foram contestadas pelo Requerente.
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  Por todo exposto, julgo parcialmente procedente o presente Procedimento de Controle

Administrativo, para, com amparo no disposto no inciso XII do art. 25 do Regimento Interno do CNJ,

declarar a nulidade do art. 3º da Portaria nº 1, de 2015, editada pelo Juiz de Direito da Vara Única da

Comarca de Viçosa do Ceará.

Intime-se o Juízo da Vara Única da Comarca de Viçosa do Ceará, para ciência e cumprimento

da decisão.

Notifique-se o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e a Ordem dos Advogados do

Brasil – Seção Ceará (OAB-CE), para ciência desta decisão.

À Secretaria Processual, para as providências cabíveis.

Brasília, .data registrada no sistema

FABIANO SILVEIRA

Conselheiro Relator

 

Num. 1705350 - Pág. 5Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: FABIANO AUGUSTO MARTINS SILVEIRA
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=15051818023779700000001665885
Número do documento: 15051818023779700000001665885



 
Conselho Nacional de Justiça

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0001362-42.2015.2.00.0000
Requerente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO CEARÁ
Requerido: JUÍZO DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

  EMENTA 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO (PCA). JUÍZO DA COMARCA DE
VIÇOSA DO CEARÁ (CE). ART. 3º DA PORTARIA Nº 1, DE 2015. ILEGALIDADE DA
LIMITAÇÃO DE ACESSO DOS ADVOGADOS A 4 (QUATRO) PROCESSOS POR
ATENDIMENTO. MITIGAÇÃO INDEVIDA DAS PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS POR
MEIO DE ATOS NORMATIVOS. PRECEDENTES DO CNJ DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 25, XII, DO RICNJ.

1. O art. 3º da Portaria nº 1, de 2015, editada Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Viçosa do Ceará,
ao limitar o acesso dos advogados a 4 (quatro) autos por atendimento, afronto o disposto no art. 7º, XIII e
XV, da Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia).

2. São diversos os precedentes deste Conselho Nacional no sentido de que é ilegal a mitigação das
prerrogativas dos advogados por meio de atos normativos editados pelos órgãos do Poder Judiciário.

3. Procedimento de Controle Administrativo julgado parcialmente procedente nos termos do art. 25, XII,
do RICNJ.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA), com pedido liminar, impetrado

pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Ceará (OAB-CE) contra regra criada pela Portaria nº

01/2015, editada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Viçosa do Ceará.

A Requerente alega que inexiste fundamento jurídico para limitar o acesso dos advogados a 4

(quatro) autos por atendimento, conforme estabelecido pela referida Portaria. Aduz que é prerrogativa do

advogado ter acesso e examinar autos de quaisquer processos – à exceção dos que tramitam em sigilo –

mesmo quando não munido de instrumento de mandato, nos termos do art. 7º, inc. XIII e XV, da Lei nº

8.906, de 1994.

Registra, ainda, que a Comarca de Viçosa do Ceará fica a mais de 350 km de distância da

Capital do Estado e que a limitação imposta vem ocasionando diversos transtornos àqueles advogados que

saem de Comarcas distantes e se deslocam à Viçosa do Ceará para consultar mais de 4 (quatro) processos,

sendo impedidos de fazê-lo em razão da citada Portaria.

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da citada Portaria nº 01, de 2015, e no mérito, a

declaração definitiva de nulidade do referido ato, em respeito às prerrogativas profissionais dos

advogados.
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Intimado a se manifestar, o eminente Juiz Rafael Lopes do Amaral, Titular da Vara Única da

Comarca de Viçosa do Ceará, informou que a Portaria nº 1, de 2015, “foi editada visando humanizar o

atendimento aos jurisdicionados e advogados, em face do grande acervo processual que até a presente

data já conta com aproximadamente 6.000 (seis mil) feitos, haja vista que o fluxo descontrolado vem

tornando impossível a prática de várias outras atividades internas dentro de uma Secretaria,

”  (Id 1684667).principalmente por contar com um reduzido quadro de servidores

É o relatório. Decido.

A OAB-CE se insurge contra o art. 3º da Portaria nº 1, de 2015, editada Juiz Titular da Vara

Única da Comarca de Viçosa do Ceará, que dispõe sobre o atendimento de partes e advogados.

Transcrevo o dispositivo impugnado:

PORTARIA N° 01/2015

DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO DE PARTES E ADVOGADOS PELA SECRETARIA DE
VARA ÚNICA CA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

O Doutor Rafael Lopes do Amaral, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Viçosa do Ceará, Estado do
Ceará, por nomeação legal etc.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RESOLVE:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Art. 3º. A consulta ou carga de mais de 4 (quatro) processos deverá ser comunicada com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, por contato telefônico ou e-mail, salvo se estiver decorrendo prazo
para o requerente.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará – CE, 07 de janeiro de 2015.

Rafael Lopes do Amaral

Juiz de Direito

O cotejo do ato ora impugnado com a Lei nº 8.906, de 1994, demonstra que prerrogativas

garantidas aos advogados por força legal foram atingidas.

