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1. Relatório

Cuida-se  de  procedimento  de  controle  administrativo  proposto  pela  Ordem  dos
Advogados do Brasil, Secção do Ceará, contra a Portaria nº 003, de 23 de março de 2015, ato
da Juíza Substituta Titular da Vara Única da Comarca de Capistrano, Ceará.
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Narrou a Requerente (ID 1781428) que dispositivos do referido ato estabeleces rotinas
no âmbito daquele juízo que vilipendiam prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei n.º
8.906, de 4 de julho de 1994.

Alegou que (i) ilegal a retirada com carga para extração de cópias de autos conclusos
para despacho, decisão ou julgamento quando estejam habilitados advogados e estagiários
regularmente  inscritos  na  OAB,  também  (ii)  que  a  retirada  de  autos  com  a  finalidade  de
extração de cópias não pode ser condicionada à habilitação do advogado nos autos e (iii) que
“ato administrativo  inova em determinações que não são amparadas por lei, situação  em que
a Magistrada acrescentou o sigilo  fiscal  ou  bancário  como  forma  de  impedir  a  consulta 
processual  dos advogados não munidos de procuração.”

Requereu a concessão de medida liminar para suspender o ato.
Determinei  a  intimação  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará  que  apresentou

informações munidas de cópia do Ofício nº 583/2015 em que a Juíza Substituta Titular da Vara
Única da Comarca de Capistrano justifica o ato atacado, consignando “o aludido ato normativo
apenas regulamenta (e não proíbe), a bem da organização dos serviços judiciários, a retirada
de  processos  da  Secretaria  de  Vara  para  fins  de  obtenção  de  cópias”,  pois  “a  retirada
indiscriminada de processos físicos da Secretaria de Vara poderia acarretar problemas graves
e de difícil solução, tais como a adulteração e extravio de documentos e autos”.

De acordo com a magistrada é franqueada aos advogados a consulta dos autos nos
quais  não  estejam  constituídos,  permitindo-se  a  extração  de  cópias  em  Secretaria  por
“equipamento  de  reprografia  portátil,  máquina  fotográfica  ou  equipamento  similar”,  sendo
vedada apenas a carga dos autos conclusos, “evitando-se, assim, o embaraço na atividade do
magistrado que está a analisar os autos para fins de produzir despacho, decisão ou sentença”.

Destacou, ademais, que não impede o acesso de quaisquer advogados aos processos
da Vara Única da Comarca de Capistrano, excepcionando as hipóteses legais e constitucionais.
Neste ponto sustenta que o art. 189 do Novo CPC traz inovação em seu inciso III consignando
expressamente a hipótese de tramitação em segredo de justiça daqueles processos em que
constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, entre os quais aqueles que
contenham informações bancárias e fiscais.

Os autos vieram conclusos.
Eis o relatório. DECIDO.

2. Fundamentação

Em  março  de  2015,  de  modo  a  padronizar  rotinas  na  Vara  única  da  Comarca  de
Capistrano  a  magistrada  daquele  juízo  lavrou  a  Portaria  nº  003  que  dispõe  sobre  a
uniformização  dos  procedimentos  referentes  à  retirada  de  processos  da  Secretaria  para
obtenção de cópias (ID 1781434).

No regramento foram incluídos dispositivos que estabelecem os atos desencadeados
quando são demandadas a extração de cópias ou a realização de carga dos autos, dos quais
reproduzo aqueles sobre os quais o procedimento versa:
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Artigo 1° -  Os advogados e estagiários regularmente da Ordem dos Advogados
do Brasil e devidamente constituídos no processo podem retirar da Secretaria
da Vara, para extração de cópias, os autos que se encontre sob a guarda da
Secretaria, mediante assinatura em livro próprio  de  carga  ou  através  de 
lançamento  eletrônico  em  sistema informatizado, devendo devolvê-los até as
18 horas do mesmo dia;
§1°  -  Não podem ser  retirados com carga  para  extração  de  cópias  os
autos de processos que estejam conclusos para despacho, decisão ou
julgamento.
[...]
Artigo  4° -  Os  advogados  e  estagiários  regularmente  inscritos  na Ordem
dos Advogados do Brasil  que não estejam constituídos no processo  podem 
obter  cópias  dos  autos,  desde  que  o  feito  não tramite  em  segredo  de 
justiça   e  que  nos  autos   não  contenha informações protegidas por
sigilo fiscal ou bancário.
§1° -  A obtenção  de  cópias  por  advogados  ou  estagiários regularmente
inscritos na Ordem dos  Advogados do Brasil que não  tenham  procuração 
nos  autos  será  permitida  somente  nas seguintes condições:
I   –   Fazendo uso,  na  própria  Secretaria  da  Vara,  de  equipamento de  
reprografia  portátil,  máquina  fotográfica  ou  equipamento similar.

