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Uma das principais missões constitucionais 
do Conselho Nacional de Justiça é apro-
ximar o Poder Judiciário da sociedade. O 
maior destinatário das ações do Conselho 
é o cidadão brasileiro. Tendo isso em vista, 
nesses 15 anos de existência, essa institui-
ção tem atuado firmemente no aprimora-
mento da transparência e da eficiência da 
Justiça, impulsionando, assim, a efetividade 
da prestação jurisdicional e a verdadeira paci-
ficação social.

No desempenho dessa tarefa, o Conselho 
conta com a atuação fundamental da 
Corregedoria Nacional de Justiça, órgão 
vocacionado a promover a maior efetivi-
dade da prestação jurisdicional a partir de 
políticas públicas voltadas à atividade cor-
recional e ao bom desempenho dos juízes e 
dos tribunais, tudo à luz dos princípios cons-
titucionais da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade e da eficiência 
administrativas.

A atuação da Corregedoria Nacional de 
Justiça sob o comando do Ministro Humberto 
Martins no período de 2019 a 2020 (ano 2) foi 
marcada por novos e expressivos avanços na 
administração judicial, tendo como pilares a 
transparência, a responsabilidade, a eficiên-
cia e a cidadania, os quais regeram a gestão 
da Corregedoria e do CNJ durante todo o 
período de 2018/2020. Esses devem ser os 
eixos da administração judicial no século 
XXI, o qual é marcado por uma cidadania 
plural, aberta e complexa, a exigir do Poder 
Judiciário abertura, dinamismo, flexibilidade, 
cooperação e foco nos resultados.

Dentre as realizações da Corregedoria 
Nacional de Justiça no período em análise, 
destaco o aperfeiçoamento da gestão 
administrativa das corregedorias do Poder 
Judiciário; a institucionalização de um 
sistema correcional nacional que atue de 
forma harmônica e uniforme; o exercício da 
função disciplinar e de controle para corrigir 
eventuais distorções e desvios do sistema; a 
otimização dos recursos e a divulgação de 
boas práticas de gestão judiciária; a expedi-
ção de atos e de recomendações destinadas 
ao aumento da produtividade e da eficiên-
cia dos serviços judiciais e extrajudiciais; a 
regulamentação dos serviços extrajudiciais, 
com a integração de notários e registrado-
res no sistema de prevenção à corrupção, à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento ao 
terrorismo; e a realização de ações voltadas 

para a promoção da cidadania. 

A reta final da gestão foi marcada pela pan-
demia do novo coronavírus (Covid-19), ofi-
cialmente reconhecida pela Organização 
Mundial da Saúde em 11 de março de 
2020. A atuação da Corregedoria, sob o 
comando do Ministro Humberto Martins 
– que também coordenou o Comitê 
para o acompanhamento e a supervisão 
das medidas de prevenção ao contágio 
pelo novo coronavírus (Portaria CNJ nº 
53/2020) – foi crucial para que a Justiça 
brasileira cruzasse os meses iniciais e mais 
decisivos da pandemia associando a plena 
continuidade da atividade judicial e nota-
rial com a proteção da saúde dos trabalha-
dores dessas atividades e do cidadão que 
necessita desses serviços.

A Corregedoria regulou uma série de temas 
de suma importância para a continuidade 
dessas atividades e, por consequência, para 
o exercício de direitos básicos pelo cidadão. 
Ressalto as seguintes regulamentações: i) da 
produção e do envio de diversos documen-
tos essenciais por meio eletrônico, a exemplo 
das certidões de óbito; ii) do funcionamento 
das serventias extrajudiciais e da execução de 
serviços notariais e de registro; e iii) da reali-
zação de inspeções por videoconferências; 
dentre outros.

Os frutos das inúmeras ações adotadas 
durante a gestão do Ministro Humberto 
Martins (2018/2020) seguirão sendo colhi-
dos nos anos vindouros, ajudando a sedi-
mentar o Poder Judiciário do futuro: ainda 
mais eficiente, transparente, responsável, 
democrático e cidadão.

Ministro DIAS TOFFOLI  
Presidente do Conselho Nacional  
de Justiça

A P R E S E N T A Ç Ã O
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Tudo tem o seu tempo determinado, e 
há tempo para todo o propósito debaixo 
do céu (Eclesiastes 3:1). Toda jornada tem 
o seu início e o seu fim. Findo a minha 
gestão à frente da Corregedoria Nacional 
de Justiça com o mesmo espírito de luta e 
dedicação que iniciei em agosto de 2018. 

A postura dos magistrados em sua vida 
pública e privada é cada dia mais importante. 
Vivemos um tempo em que todos os olhos 
estão voltados para o Judiciário. Os magis-
trados são vistos e devem se ver como servi-
dores da sociedade, até porque é ao interesse 
público que servem. Assim, pautamos nossas 
atividades na busca de uma sociedade justa 
e solidária, para que a democracia se man-
tenha forte em nosso País. 

Nesses dois anos, pude constatar que 
a principal reivindicação do cidadão é, 
em grande parte, a busca por um Poder 
Judiciário célere, eficiente e transparente. 
Foi com base nesses princípios que edi-
tamos provimentos, recomendações e 
orientações para uniformizar as boas prá-
ticas processuais e administrativas para 
todo o sistema de Justiça brasileiro.

As dificuldades ocorreram, mas foram 
enfrentadas com sensibilidade e prudên-
cia. O diálogo com a magistratura nacio-
nal foi constante. A atuação dos magis-
trados foi valorizada, pois desempe-
nham papel relevante para o exercício 
da democracia. As Corregedorias-Gerais 
de Justiça e as Corregedorias Regionais 
Federais desempenharam papel auxiliar 

de controle indispensável. Daí a impor-
tância da criação do Fórum Nacional das 
Corregedorias – Fonacor, que contribuiu 
para um ambiente de troca de ideias e 
experiências.

Fomos muito além do que meros apli-
cadores de penalidades. É bem verdade 
que a função disciplinar foi exercida com 
rigor, mas sempre com observância do 
contraditório e da ampla defesa. A função 
orientadora foi essencial para a preven-
ção de falhas, buscando sempre a moder-
nização e o aprimoramento das atividades 
administrativas, jurisdicionais e notariais 
e de registro do Poder Judiciário. Nesse 
contexto, instituímos, por exemplo, o 
PJeCor para todas as corregedorias, regu-
lamentamos o sistema e-Notariado e a 
obrigatoriedade de os cartórios informa-
rem a suspeita de lavagem de dinheiro nas 
transações imobiliárias.

Como gestores, é nossa obrigação prestar 
contas à sociedade, pois os cidadãos são 
os destinatários dos serviços públicos. Por 
esse motivo, esta revista traz as princi-
pais medidas adotadas pela Corregedoria 
Nacional de Justiça ao longo dos últimos 
dois anos. A Corregedoria Nacional de 
Justiça caminha de mãos dadas com a 
magistratura.

O trabalho em conjunto foi fundamen-
tal. A colaboração do presidente do CNJ, 
Ministro Dias Toffoli, juntamente com a 
sua equipe, engrandeceu ainda mais as 
funções constitucionais da corregedoria. 

PA L AVRAS DO  C ORREGEDOR 
NACIONAL  DE  JUST IÇA

Sem o seu apoio, não teríamos alcançado 
o êxito esperado. 

Finalizo com um agradecimento espe-
cial aos ministros do STJ, que me indi-
caram à corregedoria do CNJ; aos corre-
gedores que eventualmente me substituí-
ram, ministros Aloysio Corrêa da Veiga e 
Emmanoel Pereira; aos conselheiros do 
CNJ; aos juízes auxiliares e a todos os 
servidores do meu gabinete. Gratidão é 
a memória do coração. 

Os trabalhos foram intensos, porém gra-
tificantes, pois atuamos com a certeza 
de que estamos construindo um Poder 
Judiciário mais ágil e eficiente. 

Posso tudo naquele que me fortalece. 
Deus no comando. 

Magistratura forte, cidadania respeitada!

Ministro HUMBERTO MARTINS  
Corregedor Nacional de Justiça
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JUDIC IÁRIO  MA IS  P RÓX IMO 
DO  C IDADÃO 
A credibilidade adquirida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) ao longo dos 
anos, como órgão de controle e plane-
jamento estratégico do Poder Judiciário, 
resulta de um trabalho conjunto desenvol-
vido pela presidência da instituição, pela 
Corregedoria Nacional de Justiça e pelos 
demais conselheiros. 

No biênio 2018-2020, o ministro Humberto 
Martins veio somar-se a esse trabalho 
em busca do aperfeiçoamento do Poder 
Judiciário, como corregedor nacional de 
Justiça. Em seu plano de gestão, várias 
metas, novas estratégias e diretrizes, todas 
elas com um foco principal: conferir trans-
parência à Justiça brasileira e torná-la mais 
próxima do cidadão, reduzindo o grau de liti-
giosidade no Brasil.

Assim, desde agosto de 2018, como resul-
tado do trabalho da corregedoria nacional, 
o Judiciário brasileiro esteve mais perto do 
cidadão. Em todas as inspeções realizadas 
nos tribunais do País, o ministro Humberto 
Martins esteve de alguma forma presente 
e sempre fez questão de, pessoalmente, 
atender às súplicas de cada cidadão. 

O calendário de inspeções, planejado no 
início da gestão, foi totalmente cumprido e 
contou com o apoio incondicional do minis-
tro Dias Toffoli e de sua equipe, mesmo no 
período de distanciamento imposto pela 
pandemia do novo coronavírus, quando os 
trabalhos passaram a ser realizados de forma 
remota, fato inédito nas gestões anteriores.

