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Garantias do Poder Judiciário e seus Membros 

- As garantias do Poder Judiciário visam assegurar a sua independência 

e autonomia. 

- Novelino explica que a autonomia orgânico-administrativa está 

consagrada nas normas que tratam de suas competências, estrutura e 

funcionamento (CF, art. 96).  

- A autonomia financeira se refere à possibilidade de elaboração e 

execução de seu orçamento, nos termos da Constituição (CF, art. 99, 

§§ 1.° a 5.°). 

 

 



Garantias do Poder Judiciário e seus Membros 

Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: 

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com 

observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, 

dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 

jurisdicionais e administrativos; 

 



Garantias do Poder Judiciário e seus Membros 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem 

vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva; 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da 

respectiva jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o 

disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da 

Justiça, exceto os de confiança (...) 

 

 



Garantias do Poder Judiciário e seus Membros 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes 

e servidores que lhes forem imediatamente vinculados; 

 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de 

Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 

169: 

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; 

 



Garantias do Poder Judiciário e seus Membros 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços 

auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do 

subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, 

onde houver;  

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 

 

 

 



Garantias do Poder Judiciário e seus Membros 

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e 

Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes 

comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. 

- Foro de julgamento. 

 

 

 

 



Garantias do Poder Judiciário e seus Membros 

- Em relação à autonomia financeira, veja as especificidades contidas no 

art. 99 da CF/88.  

- Além deste, vale destacar os arts. 168 (que determina a entrega dos 

duodécimos dos recursos orçamentários destinados à Instituição até o 

dia 20 de cada mês) e o 98, §2º da CF/88, que destina as custas e 

emolumentos exclusivamente ao custeio de serviços afetos às 

atividades específicas da Justiça.  



Garantias do Poder Judiciário e seus Membros 

Art. 99, CF/88: “Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia 

administrativa e financeira. 

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos 

limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de 

diretrizes orçamentárias. 

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais 

interessados, compete: 
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I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e 

dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais; 

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos 

Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos 

tribunais 

(...)”. 

 

 



Garantias do Poder Judiciário e seus Membros 

Art. 95, CF/88: “Os juízes gozam das seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos 

de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de 

deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais 

casos, de sentença judicial transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do 

art. 93, VIII; 

 

 

 



Garantias do Poder Judiciário e seus Membros 

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 

39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”.  

 

- As garantias atribuídas aos magistrados são meios para se garantir a 

sua independência e imparcialidade, assegurando o livre desempenho 

de suas funções (Novelino). 
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- Vitaliciedade: impede a perda do cargo, salvo por sentença judicial 

transitada em julgado. 

- Para juízes de primeiro grau, a vitaliciedade é alcançada após dois 

anos de efetivo exercício.  

- Antes do transcurso deste prazo (estágio probatório), o magistrado 

pode vir a perder o cargo por decisão do Tribunal a que esteja 

vinculado. 
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- Integrantes de tribunais: alcançam a vitaliciedade no momento da 

posse (os indicados para o STF, o 1/3 do STJ e o 1/5 dos outros 

tribunais). 

- Exceção: perda do cargo de membro do STF que seja condenado pelo 

Senado pela prática de crime de responsabilidade (art. 52, II, CF/88). 
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- Não confunda com a estabilidade do servidor público, que é alcançada 

após três anos de efetivo exercício e que permite a perda do cargo por 

sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou 

procedimento de avaliação periódica de desempenho (art. 41, CF/88). 

- Membros do Ministério Público, Ministros do Tribunal de Contas da 

União, Oficiais das Forças Armadas e militares dos Estados, DF e 

Territórios também chegam à vitaliciedade.  
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- Inamovibilidade: impede a remoção do magistrado contra a sua 

vontade, salvo em caso de interesse público (art. 95, II, CF/88). 

- Neste caso, a remoção deve ser decidida pelo voto da maioria 

absoluta dos membros do Tribunal, assegurada a ampla defesa (art. 

93, VIII). Também pode ser determinada pelo CNJ, em sua atribuição 

fiscalizatória (art. 103-B, §4º, III, CF/88). 
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- Irredutibilidade de subsídios: garantida aos magistrados, respeitados 

os limites constitucionais. 

- É uma irredutibilidade nominal (não precisa ser real - a perda do valor 

aquisitivo da moeda não autoriza reajuste automático). 
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- Subsídio: deve respeitar o teto, que é o pago ao Ministro do STF. 

- Ministros de Tribunais Superiores: o subsídio é de 95% do pago ao 

Ministro do STF. 

- Outros magistrados (desembargadores e juízes de segundo grau): até 

95% do subsídio dos Ministros de Tribunais Superiores (ou seja, 

90,25% do pago ao Ministro do STF). 
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- Outros magistrados: o art. 93, V da CF/88 estabelece que “os subsídios dos 

demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e 

estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, 

não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou 

inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do 

subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em 

qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º da CF/88”.  
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- Aposentadorias e pensões: nos termos do art. 93, VI da CF/88, a 

aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes 

observarão o disposto no art. 40 da CF/88. 

 


