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Do Juiz  

1. Conceito: Juízes são as pessoas que exercem, em nome do Estado, o 

poder jurisdicional. No primeiro grau de jurisdição, os juízos são 

singulares, ou seja, formados por um só juiz, ao passo que nos graus 

superiores os juízos são coletivos ou colegiados.  

 

2. Garantias da magistratura: visam a garantir a independência e 

imparcialidade dos juízes: 

a) vitaliciedade 

b) inamovibilidade 

c) irredutibilidade de vencimentos 
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3. Vedações aos juízes (art. 95, parágrafo único, CF): 

 

exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma 

de magistério. 

 

b) receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em 

processo. 

 

c) dedicar-se à atividade político-partidária. 

 

d) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de 

pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as 

exceções previstas em lei;  
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e) exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 

decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou 

exoneração. 

 

4. Poderes, deveres e responsabilidade do juiz: 

 

CPC, art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: 

I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 

II - velar pela duração razoável do processo; 

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e 

indeferir postulações meramente protelatórias; 
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IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; 

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios 

de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito; 
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VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força 
policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; 
VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, 
para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a 
pena de confesso; 
IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o 
saneamento de outros vícios processuais; 
X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, 
oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, 
outros legitimados a que se referem o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985, e o art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for 
o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. 
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Parágrafo único.  A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode 

ser determinada antes de encerrado o prazo regular. 

 

CPC, art. 140.  O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou 

obscuridade do ordenamento jurídico. 

Parágrafo único.  O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em 

lei. 

 

CPC, art. 141.  O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, 

sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a 

lei exige iniciativa da parte. 

 