As inspeções promovidas nos 27 tribunais 
de Justiça e nos cinco regionais federais 
trouxeram à tona várias boas práticas que 
podem ser compartilhadas. O intercâmbio 
dessas informações e experiências foi pro-
porcionado pela criação do Fórum Nacional 
das Corregedorias – Fonacor, que teve sua 
3ª edição realizada em plataforma virtual, 
cumprindo o necessário distanciamento 
social. Por outro lado, também foram cons-
tatadas algumas ausências de conformidade, 
que precisaram de um direcionamento para 
serem aperfeiçoadas. 

O cidadão foi ouvido de forma simplificada 
com a criação do Disque Cidadania, serviço 
telefônico disponibilizado para registrar 
denúncias, reclamações, sugestões. Iniciativa 
que garantiu o acesso direto aos serviços da 
Corregedoria Nacional de Justiça e ao corre-
gedor nacional, o qual conheceu de perto as 
dificuldades da população e as suas expecta-
tivas em relação ao Poder Judiciário.

A moralização do Judiciário foi outro 
ponto perseguido pelo órgão, que editou  
34 Provimentos, 17 Recomendações, três 
Orientações e 94 Portarias sobre os mais 
diversos assuntos. Entre os tópicos que 
tiveram destaque, pode-se citar a preo-
cupação da corregedoria nacional com o 
cumprimento do Provimento n. 64/2017 
e da Recomendação n. 31/2018, relati-
vos ao pagamento de verbas remunera-
tórias retroativas aos tribunais, bem como 
com o combate à corrupção e à lavagem 
de dinheiro, a conduta e a atuação da 

É na ética da 

atuação dos 

magistrados 

e na correção das 

decisões que reside 

o verdadeiro poder 

do Judiciário. O 

compromisso da 

magistratura deve 

ser sempre com o 

cumprimento das 

leis e da Constituição 

brasileira para a 

construção de um 

Poder Judiciário 

acreditado, para o 

fortalecimento do 

Estado Democrático 

de Direito e para 

uma nação cada vez 

melhor e mais justa.”

(Ministro Humberto 

Martins)

magistratura nacional, a prestação jurisdi-
cional dos tribunais, a organização do tra-
balho dos tribunais e o serviço extrajudicial 
durante o período de pandemia da Covid-
19, entre outras.
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GESTÃO EFETIVA
Sem informação e uniformização dos trabalhos, não é possível fazer uma gestão 
efetiva. Partindo desse princípio, a Corregedoria Nacional de Justiça trabalhou no 
sentido de estabelecer metas, organizações e estratégias para o aperfeiçoamento 
da gestão judicial, orientada pelos eixos da transparência, da responsabilidade, da 
eficiência e da cidadania, difundindo novas ideias e assumindo um caráter que vai 
muito além da atividade disciplinar. As corregedorias passaram a ser protagonistas, 
também, na gestão administrativa do Judiciário nacional, zelando pela preservação 
dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 
eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.
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OLHAR AT ENTO SOBRE  
O  JUDIC IÁRIO
Nesses últimos dois anos (2018-2020), a Corregedoria Nacional de Justiça buscou soluções para a 
concretização de um Judiciário mais acessível, transparente e célere. Fundamentado no trinômio 
autonomia-transparência-eficiência, o ministro Humberto Martins trabalhou com dedicação, buscando 
o diálogo não só com o cidadão brasileiro, mas também com a magistratura nacional 

O corregedor nacional valorizou a atuação 
dos magistrados para o exercício da demo-
cracia e o alcance da paz nacional, substi-
tuindo o papel de aplicador de penalida-
des pelo de gestor estratégico. Isso porque, 
segundo ele, as corregedorias de Justiça 
e as regionais federais devem sempre agir 
como instrumentos privilegiados de gestão 
do Poder Judiciário, tendo sua atuação 
voltada, principalmente, para fazer com 
que, cada dia mais, o Judiciário que temos 
se aproxime do Judiciário pelo qual a popu-
lação clama.

“É função precípua das corregedo-
rias o acompanhamento constante 
da atuação dos magistrados tanto no 
aspecto da produtividade quanto no 
que diz respeito ao cumprimento dos 

deveres éticos da magistratura. Portanto, 
as corregedorias devem ser vistas como 
órgãos fundamentais na gestão do Poder 
Judiciário, capazes de traçar um retrato 
da situação de processos em trâmite 
no País, examinar quais unidades judi-
ciárias estão sobrecarregadas e, assim, 
encontrar soluções que permitam resol-
ver de forma rápida, eficiente e justa as 
demandas que lhe são postas”, salientou 
o ministro corregedor.

Assim, para o ministro, as corregedorias 
devem assumir o papel de promotoras 
da cidadania, examinando as situações, 
detectando eventuais falhas ou deficiên-
cias e propondo soluções que busquem 
a modernização das atividades adminis-
trativas e jurisdicionais.

NÚMEROS ESTRATÉGICOS

Os números produzidos pelo órgão refle-
tem esse esforço: ao tomar posse como 
corregedor nacional (agosto/2018), o 
ministro Humberto Martins recebeu um 
acervo inicial de 3.269 processos. Ao longo 

Devemos 
todos 
marchar 
unidos em 

prol da melhoria na 
atividade jurisdicional. 
Para isso, é preciso 
estabelecer padrões 
e procedimentos 
uniformes também 
no que diz respeito 
à gestão judicial, 
uma vez que o 
regime disciplinar da 
magistratura nacional é 
único e a Lei Orgânica 
uma só.” (Ministro 
Humberto Martins)

Abertura dos trabalhos de inspeção no TJGO (novembro/2019)
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A iniciativa 

de o ministro 

Humberto 

Martins vir ao TJCE 

pessoalmente e se colocar 

à disposição do cidadão 

é fantástica. Isso faz com 

que as pessoas acreditem 

no Judiciário.” (Adolfo 

Lindemberg, advogado)

Corregedor nacional e equipe durante inspeção no TRF4 (outubro/2019)

do primeiro ano de gestão, foram distri-
buídos 9.628 processos e baixados defi-
nitivamente 9.784, levando a um acervo 
de 3.326 processos. Ao longo do segundo 
ano, foram distribuídos 8.308 processos e 
baixados 8.285, deixando a corregedoria 
nacional, em 17/7/2020, com um acervo 
de 3.133 processos. 

Ainda nesses dois anos, o correge-
dor nacional realizou inspeções nos 26 
estados da Federação e no Distrito Federal, 
bem como nos cinco Tribunais Regionais 
Federais, e editou três Orientações, 
94 Portarias, 17 Recomendações e 34 
Provimentos. Por último, vale destacar 
que, dos 20.299 processos que o CNJ 
recebeu neste biênio, 87,67% (17.936) 

são de responsabilidade da 
Corregedoria Nacional de Justiça.

Segundo Humberto Martins, sua 
gestão procurou corrigir even-
tuais incorreções e desvios de 
caminhos. “Cabe à corregedoria 
nacional e às corregedorias locais 
zelar para que as metas estabe-
lecidas pelo CNJ sejam integral-
mente cumpridas, a fim de que, 
paulatinamente, se consiga alcan-
çar a Justiça que todos sonham. 
Devemos atuar como órgãos de 
orientação e de controle, de forma 
a assegurar que o Judiciário exerça 
o papel que lhe foi traçado pela 
Constituição”, afirmou o ministro.

Movimentação Processual – Biênio 2018/2020*

*Dados retirados em 17/7/2020 do CNJ em números 

Baixados

Recebidos

ANO 1 ANO 2

9.628
8.308

9.784
8.285
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As 

corregedorias 

precisam 

ter uma administração 

participativa e moderna, 

aberta ao debate de 

ideias que possam 

trazer melhorias ao 

sistema de controle do 

Judiciário. Na medida 

em que as corregedorias 

identificam os problemas 

e propõem as soluções, 

estão contribuindo 

para a gestão do Poder 

Judiciário.” (Ministro 

Humberto Martins)

METAS  E  D IRETRIZE S 
E STRAT ÉGICAS  DA 
C ORREGEDO RIA
Durante a sua gestão, o ministro Humberto Martins anunciou e implementou metas e diretrizes estratégicas 
para a Corregedoria Nacional de Justiça. O objetivo foi o de garantir a uniformização da atuação do 
órgão, bem como a prevalência da participação de todos na criação de um sistema verdadeiramente 
harmônico, que pudesse somar forças para melhorar os seus objetivos constitucionais

Segundo Humberto Martins, o que se procurou, continuamente, foi a superação, o 
avanço, de modo que as metas e diretrizes fossem encaradas muito mais como um 
ponto de partida do que um destino a ser alcançado. Assim, o corregedor nacional 
destacou que seu cumprimento não poderia nunca ser visto como o ponto final da 
trajetória, mas sim como a coroação de um caminho rumo à direção correta, que 
não pode ter a velocidade de sua marcha diminuída.

“A ideia por trás dessas metas e diretrizes estratégicas é reforçar o papel das corre-
gedorias como instrumentos de orientação e fomentadoras de boas práticas geren-
ciais, pois, pela proximidade que têm em relação às unidades judiciárias, pela força 
coercitiva que têm junto aos magistrados, revela-se essencial esse fortalecimento 
das corregedorias como forma de disseminação das boas práticas gerenciais do 
Poder Judiciário brasileiro”, assinalou Martins. 

As metas e diretrizes estratégicas da corregedoria nacional foram apresentadas pelo 
ministro Humberto Martins durante o XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
realizado em Maceió (AL), em novembro de 2019.

