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13/12/2016

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 24.563 RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. DIAS TOFFOLI
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ARNALDO ALEXANDRE DA SILVA NETO
: JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMENTA

Agravo regimental na reclamação. Ação ordinária que discute
objeto sem identidade com a atuação finalística do Conselho Nacional
de Justiça. Ausência de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.
1. O conhecimento de matéria referente à vacância de serventias
extrajudiciais - fiscalizadas pelo Poder Judiciário estadual - pelas
instâncias ordinárias da Justiça federal não tem o potencial de esvaziar o
conteúdo da norma constitucional com que se buscou assegurar a
finalidade histórica de criação do CNJ e a imperatividade de suas
decisões (art. 102, I, r, da CF/88).
2. Ausência de competência originária do STF para julgar ação
ordinária em que se discutam deliberações do CNJ que atinjam tão
somente serventia extrajudicial, porquanto não se referem à atuação fim
do Conselho, incidente, direta e especialmente, sobre membros e órgãos
a ele diretamente subordinados.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata do julgamento e
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento
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ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 13 de dezembro de 2016.
MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 24.563 RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. DIAS TOFFOLI
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ARNALDO ALEXANDRE DA SILVA NETO
: JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Cuida-se de agravo regimental interposto pela UNIÃO com o objetivo
de submeter ao crivo do colegiado do Supremo tribunal Federal decisão
monocrática na qual assentei a ausência de competência originária do STF
para julgar a Ação Ordinária nº 0801819-55.2015.4.05.8400.
O agravante argumenta que a decisão reclamada vai de encontro ao
que decidido pelo CNJ nos autos do Pedido de Providência nº
000410967.2012.2.00.0000, o que atrai a competência do Supremo Tribunal
Federal para julgar originariamente a causa, conforme disposto no art.
102, I, r, da CF/88.
Nesse tocante, aduz que,
“[i]n casu, encontra-se devidamente configurada a
usurpação de competência dessa Suprema Corte nos autos do
Processo nº 0801819-55.2015.4.05.8400, em trâmite na 4ª Vara
Federal do Rio Grande do Norte.
Isso porque não há dúvida de que a ação foi movida tendo
por finalidade a desconstituição de ato do Conselho Nacional de
Justiça que alterou a data de vacância do Cartório Único do Município
de Caiçara do Norte, implicando reordenação da relação geral de
serventias vagas, a serem preenchidas por meio do concurso
público realizado, consubstanciado na decisão tomada nos
autos do Pedido de Providências nº 000410967.2012.2.00.0000”.
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Requer que seja dado provimento ao agravo regimental e julgada
procedente a reclamação.
É o relatório.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 24.563 RIO GRANDE DO NORTE
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
O inconformismo não merece prosperar.
A discussão quanto à aplicação do art. 102, I, r, da CF/88 não é nova,
tendo sido objeto de discussão em uma série de precedentes desta Corte
“Competência originária do Supremo Tribunal para as
ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o
Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, r, com
a redação da EC 45/04): inteligência: não inclusão da ação
popular, ainda quando nela se vise à declaração de nulidade do
ato de qualquer um dos conselhos nela referidos. 1. Tratando-se
de ação popular, o Supremo Tribunal Federal - com as únicas
ressalvas da incidência da alínea n do art. 102, I, da
Constituição ou de a lide substantivar conflito entre a União e
Estado-membro -, jamais admitiu a própria competência
originária: ao contrário, a incompetência do Tribunal para
processar e julgar a ação popular tem sido invariavelmente
reafirmada, ainda quando se irrogue a responsabilidade pelo
ato questionado a dignitário individual - a exemplo do
Presidente da República - ou a membro ou membros de órgão
colegiado de qualquer dos poderes do Estado cujos atos, na
esfera cível - como sucede no mandado de segurança - ou na
esfera penal - como ocorre na ação penal originária ou no
habeas corpus - estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. 2.
Essa não é a hipótese dos integrantes do Conselho Nacional de
Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público: o que a
Constituição, com a EC 45/04, inseriu na competência originária
do Supremo Tribunal foram as ações contra os respectivos
colegiado, e não, aquelas em que se questione a
responsabilidade pessoal de um ou mais dos conselheiros,
como seria de dar-se na ação popular” (Pet nº 3.674/DF-QO,
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Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de
19/12/2006).
“CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – CAUSAS
DE NATUREZA CIVIL CONTRA ELE INSTAURADAS – A
QUESTÃO
DAS
ATRIBUIÇÕES
JURISDICIONAIS
ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF,
ART. 102, I, ‘r’) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL
FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO
COMPREENDE QUAISQUER LITÍGIOS QUE ENVOLVAM
IMPUGNAÇÃO
A
DELIBERAÇÕES
DO
CNJ
–
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APENAS QUANDO SE
CUIDAR DE IMPETRAÇÃO de mandado de segurança, de
‘habeas data’, de ‘habeas corpus’ (se for o caso) ou de mandado
de injunção NAS SITUAÇÕES EM QUE O CNJ (órgão não
personificado definido como simples ‘parte formal’, investido
de mera ‘personalidade judiciária’ ou de capacidade de ser
parte) FOR APONTADO como órgão coator – LEGITIMAÇÃO
PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DA UNIÃO FEDERAL NAS DEMAIS
HIPÓTESES, PELO FATO DE AS DELIBERAÇÕES DO CNJ
SEREM JURIDICAMENTE IMPUTÁVEIS À PRÓPRIA UNIÃO
FEDERAL, QUE É O ENTE DE DIREITO PÚBLICO EM CUJA
ESTRUTURA INSTITUCIONAL SE ACHA INTEGRADO
MENCIONADO
CONSELHO
–
COMPREENSÃO
E
INTELIGÊNCIA
DA
REGRA
DE
COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA INSCRITA NO ART. 102, I, ‘r’, DA
CONSTITUIÇÃO – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO
ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - A competência originária do Supremo Tribunal
Federal, cuidando-se de impugnação a deliberações emanadas
do Conselho Nacional de Justiça, tem sido reconhecida apenas
na hipótese de impetração, contra referido órgão do Poder
Judiciário (CNJ), de mandado de segurança, de ‘habeas data’,
de ‘habeas corpus’ (quando for o caso) ou de mandado de
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injunção, pois, em tal situação, o CNJ qualificar-se-á como
órgão coator impregnado de legitimação passiva ‘ad causam’
para figurar na relação processual instaurada com a impetração
originária, perante a Suprema Corte, daqueles ‘writs’
constitucionais. Em referido contexto, o Conselho Nacional de
Justiça, por ser órgão não personificado, define-se como simples
‘parte formal’ (Pontes de Miranda, ‘Comentários ao Código de
Processo Civil’, tomo I/222-223, item n. 5, 4ª ed., 1995, Forense;
José dos Santos Carvalho Filho, ‘Manual de Direito
Administrativo’, p. 15/17, item n. 5, 25ª ed., 2012, Atlas, v.g.),
revestido de mera ‘personalidade judiciária’ (Victor Nunes Leal,
‘Problemas de Direito Público’, p. 424/439, 1960, Forense),
achando-se investido, por efeito de tal condição, da capacidade
de ser parte (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
‘Código de Processo Civi’, p. 101, 5ª ed., 2013, RT; Humberto
Theodoro Júnior, ‘Curso de Direito Processual Civil’ vol. I/101,
item n. 70, 54ª ed., 2013, Forense; Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, ‘Código de Processo Civil
Comentado’, p. 233, item n. 5, 13ª ed., 2013, RT, v.g.),
circunstância essa que plenamente legitima a sua participação
em mencionadas causas mandamentais. Precedentes. Tratando-se, porém, de demanda diversa (uma ação ordinária,
p. ex.), não se configura a competência originária da Suprema
Corte, considerado o entendimento prevalecente na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, manifestado,
inclusive, em julgamentos colegiados, eis que, nas hipóteses não
compreendidas no art. 102, I, alíneas ‘d’ e ‘q’, da Constituição, a
legitimação passiva ‘ad causam’ referir-se-á, exclusivamente, à
União Federal, pelo fato de as deliberações do Conselho
Nacional de Justiça serem juridicamente imputáveis à própria
União Federal, que é o ente de direito público em cuja estrutura
institucional se acha integrado o CNJ. Doutrina. Precedentes”
(AO nº 1.706/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal
Pleno, DJe de 17/2/2014).
“AÇÃO – RITO ORDINÁRIO – UNIÃO – MÓVEL – ATO
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DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça
Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente
ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea ‘r’ do inciso I do
artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma
sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os
mandados de segurança” (AO nº 1.814/MG-QO, Rel. Min.
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2014).
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
PROPOSTA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA. ART. 102,
I,
R, DA CONSTITUIÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITA
DA
COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não se
enquadra na competência originária do Supremo Tribunal
Federal, de que trata o art. 102, I, r, da CF, ação de rito comum
ordinário, promovida por detentores de delegação provisória
de serviços notariais, visando à anulação de atos do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ sobre o regime dos serviços das
serventias (relação de vacâncias, apresentação de balancetes de
emolumentos e submissão a teto remuneratório). 2. Agravos
regimentais improvidos” (ACO nº 1.680/AL-AgR, Rel. Min.
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/2014).