Não é demais lembrar que a atividade jurisdicional depende de um conjunto de atores, não

sendo função exclusiva de magistrados e membros do Ministério Público. Tal assertiva decorre

diretamente da Constituição da República, que em seu art. 133 proclama que “o advogado é indispensável

”, conferindo à classe direitos e responsabilidades de alto relevo.à administração da justiça
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O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de 1994), ao regulamentar o preceito constitucional,

expressamente registra:

Art. 7º São direitos do advogado:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública
em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam
sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos;

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na
repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais

Já tivemos oportunidade de nos manifestar, no julgamento do Pedido de Providências nº

187-81.2013, durante as discussões em Plenário, no sentido de que restrições à advocacia, em última

análise, importariam em restrições aos próprios cidadãos que buscam o acesso à Justiça. Defendemos que

o CNJ, embora seja um órgão do Poder Judiciário, deve estar atento ao fato de que é responsável por

pensar o Sistema de Justiça como um todo, nas suas múltiplas engrenagens.

Ainda que o ato impugnado tenha sido editado, como se extrai de seus "considerandos" e das

informações prestadas pelo eminente Magistrado Requerido, com o intuito de racionalizar o atendimento

aos jurisdicionados e advogados em razão do grande acervo de processos e do reduzido quadro de

funcionários, não é razoável que as deficiências e dificuldades enfrentadas pelo Juízo sejam suportadas

exclusivamente pelos jurisdicionados e seus procuradores. Que outras soluções sejam aventadas, não a

pura e simples restrição quantitativa, como consta do ato. Da mesma forma, a necessidade de

comunicação com antecedência de 24 horas não encontra amparo na legislação de regência.

São diversos os precedentes deste Conselho Nacional no sentido de que é ilegal a mitigação

das prerrogativas dos advogados por meio de atos normativos editados pelos órgãos do Poder Judiciário,

dentre os quais podemos destacar: PCA 6758-05.2012.2.00.0000, Rel. Cons. José Guilherme Vasi

Werner; PCA 5393-47.20112.2.00.0000, Relator Cons. Wellington Cabral Saraiva; PP nº

6688-56.2010.2.00.0000, Relator Cons. José Lucio Munhoz, PP nº 5075-35.2009.20.00.0000, Relator

Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Registro, ainda, que o CNJ já se manifestou no sentido de sustar Portaria semelhante editada

pelo Juízo da Vara única da Comarca de Parambu, também no Estado do Ceará. Transcrevo, por

oportuno, trecho da decisão liminar deferida pelo Conselheiro Jefferson Kravhychyn, no PCA

4343-49.2012, ratificada pelo Plenário:

(...) a Portaria nº 03/2011 assim dispõe:

“PORTARIA N° 03/2011

ANA CELIA PINHO CARNEIRO, Juíza Titular da Vara única da Comarca de
Parambu, no uso de suas atribuições legais etc.
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EM RAZÃO do reduzido número de servidores da Secretaria e da necessidade de
distribuir a prestação de serviço de modo proporcional a todos os que demandam
informações no balcão, de forma ainda a viabilizar o andamento dos processos a cargo
também dos servidores que prestam atendimento ao público.

FICA ESTABELECIDA a limitação de 03 (três) processos por atendimento, para
consulta, vista, xerox ou carga, certidão ou qualquer outro procedimento,
excepcionando-se os casos em que haja prazo para cumprimento do ato ou ainda

.a necessidade para defesa de direito relacionado à liberdade

Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência.

Cumpra-se.

Parambu (CE), 23 de março de 2011.

Ana Célia Pinho Carneiro

Juíza Titular”

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O Estatuto dos Advogados, em seu art. 7º, incisos XIII e XV, assegura aos advogados o direito de

examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em

geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos

a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos, bem como retirá-los pelos

prazos legais, :in verbis

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O Advogado, por essencial à função jurisdicional do Estado, converte a sua atividade profissional em

prática inestimável de liberdade e exercício de democracia. Para isso conta com a proteção legal de suas

prerrogativas, que devem ser exercidas com independência e sem restrições indevidas.

A medida adotada pela requerida é, claramente, desproporcional, uma vez que as deficiências e as

dificuldades enfrentadas por aquele juízo, que se repetem em praticamente todo Poder Judiciário, são

suportadas exclusivamente pelos jurisdicionados e seus procuradores com a limitação do atendimento ao

público. Este Conselho já entendeu que tais atos ferem o princípio da proporcionalidade.

  nho, ainda, o interesse geral a amparar pleito, dado que a portaria ora impugnada afetaSubli

diretamente o desempenho da atividade profissional de todos os advogados que atuam na referida

Comarca. Reforça tal argumento o fato de que o presente PCA não foi interposto por um advogado

isoladamente, mas pela própria OAB local, que pleiteia o controle administrativo do ato por este Conselho

Nacional.

Por outro lado, embora o Requerente tenha solicitado a anulação do ato normativo como um

todo, verificamos que os fundamentos da pretensão se dirigem apenas ao seu art. 3º da citada portaria.

Nota-se, assim, que outras diretrizes ali constantes não foram contestadas pelo Requerente.
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  Por todo exposto, julgo parcialmente procedente o presente Procedimento de Controle

Administrativo, para, com amparo no disposto no inciso XII do art. 25 do Regimento Interno do CNJ,

declarar a nulidade do art. 3º da Portaria nº 1, de 2015, editada pelo Juiz de Direito da Vara Única da

Comarca de Viçosa do Ceará.

Intime-se o Juízo da Vara Única da Comarca de Viçosa do Ceará, para ciência e cumprimento

da decisão.

Notifique-se o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e a Ordem dos Advogados do

Brasil – Seção Ceará (OAB-CE), para ciência desta decisão.

À Secretaria Processual, para as providências cabíveis.

Brasília, .data registrada no sistema

FABIANO SILVEIRA

Conselheiro Relator
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