
DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

Profª.  Liz Rodrigues 

Poder Judiciário 

Disposições Gerais – Parte 3 

        



Disposições Gerais 

- Salvo autorização do respectivo Tribunal, o juiz titular deve residir na 

respectiva comarca. 

- Remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse 

público: depende da decisão por voto da maioria absoluta do respectivo 

tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. 

- É possível a remoção a pedido ou a permuta entre magistrados de igual 

entrância (veja o art. 93, VIII-A da CF/88). 



Disposições Gerais 

- Publicidade: como regra geral, todos os julgamentos dos órgãos do Poder 

Judiciário serão públicos. 

- Em alguns casos, a lei pode limitar a presença apenas às partes e advogados 

(ou somente a eles) – é preciso ponderar se a preservação do direito à 

intimidade do interessado no sigilo não irá prejudicar o interesse público à 

informação. 

- Todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. 



Disposições Gerais 

- Decisões administrativas dos tribunais: devem ser motivadas e tomadas em 

sessões públicas.  

- Decisões administrativas disciplinares: devem ser tomadas pelo voto da 

maioria absoluta de seus membros. 

- A distribuição dos processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. 

- Os servidores podem receber delegação para prática de atos de 

administração e atos de mero expediente (sem caráter decisório). 



Disposições Gerais 

- Quantidade de juízes: deve ser proporcional à efetiva demanda judicial e à 

respectiva população. 

- Vedação de férias coletivas: a atividade jurisdicional é ininterrupta, nos juízos 

e tribunais de segundo grau (observe que isso não se aplica aos Tribunais 

Superiores). 

- Nos dias em que não houver expediente forense normal, devem funcionar 

juízes em plantão permanente. 



Disposições Gerais 

- Órgão especial: nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, 

poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de 

vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e 

jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se 

metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 

pleno (art. 93, XI, CF/88). 



Disposições Gerais 

- Juizados Especiais: o art. 98 da CF/88 determina que a União (no DF e 

Territórios) e os Estados criarão juizados especiais, providos por juízes 

togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento 

e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de 

menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, 

permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de 

recursos por turmas de juízes de primeiro grau. 

 



Disposições Gerais 

- Regulamentação: Lei n. 9.099/95. 

- Juizados especiais federais: previstos pelo art. 98, I da CF/88, são 

regulamentados pela Lei n. 10.259/01. 

- Justiça de paz: prevista no art. 98, II da CF/88, poucos estados já a 

regulamentaram. Em 2016, o CNJ aprovou uma Recomendação para que os 

tribunais regulamentem a função de juiz de paz e encaminhem projeto de lei 

às respectivas Assembleias Legislativas. 



Disposições Gerais 

- Nos termos do art. 98, II, CF/88, os estados devem criar a “justiça de paz, 

remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e 

secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, 

celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação 

apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, 

sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação”. 

 



Disposições Gerais 

- Precatórios: meio de pagamento dos débitos judiciais pela Fazenda Pública.  

- “Precatório judicial é uma requisição de pagamento feita pelo Presidente do 

Tribunal responsável pela decisão exequenda contra a Fazenda Pública” 

(Novelino). 

- Além dos entes federativos, pode ser usado por autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas e até por sociedades de economia mista, a 

depender da natureza da entidade. 



Disposições Gerais 

- O regime de precatórios não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado 

nem às entidades que executam atividades em regime de concorrência ou 

que tenham como objetivo distribuir lucro aos seus acionistas (Novelino).  

- Estas entidades seguem o disposto no art. 173, §1º da CF/88. 

- A regulamentação constitucional dos precatórios está no art. 100 da CF/88, 

que foi alterado pela EC n. 94/2016. 



 