VISIBILIDADE DO TRABALHO DAS CORREGEDORIAS

O Fórum Nacional das Corregedorias (Fonacor), instituído pelo Provimento  
n. 80/2018, foi idealizado com o objetivo de reunir, trimestralmente, todos os 
corregedores de Justiça do País para discutir a realidade do Judiciário brasileiro 
a partir dos desafios impostos aos órgãos correicionais.

A corregedoria nacional realizou três edições do Fonacor: a primeira, nos dias 26 e 
27 de junho de 2019; a segunda, no dia 9 de outubro de 2019, ambas no auditório 
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do Conselho da Justiça Federal (CJF), em 
Brasília; e a terceira, no dia 8 de junho 
de 2020, de forma inteiramente remota, 
devido à pandemia causada pela Covid-19.

Durante o I Fonacor, foram travadas as 
primeiras discussões acerca das estra-
tégias para uma atuação uniforme das 
corregedorias dos tribunais do País. De 
acordo com as deliberações, os correge-
dores deveriam estimular os tribunais de 
Justiça a cumprirem as metas do Conselho 
Nacional de Justiça, assim como cobrar 
o cumprimento dos prazos previstos na 
Resolução n. 185 do CNJ para que fosse 
implantado o Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) em suas Cortes. 

Além disso, deveriam incentivar a fiscali-
zação da atividade notarial e registral, por 

meio de processo eletrônico, e a observân-
cia do prazo de 100 dias para a movimen-
tação dos processos prioritários e críticos.

Já na segunda edição, foram debatidas 
as propostas de metas das corregedorias 
para 2020, visando ao fortalecimento do 
Poder Judiciário nacional. Entre elas, as 
corregedorias-gerais de todos os tribu-
nais do País se comprometeram a adotar 
o sistema PJeCor para os pedidos de pro-
vidências, atos normativos, representações 
por excesso de prazo e procedimentos de 
natureza disciplinar, bem como a regula-
mentar a realização de inspeções/correi-
ções ordinárias presenciais em todas as 
unidades judiciais, com a conclusão dos 
relatórios no prazo de 30 dias.

No III Fonacor, a implantação do PJeCor 

pelas corregedorias ganhou um crono-
grama oficial de implementação com a 
edição do Provimento n. 102/2020. Além 
disso, os corregedores firmaram o com-
promisso de estimular o desenvolvimento 
e a implementação da Justiça Itinerante 
em seus estados, assim como o de fisca-
lizar o cumprimento das determinações 
e recomendações feitas pela corregedo-
ria nacional nas inspeções realizadas nos 
tribunais. 

Os órgãos correicionais também se com-
prometeram a fiscalizar o cumprimento 
do prazo de 100 dias para a movimenta-
ção dos processos prioritários e críticos; a 
prática de atos extrajudiciais eletrônicos, 
inserindo a rotina nos protocolos de inspe-
ção/correição das corregedorias; as metas 
nacionais do Poder Judiciário nacional; e 

Corregedor nacional durante abertura do XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário (novembro/2019)
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a efetiva implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 
2030 das Nações Unidas.

PJECOR

O Processo Judicial Eletrônico das 
Corregedorias (PJeCor) é um sistema 
informatizado único para todas as 

corregedorias, que tem por objetivo uni-
ficar e padronizar a tramitação dos pro-
cedimentos administrativos, garantindo 
maior eficiência, transparência e econo-
mia na atuação dos órgãos correicionais.

Esse grande desafio, cujos passos iniciais 
foram objeto da apresentação no primeiro 
encontro do Fonacor, realizado em 26 e 
27 de junho de 2019, consiste em uma 

Marcio Freitas, juiz auxiliar coordenador da corregedoria nacional, durante webinar sobre o PjeCor (junho/2020)

É de se 
destacar o 
empenho 

do ministro Humberto 
Martins em colocar 
a corregedoria 
nacional no caminho 
de, efetivamente, 
assumir a posição de 
órgão responsável 
pela harmonização 
e uniformização 
dos trabalhos 
correicionais.”  
(Marcio Freitas, juiz 
auxiliar coordenador da 
corregedoria nacional)Glossário sobre metas e diretrizes estratégicas das corregedorias pode ser consultado no site do CNJ
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instalação única da plataforma “Processo 
Judicial Eletrônico”, por meio da qual tramita-
rão os processos de competência dos órgãos 
censores do Poder Judiciário nacional. 

Os quatro grandes objetivos do PJeCor 
são: transparência, economicidade, padro-
nização de procedimentos e agilidade na 
prestação de informações. A Corregedoria-
Geral de Justiça do Rio Grande do Norte 
foi a primeira a implementar o sistema no 
projeto-piloto do PJeCor, em 15 de julho 
de 2019.

Em 12 de agosto do mesmo ano, o cor-
regedor nacional instituiu, por meio da 
Portaria n. 23/2019, o grupo de traba-
lho para desenvolvimento do sistema no 
âmbito da corregedoria nacional. Quase 
um mês depois, durante o II Fonacor, foi 
debatida a adoção do PJeCor por todas 

as corregedorias do País para os pedidos 
de providências, atos normativos, repre-
sentações por excesso de prazo e proce-
dimentos de natureza disciplinar.

Na segunda fase do projeto-piloto, a 
Corregedoria Nacional de Justiça pro-
moveu treinamento presencial, em 17 
de outubro de 2019, para os represen-
tantes de implantação das corregedorias 
de Justiça da Bahia, de Pernambuco e do 
Pará, bem como dos Tribunais Regionais 
do Trabalho da 9ª e da 21ª Regiões. E a 
terceira e última fase do projeto-piloto 
contou com a inclusão das corregedorias 
de Justiça da Paraíba, do Paraná, do Rio 
de Janeiro, bem ainda da Corregedoria 
Regional da Justiça Federal da 1ª Região.

Meta 1 – Em novembro de 2019, durante o 
XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, 

os corregedores de todos os tribunais do 
País aprovaram a Meta 1 das corregedo-
rias para o ano de 2020, qual seja, receber 
todos os novos pedidos de providên-
cias, atos normativos, representações 
por excesso de prazo, bem como todos 
os procedimentos de natureza disciplinar, 
por meio do PJeCor. 

A corregedoria nacional passou a contar, 
também, com um área na página da 
internet destinada ao Glossário, na qual 
poderão ser encontrados os esclareci-
mentos necessários (https://www.cnj.
jus.br/wp-content/uploads/2019/12/
Gloss%C3%A1rio-Corregedoria-1.pdf).

Com o término do projeto-piloto do 
PJeCor, o corregedor nacional de Justiça, 
em maio de 2020, deu início à expansão da 
implantação do sistema para todas as cor-
regedorias do País, de todos os segmen-
tos da Justiça, iniciando-se a realização 
dos cadastros iniciais das corregedorias e 
dos juízes e/ou servidores de implantação 
indicados pelos corregedores de todos os 
tribunais.

Esse projeto de implantação nacional 
do sistema único para as corregedorias 
contou com os seguintes marcos:

 ■ Resolução CNJ n. 320, de 15 de maio 
de 2020: alterou a Resolução CNJ  
n. 185/2013, para instituir a versão do PJe 
exclusiva para uso das corregedorias;

 ■ Provimento n. 102, de 8 de julho de 
2020: dispôs sobre diretrizes e parâme-
tros para a implantação, a utilização e o 
funcionamento do sistema do Processo 
Judicial Eletrônico nas Corregedorias 
(PJeCor).

Resolução n.185 do CNJ, alterada para inclusão do PJeCor
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Para ampliar o suporte e o apoio aos novos 
usuários do sistema, foi realizado o webi-
nário do PJeCor, bem como foi criada 
uma página na internet para divulgação 
de informações e materiais de apoio à uti-
lização do sistema. 

PROCEDIMENTOS 

INVESTIGATÓRIOS

A Meta 2 da corregedoria nacional tem 
natureza disciplinar e consiste em fazer 
com que as corregedorias identifiquem e 
julguem 100% das investigações prelimi-
nares, sindicâncias e outros procedimen-
tos, quaisquer que sejam suas denomina-
ções, instaurados contra magistrados e que 
tenham sido autuados até 31/12/2018. 

Para tanto, as corregedorias locais devem 
implementar, em seus sistemas eletrônicos, 
funcionalidade de controle que permita, de 
maneira clara e rápida, identificar os pro-
cessos autuados até 31/12/2018 e monito-
rar a data de julgamento definitivo, consi-
derando-se como julgados, para efeito de 
aferição da meta, processos em que houve 
apresentação de voto da corregedoria para 

abertura de processo administrativo disci-
plinar, quando for o caso.

A Meta 3 consiste em fazer com que as cor-
regedorias identifiquem e julguem 80% das 
investigações preliminares, sindicâncias e 
dos procedimentos de natureza disciplinar 
contra magistrados no prazo de 140 dias a 
partir da autuação.

O titular da corregedoria deve fiscalizar a 
observância das Metas 2 e 3 e informar à 
Corregedoria Nacional de Justiça o per-
centual de cumprimento, encaminhando 
a relação dos procedimentos disciplinares 
autuados até 31/12/2018 que não foram 
julgados. Em agosto e novembro de 2020, 
as corregedorias devem informar o estado 
de cumprimento da meta, apresentando a 
relação dos procedimentos que já tenham 
recebido decisão. Entre eles, devem ser 
incluídos aqueles em que tenha sido apre-
sentado voto pela abertura de Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD). 

METODOLOGIA DAS INSPEÇÕES

Para as inspeções e correições, a Corre-
gedoria Nacional de Justiça estabe- 

leceu duas diretrizes estratégicas.  
A primeira delas baseia-se em regula-
mentar a autoinspeção ordinária anual 
das unidades judiciárias (cartórios e 
gabinetes). Na regulamentação, deverá 
constar a definição do respectivo formu-
lário, preferencialmente por meio eletrô-
nico, no qual, entre os tópicos a serem 
informados e observados pela unidade 
judicial, deverá ter a distinção quantita-
tiva dos processos físicos em relação aos 
eletrônicos.