O ponto controvertido que demanda apreciação por parte deste Conselho Nacional é a
compatibilidade entre tais rotinas e as prerrogativas da advocacia, previstas no art. 7º da Lei n.º
8.906, de 1994, naquilo em que tutelam o direito ao exame, extração de cópias e retirada de
autos.

Tenho para mim que as rotinas adotadas pela Vara Única da Comarca de Capistrano,
Ceará, extrapolam a mera regulamentação de procedimentos, limitando o alcance dos direitos
assegurados à advocacia para o pleno exercício de seu ministério, essencial e indispensável à
administração da justiça e à tutela de direitos da cidadania.

Senão vejamos.

2.1 Extração de cópia dos autos por advogados neles não habilitados

De acordo com o inciso I  do § 1º  do art.  4º  da Portaria nº  003/2015, é facultada a
extração de cópia dos autos nos quais os advogados não estejam habilitados, o que somente
pode ser feito na própria Secretaria da Vara por meio do uso de equipamento de reprografia
portátil,  máquina  fotográfica  ou  similar.

Ocorre que a Lei n. 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos  Advogados do  Brasil,  estabelece  em seu  art.  7º,  inciso  XIII,  garante  amplo  acesso  a
processos não resguardados por sigilo legal, mesmo que o advogado não possua instrumento
de  mandato  para  tal,  assegurando-lhe,  outrossim,  a  obtenção  de  cópias  sem  qualquer
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embaraço.
Com efeito, é de se ter o necessário cuidado com a guarda dos processos, porém a

limitação não pode frustrar a prerrogativa da classe dos advogados, essencial à administração
da justiça  nos termos do art.  133 da  Constituição,  mormente quando,  por  outro  lado,  não
oferece os meios necessários à obtenção de cópias.

A jurisprudência deste Conselho Nacional de Justiça, em precedente aliás invocada pela
própria magistrada em suas informações, já estabeleceu que uma vez não oferecidos os meios
de obtenção de cópias pelo juízo deve ser franqueada a carga dos autos, mediante cautela
idônea, verbis:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO – REGULAMENTO DO
TRIBUNAL SOBRE ACESSO E CARGA DE AUTOS – DISTINÇÃO ENTRE
ACESSO  AOS AUTOS  E  CARGA DOS  AUTOS –  CONFLITO  ENTRE  OS
PRINCÍPIOS  DA  PUBLICIDADE  E  DA  INDISPENSABILIDADE  DO
ADVOGADO  –  AUSÊNCIA  DE  MEIOS  PARA  O  EXERCÍCIO  PLENO  DO
DIREITO DE ACESSO AO PROCESSO – DEFERIMENTO
I.  Não se confunde o acesso dos autos com a carga dos autos.  O acesso
significa a concretização do direito de qualquer pessoa compulsar os autos na
serventia do Tribunal, enquanto que a carga dos autos é o direito das partes e
seus  representantes  retirarem  os  autos  do  processo  em  que  litigam  das
dependências da Corte. Precedentes do STF (AI nº 577847-PR e MC no MS
26772-DF).
II. Não se mostra razoável permitir que apenas partes integrantes do processo
possam acessar e retirar os autos das dependências da Corte, sobretudo para
fins de extração de cópias.
III. Devem os Tribunais ofertar serviço de fotocópia em suas serventias
para  possibilitar  o  direito  de  acesso  e  extração  de  cópias.  Não
disponibilizando o serviço, deverão permitir,  mediante cautela idônea, a
retirada dos autos, mesmo que por pessoas estranhas ao processo.
IV. Procedimento de controle administrativo a que se dá provimento para
anular o ato normativo impugnado.
(CNJ  -  PCA  -  Procedimento  de  Controle  Administrativo  -
0001516-41.2007.2.00.0000 - Rel. JORGE ANTONIO MAURIQUE - 65ª Sessão
- j. 24/06/2008 ).