Conforme consignei na decisão monocrática, tenho me manifestado
no sentido de que a interpretação a ser dada à alínea r do inciso I do art.
102 da CF/88 deve ser realizada a partir de uma perspectiva dúplice: de
um lado, restritiva, a ponto de preservar a feição excepcional da
competência da Corte Suprema; de outro, amplificada, de modo a não
delimitar a apreciação originária do Supremo Tribunal com foco apenas
na natureza processual da demanda, sem antes se analisar a substância da
matéria deduzida.
Isso porque, a Constituição Federal, ao tratar da competência
originária do Supremo Tribunal Federal, quando pretendeu restringi-la a
ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas
alíneas d, i e q do inciso I do art. 102; em outros dispositivos do art. 102, I,
4
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porém, a Constituição Federal alude a “ação” (alínea n) e “ações” (alínea
r), sem qualquer restrição quanto a sua natureza, o que parece mesmo
indicar o intuito desses dispositivos de afetar, em tais casos, um maior
espectro de demandas à competência originária do STF.
Ocorre que, no caso dos autos, ao analisar a substância do direito
deduzido na Ação Ordinária nº 0801819-55.2015.4.05.8400, constatei que,
apesar de existir decisão do CNJ nos autos do Pedido de Providências nº
0006377-02.2009.2.00.0000, a matéria em debate na ação judicial está
relacionada a data de vacância de serventia extrajudicial oferecida em
concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e
registrais pelo TJRN (Edital nº 001/2012 do TJ/RN), a qual não se
confunde com a atuação finalística e primária do CNJ, qual seja:
“(i) demandas relacionadas ao exercício do poder
disciplinar do CNJ sobre os membros da magistratura; (ii)
ações em face de decisões do Conselho que desconstituam ato
normativo ou deliberação de tribunal local relacionados a
matérias a esse diretamente afetas (como foi o caso da Rcl nº
15.551/GO); e (iii) outras em que a atuação do CNJ se dê,
precipuamente, na consecução de sua atividade fim, quando
direta e especialmente incidente sobre membros e órgãos a ele
diretamente subordinados.”

As razões recursais – relacionadas à existência de decisão do CNJ no
Pedido de Providências nº 0006377-02.2009.2.00.0000 – não infirmam o
fundamento da decisão agravada, no sentido da ausência de competência
originária do STF para julgar a Ação Ordinária nº 080181955.2015.4.05.8400.
Subsiste, portanto, a conclusão de que o conhecimento de matéria
referente à vacância de serventias extrajudiciais - fiscalizadas pelo Poder
Judiciário estadual - pelas instâncias ordinárias da Justiça federal não tem
o potencial de esvaziar o conteúdo da norma constitucional com que se
buscou assegurar a finalidade histórica de criação do CNJ e a
imperatividade de suas decisões (art. 102, I, r, da CF/88), “subtrai[ndo] o
5
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controle da moralidade administrativa da magistratura dos órgãos e das
elites judiciárias locais [ ] para colocá-lo em poder de um elemento
externo, nacional, descomprometido com as particularidades regionais”.
Ante o exposto, voto pelo não provimento do agravo regimental.
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SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 24.563
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : ARNALDO ALEXANDRE DA SILVA NETO
INTDO.(A/S) : JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Presidência do
Senhor Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2016.
Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski,
Dias Toffoli e Teori Zavascki.
Subprocuradora-Geral
Marques.

da

República,

Dra.

Cláudia

Sampaio

Ravena Siqueira
Secretária

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 12397126