Devem ser estabelecidos, ainda, nos pro-
cedimentos de tramitação da autoins-
peção, prazos para envio, apreciação 
e providências pelas corregedorias. O 
corregedor do tribunal deverá informar 
à corregedoria do CNJ o cumprimento 
da referida diretriz estratégica, encami-
nhando tal regulamentação e os docu-
mentos correlatos.

A segunda diretriz diz respeito à regula-
mentação da periodicidade máxima para a 
realização de inspeções/correições ordiná-
rias. Para tanto, deverá constar a alternân-
cia de inspeções/correições presenciais e 
virtuais, sendo admissível por meios tecno-
lógicos sempre que disponíveis, e também 

Plenário do Conselho Nacional de Justiça (fevereiro/2020)
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a previsão da realização dos trabalhos em 
todas as unidades judiciais, abrangendo os 
gabinetes e os cartórios ou as secretarias/
cartórios unificados.

É necessário, ainda, que esteja prevista a 
conclusão dos relatórios de inspeções e 
correições no prazo de 30 dias, contado 
do término da sua realização, contendo, 
se for o caso, as ações que deverão ser 
implementadas pelo magistrado respon-
sável pela unidade inspecionada, cujo 
cumprimento deverá ser acompanhado 
pela corregedoria-geral do tribunal em 
procedimento próprio.

Até o dia 19 de maio de 2020, das 86 cor-
regedorias de Justiça (27 tribunais esta-
duais, 27 tribunais regionais eleitorais, 
24 tribunais regionais do trabalho, cinco 
tribunais regionais federais e três tribu-
nais de Justiça militar), apenas cerca de 
16% não tinham apresentado nenhuma 
informação à Corregedoria Nacional  
de Justiça.

DIRETRIZES PARA O 

EXTRAJUDICIAL

A institucionalização de um sistema de metas 
específico para os serviços notariais e de 
registro foi criada por meio do Provimento 
n. 79 da Corregedoria Nacional de Justiça. O 
normativo estabelece que as metas nacionais 
serão anuais e definidas no ano anterior ao 
cumprimento, durante o Encontro Nacional 
de Corregedores do Serviço Extrajudicial.

As corregedorias de Justiça de cada estado 
poderão apresentar à corregedoria nacio-
nal, até o dia 31 de junho de cada ano, pro-
postas de Metas Nacionais para o Serviço 
Extrajudicial. O cumprimento delas será 
aferido por meio de inspeções e/ou comu-
nicação oficial do órgão correicional local.

No mês de agosto de 2019, houve a pre-
miação, com o certificado nacional de 
eficiência do serviço extrajudicial, das 
Corregedorias-Gerais de Justiça que 

cumpriram, integralmente, as 20 metas 
nacionais. Foram contempladas: Amazonas, 
Distrito Federal, Minas Gerais e Sergipe. 

A corregedoria nacional também esta-
beleceu duas diretrizes estratégicas para 
o serviço extrajudicial. A primeira delas  
(n. 3) consiste em regulamentar e incen-
tivar a utilização do protesto extrajudicial 
das decisões judiciais transitadas em julgado 
(Justiça estadual, Justiça federal e Justiça 
do trabalho). 

A diretriz estratégica n. 4 consiste em fazer 
com que as corregedorias promovam o 
integral cumprimento das obrigações pre-
vistas no Provimento n. 88/2019 (que incluiu 
definitivamente os cartórios brasileiros na 
rede de instituições que combatem a cor-
rupção, a lavagem de dinheiro e o financia-
mento ao terrorismo), inclusive mediante 
verificação nas inspeções ordinárias, bem 
como supervisionem os tabelionatos e 
ofícios de registro previstos no artigo 2º do 
referido ato normativo.

Corregedor nacional durante sessão plenária do CNJ (fevereiro/2020)
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ATOS NO RM ATIVOS
“As correge dorias, como órgãos de controle da conduta ético-disciplinar, e como importantes órgãos de 
gestão, devem se valer de procedimentos uniformes e aplicados da mesma forma por todos os órgãos 
do Poder Judiciário, de todos os segmentos de Justiça.”  (Humberto Martins) 

Compete ao corregedor nacional de Justiça, no âmbito de suas atribuições constitucionais, de acordo com o artigo 3, inciso XI, do 
Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, “editar recomendações, atos regulamentares, provimentos, instruções, 
orientações e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus servi-
ços auxiliares, bem como dos demais órgãos correicionais”.

Durante o seu biênio à frente da corregedoria nacional, o ministro Humberto Martins editou três Orientações, 34 Provimentos, 17 
Recomendações e 94 Portarias. Dentre os atos normativos, merecem destaque aqueles vinculados à pandemia do novo coronaví-

rus – que permitiram a manutenção da prestação dos serviços extrajudiciais –, e 
ao combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
(Provimento n. 88/2019).
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ATOS NORMATIVOS 2019-2020

ORIENTAÇÃO                            

Orientação n. 9   13/3/2020

Dispõe sobre a necessidade de as corregedorias-gerais dos ramos do Poder Judiciário nacional observarem medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) e dá outras orientações.

RECOMENDAÇÕES                                  

Recomendação n. 42   3/10/2019

Dispõe sobre a circulação e hospedagem de crianças na Copa do Mundo FIFA Sub-17.

Recomendação n. 43   30/10/2019

Dispõe sobre o procedimento prévio a ser observado por todos os registradores civis do País para a lavratura de registros de nasci-
mento e passaportes.

Recomendação n. 45   17/3/2020

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus, causador da  
Covid-19, no âmbito das serventias extrajudiciais e da execução dos serviços notariais e de registro.

Recomendação n. 46   23/6/2020

Dispõe sobre medidas preventivas para que se evitem atos de violência patrimonial ou financeira contra pessoa idosa no período de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

PORTARIAS                                  

Portaria n. 29   2/9/2019

Determina a realização de inspeção no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Portaria n. 30   2/9/2019

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e serventias extrajudiciais.
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Portaria n. 31   2/9/2019

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça de São Paulo e serventias extrajudiciais.

Portaria n. 32   2/9/2019

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça de Goiás e serventias extrajudiciais.

Portaria n. 33   2/9/2019

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e serventias extrajudiciais. 

Portaria n. 34   2/9/2019

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça da Bahia e serventias extrajudiciais.

Portaria n. 35   3/9/2019

Altera o calendário de inspeções publicado pela Portaria n. 21 de 25 de junho de 2019.

Portaria n. 36   16/9/2019

Indica o conselheiro Emmanoel Pereira, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), para exercer, como substituto, as atribuições 
de corregedor nacional de Justiça.

Portaria n. 37   18/9/2019

Inclui membros na delegação dos trabalhos de inspeção no TRF 4.

Portaria n. 38   18/9/2019

Portaria Aditiva da inspeção no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

Portaria n. 39   2/10/2019

Designa magistrado para os trabalhos de inspeção no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Portaria n. 40   15/10/2019

Institui Grupo de Trabalho para análise, compilação e atualização dos provimentos da Corregedoria  Nacional de Justiça que regula-
mentam o serviço extrajudicial, em razão das alterações normativas e fáticas ocorridas.

Portaria n. 41   22/10/2019

Encerra requisição de magistrada para atuar na Corregedoria Nacional de Justiça.
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Portaria n. 42   25/10/2019

Designa magistrado para auxiliar nos procedimentos em trâmite na Corregedoria Nacional de Justiça.

Portaria n. 43   17/10/2019

Inclui servidora na inspeção do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Portaria n. 44   17/10/2019

Inclui servidora na inspeção do Tribunal de Justiça da Bahia.

Portaria n. 45   04/11/2019

Altera o Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.

Portaria n. 46   12/11/2019

Inclui servidora na inspeção do Tribunal de Justiça de Goiás.

Portaria n. 47   12/11/2019

Inclui magistrado na inspeção do Tribunal de Justiça da Bahia.

Portaria n. 48   19/11/2019

Inclui juízes auxiliares e servidora na inspeção do Tribunal de Justiça da Bahia.

Portaria n. 49   2/12/2019

Inclui servidor na inspeção do Tribunal de Justiça da Bahia.

Portaria n. 50   17/12/2019

Determina a realização de inspeção no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Portaria n. 51   17/12/2019

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça do Acre e serventias extrajudiciais.

Portaria n. 1   14/1/2020

Portaria Aditiva da inspeção no Tribunal de Justiça do Acre.
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Portaria n. 2   15/1/2020

Portaria Aditiva da inspeção no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Portaria n. 4   11/2/2020

Requisita prorrogação de cessão de magistrado.

Portaria n. 5   7/2/2020

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça do Ceará e serventias extrajudiciais.

Portaria n. 6   7/2/2020

Determina a realização de inspeção no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Portaria n. 7   7/2/2020

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça de Rondônia e serventias extrajudiciais.

Portaria n. 8   7/2/2020

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e serventias extrajudiciais.

Portaria n. 9   7/2/2020

Determina a realização de inspeção no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Portaria n. 10   7/2/2020

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça da Paraíba e serventias extrajudiciais.

Portaria n. 11   7/2/2020

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça do Paraná e serventias extrajudiciais.

Portaria n. 12   7/2/2020

Determina a realização de inspeção no Tribunal de Justiça do Tocantins e serventias extrajudiciais.

Portaria n. 13   11/2/2020

Portaria Aditiva da inspeção no Tribunal Regional Federal 2ª Região.