De se registrar, outrossim, que mesmo o oferecimento de serviço de cópia não impede a
carga rápida dos autos pelo advogado sem procuração nos autos, vez que o profissional é livre
para fazer uso dos recursos que melhor dispuser para tanto, o que inscrito no exercício livre e
pleno de seu mister como também já decidiu este Conselho:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CARGA RÁPIDA. ATO
QUE  ESTABELECE  CONTROLE  PARA  A  RETIRADA  DE  AUTOS  DE
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SECRETARIA.
1. A exigência de apresentação de documento de identificação do advogado
para retirada de autos com a finalidade de extração de cópias constitui meio
legal de controle da carga rápida e não representa violação ao exercício da
advocacia.  Tal  exigência,  porém,  pode  ser  substituída  por  outros  meios
igualmente adequados para garantir o controle da carga rápida.
2.  A  reprodução  de  documentos  dos  autos  por  servidor  do  Judiciário  ou
terceirizado  não  restringe  ou  limita  o  exercício  da  advocacia,  ao  contrário,
representa benefício e conforto aos causídicos. Porém, deve-se facultar ao
advogado sem procuração nos autos que, se assim desejar, ele próprio
providencie a extração das cópias.
3. A limitação de horário durante o expediente forense para que o advogado
possa exercer seu direito de obter cópia de autos de processo viola o disposto
no art. 7º, XIII, da Lei n. 8.906/1994.
4.  O  prazo  máximo  de  24  horas  para  busca  de  autos  não  prontamente
localizados afigura-se razoável,  especialmente em unidades cujo movimento
processual é elevado.
5. Pedido parcialmente procedente. (grifo nosso) (CNJ. PCA n.º 5191-02.2013.
Rel. Cons. RUBENS CURADO. j. em 6 mai. 2014)

E mais:

[...]
Segundo o Estatuto do Advogado, Art. 7º, XVI, da Lei 8.906/94, são direitos

do advogado “retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo
prazo de dez dias”.

O § 1º, da Lei 8.906/94, regulamentou, também, os casos em que estes
direitos sofrem limitação, quais sejam regime de segredo de justiça ou quando
existirem nos autos documentação original de difícil restauração.

Neste contexto, entendo, preliminarmente, que na interpretação do § 2º, do
art. 40, do CPC, o advogado poderá retirar os autos de cartório por prazo não
superior  a  1  (uma)  hora,  inclusive  fora  das  dependências  da  Secretaria  de
Juízo.

Por  extensão  do  supracitado,  não  se  pode  limitar  a  forma  de
instrumentalizar  a  cópia  ao  advogado,  como  vem  ocorrendo  nas
dependências do TJMG, ultrapassando a regulamentação possível.

É natural ao advogado conhecer da causa antes de firmar compromisso
para com o cliente, inclusive no intuito de que se possa verificar, da forma que
lhe aprouver e em todo seu aspecto, questões ou medidas de urgência.

Portanto,  entendo que a  parte  ou  o  advogado sofrem prejuízos  na
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impossibilidade do advogado, com ou sem procuração, retirar cópia dos
autos  do  processo  do  jeito  que  lhe  aprouver,  estando  ou  não  nas
dependências da Secretaria de Juízo.
[...]

Desta  forma,  defiro  o  pedido de  liminar  para  suspensão dos  efeitos  do
parágrafo 1º, do art. 229, do Provimento 161/CGJ/2006 na nova redação dada
pelo  Provimento  195/CGJ/2010,  bem  como  dos  incisos  I,  II,  III  e  IV,  do
parágrafo 3º, do art. 228, do mesmo Provimento 161/CGJ/2006. (grifo nosso)
(CNJ.  ML  no  PP  n.º  1505-65.2014.2.00.0000.  Rel.ª  Cons.ª  LUIZA
FRISCHEISEN. j. em 22 abr. 2014)

Sobre a impossibilidade da carga rápida para extração de cópias por advogados sem
procuração nos autos tenho para mim que o I do § 1º do art. 4º da Portaria nº 003/2015 acaba
por  limitar  a  prerrogativa  profissional  fixada  no art.  7°,  XIII,  do  EOAB,  que  não contempla
restrições nesse sentido.