Portaria n. 14   11/2/2020

Portaria Aditiva da inspeção no Tribunal de Justiça de Rondônia.
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Portaria n. 15   11/2/2020

Portaria Aditiva da inspeção no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Portaria n. 16   5/3/2020

Delega trabalhos de inspeção na Escola Superior da Magistratura da Paraíba – ESMA/PB .

Portaria n. 17   5/3/2020

Delega trabalhos de inspeção na Escola da Magistratura do Paraná – EMAP.

Portaria n. 18   3/3/2020

Determina a realização de correição extraordinária para verificação do funcionamento da Vara de Execução Penal da Comarca de 
Manaus e do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Portaria n. 19   5/3/2020

Inclui servidora na inspeção do Tribunal de Justiça de Rondônia.

Portaria n. 20   5/3/2020

Inclui servidor na inspeção do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Portaria n. 21   16/3/2020

Dispõe sobre a suspensão temporária de atendimento presencial de partes e advogados em razão da observância das medidas tempo-
rárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).

Portaria n. 22   16/3/2020

Dispõe sobre o trabalho remoto, em caráter emergencial e provisório, no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, em razão da 
observância das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).

Portaria n. 23   16/3/2020

Determina a realização de inspeção remota no TRF2.

Portaria n.24   16/3/2020

Determina a realização de inspeção remota no TJRO.

Portaria n. 26   23/3/2020

Determina a realização de inspeção remota no TJSC.
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Portaria n.27   17/4/2020

Determina a realização de inspeção remota no TRF3.

Portaria n. 28   23/3/2020

Indica o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, para exercer, como substituto, as atribuições de corregedor nacional de Justiça.

Portaria n. 29   5/5/2020

Determina a realização de inspeção remota no TJPB.

Portaria n. 30   4/5/2020

Dispõe sobre o trabalho remoto, em caráter emergencial e provisório, no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, em razão da 
observância das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).

Portaria n. 31   11/5/2020

Inclui magistrado na inspeção do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Portaria n. 32   20/5/2020

Determina a realização de inspeção remota no TJPR.

Portaria n. 33   10/6/2020

Determina a realização de inspeção remota no TJTO.

Portaria n. 35   2/7/2020

Cessa requisição de juiz auxiliar.

 
  PROVIMENTOS                                  

 Provimento n. 86 29/8/2019

Dispõe sobre a possibilidade de pagamento postergado de emolumentos, acréscimos legais e demais despesas, devidos pela apresen-
tação de títulos ou outros documentos de dívida para protesto.

Provimento n. 87   11/9/2019

Dispõe sobre as normas gerais de procedimentos para o protesto extrajudicial de títulos e outros documentos de dívida, regulamenta 
a implantação da Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto de Títulos – CENPROT e dá outras providências.
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Provimento n. 88   1/10/2019

Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários e registradores visando à prevenção dos 
crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, e do financiamento do terrorismo, previsto na Lei  
n. 13.260, de 16 de março de 2016, e dá outras providências.

Provimento n. 89   18/12/2019

Regulamenta o Código Nacional de Matrículas – CNM, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, o Serviço de Atendimento 
Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da Administração Pública Federal às informações do SREI e estabelece diretrizes para o esta-
tuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.

Provimento n. 90   12/2/2020

Altera o Provimento n. 88, de 1º de outubro de 2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a política, os procedimen-
tos e os controles a serem adotados pelos notários e registradores, visando à prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro, previs-
tos na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, e do financiamento do terrorismo, previsto na Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016, e dá 
outras providências.

Provimento n. 91   22/3/2020

Dispõe sobre a suspensão ou redução do atendimento presencial ao público, bem como sobre a suspensão do funcionamento das 
serventias extrajudiciais a cargo dos notários, registradores e responsáveis interinos pelo expediente, como medidas preventivas para 
a redução dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, e regula a suspensão de prazos para a lavratura 
de atos notariais e de registro. 

Provimento n. 93   26/3/2020

Dispõe sobre o envio eletrônico dos documentos necessários para a lavratura de registros de nascimentos e de óbito no período de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), estabelecida pela Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020.

Provimento n. 94   28/3/2020

Dispõe sobre o funcionamento das unidades de registro de imóveis nas localidades onde foram decretados regime de quarentena pelo 
sistema de plantão presencial e à distância e regula procedimentos especiais.

Provimento n. 95   1/4/2020

Dispõe sobre o funcionamento dos serviços notariais e de registro durante o período de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), enquanto serviço público essencial que 
possui regramento próprio no artigo 236 da Constituição Federal e na Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994.
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Provimento n. 96   27/4/2020

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 15 de maio de 2020 do prazo de vigência da Recomendação n. 45, de 17 de março de 2020, do 
Provimento n. 91, de 22 de março de 2020, do Provimento n. 93, de 26 de março de 2020, do Provimento n. 94, de 28 de março de 
2020 e do Provimento n. 95, de 1º de abril de 2020, e que poderá ser ampliado ou reduzido por ato do Corregedor Nacional de Justiça, 
caso necessário.

Provimento n. 97   27/4/2020

Regula os procedimentos de intimação nos tabelionatos de protesto de títulos visando a redução dos riscos de contaminação pelo 
novo coronavírus.

Provimento n. 98   27/4/2020

Dispõe sobre o pagamento dos emolumentos, acréscimos legais, dívidas e demais despesas através dos meios eletrônicos, entre os 
quais boleto bancário, cartão de débito e crédito, inclusive mediante parcelamento, a critério do usuário, como medida preventiva de 
saúde pública nas serventias extrajudiciais, visando a redução dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus, causador da Covid-
19, e dá outras providências.

Provimento n. 99   15/5/2020

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 31 de maio de 2020 do prazo de vigência do Provimento n. 91, de 22 de março de 2020, do 
Provimento n. 93, de 26 de março de 2020, do Provimento n. 94, de 28 de março de 2020, do Provimento n. 95, de 1º de abril de 2020, 
do Provimento n. 97, de 27 de abril de 2020 e do Provimento n. 98, de 27 de abril de 2020, e que poderá ser ampliado ou reduzido por 
ato do Corregedor Nacional de Justiça, caso necessário.

Provimento n. 100   26/5/2020

Dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-Notariado, cria a Matrícula Notarial Eletrônica-MNE e dá 
outras providências.

Provimento n. 101   27/5/2020

Dispõe sobre a prorrogação dos Provimento n. 91, n. 93, n. 94, n. 95, n. 97 e n. 98 de 2020.

Provimento n. 102   8/6/2020

Dispõe sobre diretrizes e parâmetros para a implantação, utilização e o funcionamento do sistema do Processo Judicial Eletrônico nas 
Corregedorias (PJeCor).

Provimento n. 103   4/6/2020

Dispõe sobre a autorização eletrônica de viagem nacional e internacional de crianças e adolescentes até 16 anos, desacompanhados 
de ambos ou um de seus pais e dá outras providências.

Provimento n. 104   9/6/2020

Dispõe sobre o envio de dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica, pelo Cartórios de Registro Civil de 
Pessoas Naturais, diretamente ou por intermédio da Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais – CRC, aos Institutos de 
Identificação dos estados e do Distrito Federal, para fins exclusivos de emissão de registro geral de identidade.
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Ministro Humberto Martins assina Provimento n. 88, que incluiu os cartórios brasileiros na rede de combate à corrupção (outubro/2019)

Provimento n. 105   12/6/2020

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 31 de dezembro de 2020 do prazo de vigência de atos normativos editados em razão da pande-
mia do novo coronavírus.

Provimento n. 106   17/6/2020

Dispõe sobre a adoção e utilização do sistema eletrônico APOSTIL, distribuído pelo Conselho Nacional de Justiça para a confecção, con-
sulta e gestão de apostilamentos em documentos públicos, realizados em todas as serventias extrajudiciais do País, e dá outras providências.

Provimento n. 107   24/6/2020

Dispõe sobre a proibição de cobrança de quaisquer valores dos consumidores finais dos serviços prestados pelas centrais cartorárias em 
todo o território nacional, e dá outras providências.

Provimento n. 108   3/7/2020

Dispõe sobre o envio de dados estatísticos pelas Corregedorias-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal, relativos à fiscalização 
das obrigações impostas a notários e registradores no cumprimento do Provimento n. 88/2019 e de correlatas sanções que tenham sido 
aplicadas, na forma do artigo 12 da Lei n. 9.613/98, e dá outras providências.
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Considerando o contexto 

atual de declaração pública 

de situação de pandemia em relação 

ao novo coronavírus pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que ensejou 

Declaração de Emergência na Saúde 

Pública, situação esta já reconhecida 

pelo Conselho Nacional de Justiça na 

Recomendação n. 62 

e na Resolução n. 313/2020, é 

necessário que se estabeleçam condutas 

excepcionais para o enfrentamento 

da condição de emergência, 

diminuindo riscos de exposição, 

contaminação e, sobretudo, salvando 

vidas.”  (Ministro Humberto Martins)

C ORO NAVÍRUS:  UM 
DE SAF IO  IN E SP ERA D O

A pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) chegou ao 
Brasil com a confirmação do primeiro caso da doença, na capital 
paulista, em fevereiro de 2020, segundo dados do Ministério da 
Saúde, alterando rotinas e exigindo do Poder Judiciário nacional 
ações rápidas para a viabilização da continuidade de seus serviços, 
sempre em conformidade com as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), voltadas à prevenção do contágio. 

Assim, atenta à gravidade da situação, a Corregedoria Nacional de 
Justiça adotou diversas medidas para o enfrentamento do estado 
de calamidade pública no âmbito das corregedorias dos tribunais 
e do serviço extrajudicial brasileiro.

No dia 13 de março de 2020, dado o crescimento exponencial 
no número de casos de coronavírus (Covid-19), o corregedor 
nacional editou a Orientação n. 9/2020, direcionada a todas as 
Corregedorias-Gerais de Justiça do País, com recomendações 
para prevenir a propagação da Covid-19. 

Além de alertar sobre a importância de serem implementados 
hábitos de higiene, o normativo também orientou que os órgãos 
desenvolvessem políticas de informação, conscientização e pre-
venção a servidores e ao público em geral. A realização de reu-
niões por áudio ou videoconferência e oferta de trabalho remoto 
também foram recomendadas.

A própria corregedoria nacional, por meio das Portarias n. 21 e  
n. 22/2020, alterou sua rotina de trabalho, com a adoção de tra-
balho remoto e a suspensão de atendimento presencial no órgão. 
O corregedor nacional e os juízes auxiliares da corregedoria, no 
entanto, continuaram a prestar atendimento ao público por tele-
fone e por videoconferência.

Atenta às recomendações das autoridades sanitárias e aos demais atos normativos do Poder Público, a 
Corregedoria Nacional de Justiça adotou diversas medidas para o enfrentamento do vírus respiratório
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COMITÊ

No dia 16 de março, o presidente do 
Conselho Nacional de Justiça, minis-
tro Dias Toffoli, publicou a Portaria  
n. 53/2020, que instituiu um comitê para 
o acompanhamento e a supervisão das 
medidas de prevenção tomadas pelos 
tribunais brasileiros para evitar o contá-
gio da nova doença.

Coordenado pelo corregedor nacional 
de Justiça, ministro Humberto Martins, o 
trabalho do comitê resultou na aprova-
ção, pelo Conselho Nacional de Justiça, 
da Resolução n. 313/2020, que estabe-
leceu regime de plantão extraordiná-
rio para uniformizar o funcionamento 
dos serviços judiciários, com o obje-
tivo de prevenir o contágio da doença e 
garantir o acesso à Justiça neste período 
emergencial. 

Com a Resolução, foi determinada a sus-
pensão do trabalho presencial de magis-
trados, servidores, estagiários e colabora-
dores, assegurando apenas a manutenção 
de serviços essenciais em cada tribunal, ini-
cialmente até o dia 30 de abril e, depois, por 
tempo indeterminado.

Após, o grupo de trabalho editou as 
Resoluções n. 314 e n. 318/2020, que trou-
xeram novas diretrizes referentes à suspensão 
dos prazos de processos físicos e aos atendi-
mentos essenciais, bem como a recomenda-
ção que os magistrados de todo o País zelas-
sem para que os valores disponibilizados à 
população a título de auxílio-emergencial 
de R$ 600, previsto na Lei n. 13.982/2020, 
não fossem objeto de penhora, inclusive pelo 
sistema BacenJud.

Por último, o GT editou a Resolução  
n. 322/2020, que estabeleceu condições 

para a retomada da atividade presencial, 
a partir de 15 de junho, ainda que sob 
determinadas condições, e que autorizou 
também a retomada de prazos nos pro-
cessos que tramitam em papel e o cum-
primento de mandados judiciais por ser-
vidores que não estejam em grupos de 
risco, munidos de equipamentos de pro-
teção individual.

AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS

Durante o período excepcional, Humberto 
Martins também autorizou que as Varas 
da Infância e da Juventude realizassem 
audiências concentradas para a reavalia-
ção da situação jurídica e psicossocial da 
criança ou adolescente acolhido em insti-
tuição por meio virtual. 

Na reavaliação, determinada pelo 
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dos processos.

Com a situação de pandemia, o corre-
gedor nacional permitiu aos magistra-
dos realizarem as audiências de forma 
remota, pelos meios tecnológicos dispo-
níveis, providenciando, posteriormente, 
a alimentação do Sistema Nacional de 
Adoção e Acolhimento (SNA) com as 
estatísticas delas decorrentes.

INSPEÇÕES VIRTUAIS

Alternativas inovadoras também foram 
implementadas na realização das inspe-
ções nos tribunais de Justiça e nos regio-
nais federais. Por meio de videoconfe-
rência e trabalho remoto, foram inspe-
cionados os Tribunais Regionais Federais 
da 2ª Região e 3ª Região e os tribunais 
de Justiça de Rondônia, Santa Catarina, 
Paraíba, Paraná e Tocantins.

O ministro Humberto Martins afirmou 
que a Corregedoria Nacional de Justiça 
teve que inovar para que o calendário 
das inspeções ordinárias, previsto desde 
o início de sua gestão, pudesse ser cum-
prido, garantindo, assim, o aprimora-
mento da prestação dos serviços juris-
dicionais à população e possibilitando 
que a corregedoria nacional obtivesse 
informações acerca do funcionamento 
do Poder Judiciário nos estados.

Na inspeção do TRF2, o presidente da 
Corte, desembargador federal Reis 

Eu acho que estamos dando conta no Brasil 

inteiro, em particular o TRF2, respondendo 

para a sociedade que continuamos 

funcionando plenamente. De forma diferente, em função 

das circunstâncias, mas nem por isso de forma menos 

eficiente. Eu acredito que a inspeção deve ter percebido isso. 

O funcionamento está pleno e a produtividade não caiu, 

apesar de toda essa tragédia.”  (Reis Friede, presidente TRF2)

artigo 19 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), o Estado verifica a 
possibilidade de reintegração familiar 
ou a colocação em famílias substitutas. 
De acordo com o Provimento n. 32/2013 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
o juiz de Vara da Infância e da Juventude 
deve realizar as audiências, preferen-
cialmente nos meses de abril e outubro, 
para dar mais celeridade à análise  

Corregedor nacional abre inspeção no TJSC por videoconferência (abril/2019)
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Friede, lamentou a impossibilidade de 
a inspeção ter sido realizada presen-
cialmente, mas disse que o momento 
colocou o Judiciário à prova e que a res-
posta à sociedade foi bastante positiva.

CARTÓRIOS

A Corregedoria Nacional de Justiça 
também atuou no serviço extrajudicial, 
essencial para o exercício dos direitos fun-
damentais, para a circulação de proprie-
dade e para a obtenção de crédito como 
garantia real, com a edição de atos nor-
mativos para o enfrentamento do estado 
de emergência sanitária que se instalou 
no Brasil.

Em março, o órgão publicou a 
Recomendação n. 45 e os Provimentos 
n. 91; n. 92; n. 93 e n. 94. Os normati-
vos estabeleceram restrições no atendi-
mento presencial ao público nos cartórios; 

disciplinaram o funcionamento das ser-
ventias; suspenderam prazos para a lavra-
tura de atos notariais e de registro; auto-
rizaram a prestação remota de registro de 
imóveis e o envio aos cartórios, por meio 
eletrônico, dos documentos necessários 
para emissão de certidões de nascimento 
e de óbito.

E m  a b r i l ,  f o r a m  e d i t a d o s  o s 
Provimentos n. 95; n. 96; n. 97 e n. 98. 
Além de orientar sobre a importância 
de ser dada prioridade no atendimento 
a distância e determinar a não inter-
rupção da atividade cartorária, os nor-
mativos trataram, respectivamente, do 
dever de as corregedorias dos estados 
e do Distrito Federal regulamentarem 
o funcionamento do serviço extrajudi-
cial de suas localidades; da possibili-
dade de os cartórios utilizarem meios 
eletrônicos na cobrança de seus servi-
ços e nas intimações feitas pelos car-
tórios de protesto.

O que 

observo 

é que o 

home office, as sessões 

virtuais e as sessões 

por videoconferência 

possibilitaram aos 

tribunais continuarem 

a exercer quase que 

normalmente as suas 

atividades, proferindo 

decisões monocráticas 

e colegiadas, 

entregando a esperada 

prestação jurisdicional 

para a população 

brasileira.” (Ministro 

Humberto Martins) 

Presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, durante sessão de julgamento por videoconferência (maio/2020)
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Todos os provimentos tiveram vigên-
cia estabelecida até o dia 31 de dezem-
bro de 2020, com a ressalva de que esse 
prazo poderá ser ampliado ou reduzido 
pelo corregedor nacional de Justiça, caso 
necessário. 

A corregedoria nacional também uniu 
esforços com o Ministério da Saúde e 
elaborou as Portarias Conjuntas n. 1 e  
n. 2/2020, com diretrizes sobre procedi-
mentos excepcionais para o sepultamento 
de corpos durante a situação emergencial, 
como, por exemplo, a proibição da crema-
ção de corpos não identificados.

“Ao editar o normativo, consideramos 
a necessidade de esclarecer e zelar pela 
adequada identificação dos mortos cujo 
óbito ocorrer no curso da pandemia, bem 
como a necessidade de resguardar os 
diretos dos familiares, dependentes e her-
deiros da pessoa falecida com a emissão 

da certidão de óbito. O nosso objetivo foi 
impedir a violação de direitos humanos, 
compromisso internacional assumido 
pelo Estado brasileiro”, destacou o minis-
tro Humberto Martins. 

POPULAÇÃO VULNERÁVEL

No mês de junho, Humberto Martins 
também editou a Recomendação  
n. 46/2020, direcionada aos cartórios nota-
riais e de registro do Brasil, para a adoção 
de medidas preventivas de abusos contra 
pessoas idosas, especialmente vulneráveis 
no período de emergência sanitária.

Segundo o normativo, as serventias extra-
judiciais podem realizar diligências, se 
entenderem necessárias, a fim de evitar 
violência patrimonial ou financeira nos 
seguintes casos: antecipação de herança; 
movimentação indevida de contas ban-
cárias; venda de imóveis; tomada ilegal; 
mau uso ou ocultação de fundos, bens ou 
ativos; e qualquer outra hipótese relacio-
nada à exploração inapropriada ou ilegal 
de recursos financeiros e patrimoniais sem 
o devido consentimento do idoso.