2.2 Inovação nas hipóteses de segredo de justiça

A requerente sustenta que que “o ato administrativo inova em determinações que não
são amparadas por lei, situação em que a Magistrada acrescentou o sigilo  fiscal  ou  bancário 
como  forma  de  impedir  a  consulta  processual  dos advogados não munidos de procuração”.
A magistrada, por sua vez, alega que o art. 189 do Novo CPC traz inovação em seu inciso III
consignando  expressamente  a  hipótese  de  tramitação  em  segredo  de  justiça  daqueles
processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, entre os
quais aqueles que contenham informações bancárias e fiscais. A controvérsia tem origem na
dicção do art. 4º da Portaria 003/2015, verbis:

Artigo  4° -  Os  advogados  e  estagiários  regularmente  inscritos  na Ordem
dos Advogados do Brasil  que não estejam constituídos no processo  podem 
obter  cópias  dos  autos,  desde  que  o  feito  não tramite  em  segredo  de 
justiça   e  que  nos  autos   não  contenha informações protegidas por
sigilo fiscal ou bancário.

A redação dada ao dispositivo permite, especial  no trecho “desde que  o  feito  não
tramite  em  segredo  de  justiça  e que  nos  autos  não  contenha informações protegidas”,
justamente por conta da conjunção aditiva “e”, permite a interpretação de que para além dos
processos  que  tramitam em segredo  de  justiça  também àqueles  em que  tão-somente  por
conterem dados protegidos por sigilo fiscal  ou bancário também será impedido o acesso a
advogados não constituídos, como se neles prescindisse a decretação do segredo de justiça
pelo magistrado.

Tem razão a magistrada do juízo da Comarca de Capistrano ao sustentar que os dados
fiscais e bancários são protegidos pela Constituição, se inscrevendo na hipótese do inciso III do
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art. 189 do Novo CPC que estabelece que tramitarão sob segredo de justiça aqueles processos
em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Ocorre que também
nesta hipótese o segredo de justiça deve ser decretado pelo juiz do feito, que limitará às partes
e seus advogados. Somente assim pode-se impedir o acesso a advogados não habilitados.

Neste  ponto,  determino  a  supressão  do  texto  “e  que  nos  autos  não   contenha
informações  protegidas  por  sigilo  fiscal  ou  bancário”,  parte  final  do  art.  4º  da  Portaria  nº
003/2015,  estabelecendo,  ainda,  conforme  já  decidiu  este  Conselho,  que  “nos  casos  –
minoritários – em que os autos não devam ou não possam sair da secretaria, os servidores
encarregados deverão ter  o discernimento necessário para negar o acesso e,  em caso de
dúvida,  submeter  a  situação ao juiz  competente”  (CNJ.  PCA n.º  5393-47.2012.  Rel.  Cons.
WELLINGTON SARAIVA. j. em 13 mar. 2012).

2.3 Retirada de autos conclusos

Por fim, a requerente assevera ser ilegal a retirada com carga para extração de cópias
de autos conclusos quando estejam habilitados advogados e estagiários regularmente inscritos
na OAB, ao passo que a magistrada que lavrara a Portaria nº 003/2015 sustenta que a medida
evita “embaraço na atividade do magistrado que está a analisar os autos para fins de produzir
despacho, decisão ou sentença”.

A controvérsia está inscrita no § 1º do art. 1º da Portaria 003/2015, que tem a seguinte
redação:

§1°  -  Não podem ser  retirados com carga  para  extração  de  cópias  os
autos de processos que estejam conclusos para despacho, decisão ou
julgamento.

Aqui é necessária uma compatibilização entre o Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil e o Novo Código de Processo Civil, na verdade um diálogo entre as prerrogativas da
advocacia  e  o  exercício  da  jurisdição  mediado  sempre  pelo  bom  senso  e  inspirado  pela
consciência de que todos os agentes do sistema de justiça devem estar comprometidos com a
duração razoável do processo, mas também com a garantia do devido processo legal.

O inciso XIII  do art.  7º  da  Lei  n.  8.906/1994 estabelece  que é  direito  do  advogado
“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”.

O art.  107  do  Novo CPC também garante  ao  advogado o direito  de  “examinar,  em
cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo,
independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro
de  anotações,  salvo  na  hipótese  de  segredo  de  justiça,  nas  quais  apenas  o  advogado
constituído terá acesso aos autos”.

Ora, o juiz é órgão do Poder Judiciário, nos termos do art. 92 da Constituição, devendo,
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portanto,  atenção  à  prerrogativa  da  classe  dos  advogados  de  acesso  aos  autos
independentemente da fase de tramitação. Por outro lado, pelo sobredito art. 107 do NCPC,
a conclusão dos  autos,  seja  para qual  for  a  providência,  não pode frustrar  a  obtenção de
cópias, posto que é fase de tramitação como qualquer outra.