O provimento estabeleceu que, havendo 
indícios de qualquer tipo de violência 
contra idosos nos atos a serem praticados 
perante notários e registradores, o fato 
deve ser comunicado imediatamente ao 
Conselho Municipal do Idoso, Defensoria 
Pública, Polícia Civil ou Ministério Público.

Outra importante iniciativa foi a edição 
do Provimento n. 104, também no mês de 
junho. Com o normativo, os cartórios de 
Registro Civil de Pessoas Naturais passa-
ram a enviar, de forma gratuita, os dados 
registrais das pessoas em estado de vulne-
rabilidade aos Institutos de Identificação 
dos estados e do Distrito Federal, para fins 
exclusivos de emissão de registro geral de 
identificação.

Segundo o provimento, são considera-
das pessoas em vulnerabilidade socioe-
conômica: a população em situação de 
rua, definida no Decreto n. 7.053/2009; 
os povos e comunidades tradicionais, 
hipossuficientes, definidos no Decreto  
n. 6.040/2007; pessoa beneficiada por pro-
gramas sociais do governo federal; pessoa 
com deficiência ou idosa incapaz de prover 
sua manutenção, cuja renda familiar per 

Juntos 

superaremos 

essa crise 

e dela sairemos 

mais fortes para 

construirmos um Brasil 

mais rico, mais justo e 

mais solidário.” (Ministro 

Humberto Martins)
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Terceira edição do Fonacor, realizada de forma remota (junho/2020)

Humberto Martins em webinar da FGV sobre prestação jurisdicional na quarentena (junho/2020)

capta, seja igual ou inferior a ¼ do salário 
mínimo; migrantes, imigrantes e refugia-
dos sem qualquer identidade civil nacional.

“Editamos esse provimento considerando 
que as pessoas em situação de vulnerabi-
lidade social não têm condições socioeco-
nômicas de obter os dados registrais para 
o exercício de direitos fundamentais, atin-
gindo o exercício da cidadania, o que, por 
questão humanitária e escopo do Estado 
Democrático de Direito, exige esforços das 
instituições para a sua superação”, decla-
rou o corregedor nacional. 

LIVES

A quarentena exigiu, ainda, criatividade 
para que o compartilhamento de ideias, 
informações e interatividade entre órgãos 
e instituições ligadas ao Poder Judiciário 
fosse mantido. O recurso digital das lives 
foi uma dessas importantes medidas.

Apesar do uso da ferramenta não ser algo 
novo, a impossibilidade da realização pre-
sencial de eventos jurídicos, que tanto con-
tribuem para o aperfeiçoamento da presta-
ção jurisdicional, fez com que importantes 
debates fossem promovidos pela comuni-
dade jurídica via internet.

O corregedor nacional de Justiça parti-
cipou de importantes discussões virtuais 
no mês de abril. A primeira, realizada pelo 
Instituto Terra de Paz e Justiça, discutiu 
“O papel dos operadores do Direito em 
tempo de isolamento social”, e o ministro 
Humberto Martins falou sobre os desafios 
do teletrabalho em tempos de quarentena.

Já na segunda live, promovida pela TV 
Conjur, o corregedor nacional discorreu 

sobre as diretrizes adotadas para os car-
tórios durante a pandemia. Nas duas par-
ticipações, o ministro reforçou o posicio-
namento do Conselho Nacional de Justiça 
em envidar esforços no sentido de manter 
o Poder Judiciário em pleno funciona-
mento, com a preservação da segurança 
daqueles que nele trabalham. 

Em maio, foram mais dois seminários vir-
tuais, promovidos pela Academia Cearense 
de Direito e pela Academia Brasileira de 
Direito. Nos dois encontros, o corregedor 
destacou as ações da corregedoria do 
CNJ no período de pandemia e se disse 

confiante de que, com a união de esfor-
ços, o País conseguirá vencer esse desafio. 

Nos meses seguintes, os eventos em 
formato virtual continuaram, como 
pode ser evidenciado na Agenda cons-
tante desta revista. Assim, o correge-
dor nacional de Justiça pôde expor as 
ações e atos normativos do órgão cor-
reicional do CNJ para um maior número 
de pessoas, demonstrando sempre que  
a Corregedoria Nacional de Justiça per-
maneceu atuante e vigilante, mesmo 
com todas as restrições impostas pela 
pandemia.
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C ORREGEDO R NACIONA L  
DE  JUS T IÇA  SUBSTITUTO

O ministro Humberto Martins, correge-
dor nacional de Justiça, indicou o minis-
tro do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) Emmanoel 
Pereira para exercer, como substituto, 
as atribuições de corregedor nacional 
em casos de eventuais ausências, impe-
dimentos legais e férias, como forma 

Emmanoel Pereira, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), tomou posse como conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça no dia 16 de setembro de 2019, para um mandato de dois anos. Além de 
atuar nos processos distribuídos ao seu gabinete, o ministro assumiu o cargo de corregedor nacional de 
Justiça substituto, por indicação do ministro Humberto Martins

“de garantir a atuação contínua do cor-
regedor nacional de Justiça”, nos termos 
da Portaria n. 36/2019 da Corregedoria 
Nacional de Justiça, publicada no Diário 
da Justiça Eletrônico (DJe) em 17 de 
setembro de 2019.

Nos dez meses de atividades à frente 
da Corregedoria Nacional de Justiça, 

como substituto, o ministro Emmanoel 
Pereira proferiu diversos atos rela-
cionados a pedidos de providências, 
reclamações por excesso de prazo, 
reclamações disciplinares, sindicân-
cias, recursos administrativos, entre 
outros,  mormente nos processos 
relativos aos órgãos jurisdicionais do 
estado de Alagoas.

Ministro Emmanoel Pereira durante sessão plenária do CNJ (fevereiro/2020)
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Destacam-se, nesses julgamentos, questões relacionadas à ati-
vidade disciplinar de magistrados, com ênfase na instauração, 
de ofício, de reclamações disciplinares para apuração de supos-
tas violações de deveres funcionais, além de comunicações em 
razão da Resolução n. 135/2011 do CNJ. Merecem ser mencio-
nadas, ainda, as atividades desenvolvidas nos assuntos referentes 
a pagamentos de verbas, a precatórios, a serviços notarial e de 
registro e, em especial, ao concurso para outorga de delegação 
de notas e registros de Alagoas, demais provimentos, vacâncias e 
substituições de serventias extrajudiciais, bem como recomenda-
ções e acompanhamentos de inspeções realizadas.

Também nesse período, o ministro Emmanoel Pereira assumiu 
interinamente a Corregedoria Nacional de Justiça, por ocasião 
das férias do corregedor nacional, ministro Humberto Martins, 
de 17 a 31 de janeiro de 2020.

É importante destacar ainda que, nesses dez meses como corre-
gedor nacional de Justiça substituto, o ministro Emmanoel Pereira 
pautou todas as suas ações de forma integrada pelas diretrizes e 

Ministro Emmanoel Pereira durante II Fonacor (outubro/2019)

técnicas de gestão eficientes, implementadas pelo ministro 
Humberto Martins, na tramitação e no julgamento dos proce-
dimentos de competência da Corregedoria Nacional de Justiça, 
sempre na incessante busca da prestação de um serviço de 
qualidade, padronizado e uniforme.

Nesses dez meses 
como corregedor 
nacional de Justiça 
substituto, sempre 

pautei minhas ações em respeito 
às diretrizes e técnicas de gestão 
eficientes implementadas pelo 
ministro Humberto Martins. 
Procuramos trabalhar sempre 
em prol do cidadão, na busca 
por uma Justiça rápida, efetiva, 
uniforme e de qualidade.” 
(Ministro Emmanoel Pereira)
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CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Um Poder Judiciário mais eficiente para o cidadão brasileiro. Essa foi a meta da 
Corregedoria Nacional de Justiça durante a gestão do ministro Humberto Martins à 
frente do órgão. Para tanto, foram adotadas diretrizes que proporcionaram mais agi-
lidade na tramitação e no julgamento de procedimentos disciplinares. As inspeções 
identificaram os gargalos na gestão dos tribunais e contribuíram para tornar mais efi-
ciente o serviço prestado à sociedade. A uniformização da atividade notarial e registral 
brasileira foi um marco na história do País. A área institucional editou normas com o 
intuito de garantir que a atuação da magistratura nacional esteja em consonância com 
os valores éticos e com o padrão de conduta esperados pelos cidadãos. E o acom-
panhamento e a orientação da corregedoria nacional garantiram um incremento no 
pagamento de dívidas de precatórios vinculados ao regime especial em todos os tri-
bunais de Justiça do País.



40

Inspeções traçam um raio-x do Judiciário

I NSPEÇ Õ E S

Inspeção ordinária TRF4 (outubro/2019)

Na visão do ministro Humberto Martins, o 
procedimento de inspeção é ordinário e 
deve ser algo rotineiro, de modo a possi-
bilitar que sua reiterada realização se torne 
um estímulo a mais pela busca da exce-
lência na prestação jurisdicional dos servi-
ços auxiliares e dos cartórios extrajudiciais. 

Seguindo esse princípio, já no início de 
sua gestão, o ministro editou a Portaria  
n. 69/2018, e, posteriormente, a Portaria  
n. 21/2019, que estabeleceram o calendá-
rio para a inspeção de todos os 27 tribu-
nais de Justiça dos estados e do Distrito 
Federal, bem como dos cinco Tribunais 
Regionais Federais.