Ademais,  é  de  se  considerar  que  há,  muitas  vezes,  uma  quantidade  elevada  de
processos conclusos aos Juízes brasileiros, sem qualquer previsão de quando efetivamente
serão apreciados, podendo aguardar até mais de ano para merecerem uma apreciação, não
sendo razoável impedir aos advogados acesso aos mesmos.

Como se vê, tanto o Estatuto da OAB quanto o Código de Processo Civil garantem o
acesso e obtenção de cópias por parte do advogado que tenha ou não procuração, estejam os
autos conclusos ou não e, como já mencionado nesta decisão, não se pode instrumentalizar a
forma de obtenção de cópias pelo profissional.

É certo que para o bom exercício da jurisdição é necessário que os magistrados possam
ter  as  condições  operacionais  mínimas  para  o  exercício  do  seu  mister.  Sobre  a
operacionalização do acesso e cópia de autos conclusos a magistrada informou:

Ora, da análise dos dispositivos transcritos, evidencia-se que em nenhum
momento foi ferido o direito do advogado examinar os processos em trâmite
neste Juízo, ainda que estejam conclusos. Permite-se, deveras, o exame dos
autos em Secretaria,  e  até   mesmo  a   retirada  de  cópias  mediante 
equipamento   de  reprografia   portátil,   máquina   fotográfica   ou  
equipamento  similar,   os   quais,   nos  tempos atuais,  como cediço,  estão
fartamente à disposição, mesmo das pessoas mais  simples. Veda-se, apenas,
a  retirada,  mediante  carga,  de  processos conclusos, evitando-se, assim, o
embaraço na atividade do magistrado que está a analisar os autos para fins de
proferir despacho, decisão ou sentença.

Ocorre  que  está  sob apreciação neste  procedimento de controle  ato  normativo com
características  de  generalidade,  a  Portaria  nº  003/2015,  que  desborda  do  restrito  poder
regulamentar da magistrada porquanto cria limitação que a lei stricto sensu não previu, o que
inadmitido pela jurisprudência deste Conselho (CNJ. ML no PP n.º 1505-65.2014.2.00.0000.
Rel.ª Cons.ª LUIZA FRISCHEISEN. j. em 22 abr. 2014), pelo que deve ser afastada a limitação
do § 1º do art. 1º da Portaria  nº 003/2015, o que, todavia, não impede a análise caso a caso
dos pedidos de cópias dos autos pela  magistrada do juízo da Vara Única da Comarca de
Capistrano, Ceará.

Registro, em conclusão, que não se pode se pode deixar de reconhecer os propósitos
que  nortearam  a  magistrada  na  elaboração  a  Portaria  ora  em  análise,  decerto  a  fim  de
racionalizar  as  rotinas  de  trabalho  no  ambiente  forense  de  modo  a  oferecer  um  serviço
jurisdicional  mais  célere  e  eficiente.  Todavia  as  boas  iniciativas  não  podem desbordar  da
legalidade e restringir as prerrogativas dos advogados.

Como extensamente demonstrado o entendimento vazado nesta decisão se sustenta na
reiterada jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça acerca de limitações impostas aos
direitos  reconhecidos  aos  advogados  pelo  Código  de  Processo  Civil  e  pelo  Estatuto  da
Advocacia,  pelo  que  com fundamento  no  Regimento  Interno,  dou  provimento  aos  pedidos
formulados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Ceará.
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3. Dispositivo

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 25, XII, do Regimento Interno do CNJ, julgo
monocraticamente PROCEDENTES os pedidos para anular definitivamente o § 1º, do art. 1º; a
parte final do art. 4º, especificamente o excerto “e  que  nos  autos  não  contenha informações
protegidas por sigilo fiscal ou bancário”, bem assim seu parágrafo 1º e respectivo inciso I, todos
da Portaria nº 003/2015 da juíza titular da Vara Única da Comarca de Capistrano, Ceará, e por
conseguinte: (i) garantir a advogados, independentemente de procuração nos autos, a retirada
dos autos das unidades jurisdicionais para a obtenção de cópias, salvo exceções previstas em
lei;  (ii)  garantir  que somente os processos com expressa decretação de segredo de justiça
possam ter acesso limitado às partes e seus respectivos advogados; e (iii) permitir a obtenção
de cópias  de  processos  conclusos,  mesmo fora  da  Secretaria  da  Vara,  o  que  deverá  ser
analisado pela magistrada caso a caso.

Intimem-se.
Não interposto recurso, arquivem-se os autos.

Brasília, 25 de maio de 2016.

Conselheiro Norberto Campelo
Relator
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