Além disso, em 11 de setembro de 2018, 
visando otimizar os recursos disponíveis 
e harmonizar as competências na realiza-
ção das inspeções, firmou os Termos de 
Cooperação n. 001 e n. 002/2018 com a 
Corregedoria-Geral da Justiça Federal e a 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 
respectivamente, estabelecendo, em 
síntese, que os relatórios de inspeções rea-
lizadas por aquelas corregedorias seriam 
submetidos ao Plenário do Conselho 
Nacional de Justiça.

CRONOGRAMA CUMPRIDO

O cronograma previamente estabelecido 
pelo corregedor nacional foi integralmente 
cumprido, de forma presencial, em 25 tri-
bunais. Entretanto, com o surgimento 

da pandemia causada pela Covid-19, a 
Corregedoria Nacional de Justiça teve 
que se reinventar, cumprindo o restante 
do calendário (sete tribunais remanescen-
tes) de forma completamente remota.

Essas inspeções passaram a exigir nova 
disciplina, por meio de portarias especí-
ficas por tribunal, que conceberam a sua 
realização de forma virtual, mediante 
entrevistas por videochamadas, com o 
uso da plataforma virtual CiscoWebex, 
além do acesso remoto a todos os sis-
temas informatizados dos tribunais em 
suas diversas áreas (administrativa, judicial  
e extrajudicial).

Assim, o ciclo de inspeções do biênio foi 
concluído com êxito para os 32 tribunais. 

Foi realizada, ainda, uma correição extraor-
dinária, na Vara de Execução Penal da 
Comarca de Manaus/AM, nos dias 5 e 6 
de março de 2020.

PADRONIZAÇÃO DOS 

TRABALHOS

A Corregedoria Nacional de Justiça, apesar 
das diferentes realidades dos tribunais de 
Justiça estaduais e regionais federais, 
empreendeu esforços na padronização 
dos trabalhos de inspeção, desde os tra-
balhos prévios e a coleta de dados, pas-
sando pela gestão administrativa e proces-
sual, até a elaboração do relatório final, a 
fim de visualizar o retrato real e atual das 
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Atendimento ao público durante inspeção no TJGO (novembro 2019)

unidades inspecionadas e do próprio tribu-
nal, de forma a contribuir para a melhoria 
dos serviços prestados.

Para alcançar esse objetivo e visando, 
ainda, à otimização de recursos, o ministro 
corregedor definiu que a composição das 
equipes que realizariam as inspeções nos 
tribunais ficaria restrita aos juízes auxilia-
res e aos servidores da corregedoria nacio-
nal. Além disso, ficou definido que os tra-
balhos ocorreriam no prazo máximo de 
uma semana. 

Em regra, as equipes foram compostas 
por quatro juízes e seis servidores, sendo 
esse número majorado de acordo com o 
porte do tribunal ou eventual deficiên-
cia previamente levantada e que mere-
cesse atenção especializada em alguma 
área. Entre as inovações implementadas, 
podemos destacar:

a) revisão e padronização dos questioná-

rios das unidades inspecionadas, que pas-

saram a contemplar a análise de proces-

sos por amostragem feita no trabalho de 

campo;

b) disponibilização dos questionários aos 

tribunais, bem como do registro de suas 

respostas, antes enviados por e-mail, dire-

tamente na nuvem do CNJ;  

c) criação de um e-mail  próprio (inspecao@

cnj.jus.br), a fim de otimizar a interlocução 

com os tribunais na área de inspeção; 

d) reestruturação da logística, com o esta-

belecimento e monitoramento de prazos, 

tanto para as atividades antecedentes à ins-

peção, como para a entrega das minutas de 

relatórios pelas equipes; 

e) compilação e organização evolutiva de 

todas as determinações e recomendações 

feitas aos tribunais durante a gestão, pri-

mando-se pela unidade de sua redação.

METODOLOGIA APLICADA

O procedimento de inspeção também foi 
pautado pela coleta de dados, com o obje-
tivo de fiscalizar o cumprimento das leis, 
das normas do CNJ e das metas estabele-
cidas para as corregedorias com relação 
aos serviços extrajudiciais;ao acompanha-
mento dos achados das inspeções ante-
riores e ainda pendentes de solução, aos 
eventuais novos achados e à análise pro-
cessual por amostragem. 

Nesse contexto, em relação às unidades 
inspecionadas foram introduzidas duas 
modificações importantes:

a) quanto aos serviços judiciais no segundo 

grau, passou-se a selecionar, aleatoria-

mente, gabinetes e unidades processan-

tes a serem inspecionados, em quantidade 

compatível com o porte do tribunal, bus-

cando abranger, tanto quanto possível, as 

diversas competências especializadas dos 

órgãos fracionários, de forma a se obter 

uma amostra da Corte local;

b) em relação às unidades judiciais de pri-

meira instância e às serventias extrajudi-

ciais, por se entender que as atividades de 

inspeção e correição são de competência 

ordinária da corregedoria local, esta passou 

a ser inspecionada quanto ao cumpri-

mento dessa função, não mais sendo rea-

lizadas inspeções diretamente nas referi-

das unidades.

Em diversos tribunais, até o segundo 
semestre de 2019, houve a fiscali-
zação do NUPEMEC/CEJUSCs e das 
Coordenadorias Estaduais das Mulheres 
em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar, mediante a integração à 
equipe de inspeção da então conse-
lheira Daldice Santana, responsável pelo 
tema no CNJ. 

Por outro lado, no curso da gestão, pas-
saram a ser inspecionadas as áreas de 
Segurança Institucional (Resolução CNJ 
n. 291/2019), Tecnologia da Informação 
– Sistemas Judiciais Utilizados – e 
Violência Doméstica, cujos capítulos 
do relatório, aprovado pelo Plenário, ou 
respostas aos questionários são encami-
nhados para os respectivos conselheiros 
responsáveis por essas matérias.
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O ministro Humberto Martins também 
introduziu a prática de realizar, pessoal-
mente, atendimento ao público, em um 
turno do expediente, cujo horário e local 
foram antecipados e amplamente divul-
gados aos cidadãos e advogados. Essa 
iniciativa garantiu aos cidadãos o acesso 
direto aos serviços da Corregedoria 
Nacional de Justiça e ao corregedor 
nacional, que passou a conhecer as difi-
culdades da população local e as suas 
expectativas em relação ao trabalho do 
Poder Judiciário.

RELATÓRIOS

Os dados e informações das unidades 
administrativas e judiciais – coletados 
por meio de entrevistas, visitas e acesso 
a processos, sistemas e documentos –, 
após conferidos e organizados siste-
maticamente, resultaram na elabora-
ção do relatório prévio a ser levado ao 
ministro corregedor para apreciação e 

definição de eventuais recomendações 
e determinações.

O ministro Humberto Martins buscou 
submeter os relatórios ao Plenário do 
CNJ de forma célere, possibilitando, o 
quanto antes, que os tribunais buscassem 
a excelência no desempenho de suas ati-
vidades administrativas e jurisdicionais. 
Assim, assinado o relatório, o corregedor 
nacional de Justiça já solicitava a inclu-
são do processo em pauta, em prazo 
não superior a 15 dias da sua finalização, 
conforme o artigo 8º, IX, do Regimento 
Interno do Conselho e enviava cópia do 
relatório ao tribunal.

Nesse ponto, Humberto Martins editou 
a Portaria n. 45/2019, por meio da 
qual alterou a redação do artigo 59 do 
Regulamento Geral da Corregedoria 
Nacional de Justiça, dinamizando, ainda 
mais, o procedimento a ser adotado para 
submissão dos relatórios ao Plenário. 
Ainda, em atenção ao princípio da publi- 

cidade, o ministro introduziu, em seu 
voto, a determinação de levantamento 
do sigilo nos processos de inspeção, 
com reserva de eventual situação que 
possa colocar em risco a segurança de 
dados do tribunal. 

Até o fechamento da edição desta 
revista, foram aprovados, à unanimi-
dade, pelo Plenário, os votos e res-
pectivos relatórios de inspeção de 30  
tribunais, pendentes apenas os das duas 
últimas inspeções realizadas, ambas no 
mês de junho, no Tribunal de Justiça 
do Paraná e no Tribunal de Justiça 
do Tocantins, que já estavam com 
pedido de pauta para julgamento na  
70ª sessão virtual, prevista para o dia 
23/7/2020. 

Publicados no Diário de Justiça 
Eletrônico, a Corregedoria Nacional de 
Justiça disponibiliza os relatórios em 
sua página na internet, ficando acessí-
veis a qualquer cidadão.

Desembargador Ricardo Paes Barreto (TJPE), por delegação do corregedor nacional (Portaria n. 8/2020), encerra inspeção no TJSC (abril/2020)
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RAIO X

A compilação sistematizada dos achados 
com suas respectivas recomendações e 
determinações, resultado das inspeções 
realizadas nos tribunais, proporcionou 
uma verdadeira radiografia do Judiciário 
nacional.

Esse raio X possibilitou, por sua vez, a 
adoção de duas iniciativas estratégicas na 
área das inspeções para as corregedorias 
de todos os segmentos de Justiça, apro-
vadas no XIII Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, em novembro de 2019, após 
profícuos debates com os corregedores 
de todos os tribunais do País. 

Foram elas: Diretriz Estratégica 1: 
“Regulamentar a autoinspeção ordiná-
ria anual das unidades judiciárias (cartó-
rios e gabinetes)”, e a Diretriz Estratégica 
2: “Regulamentar a periodicidade máxima 
para a realização de inspeções/correições 
ordinárias”. Ambas estão sendo objeto de 
acompanhamento em pedidos de provi-
dências específicos.

A medida possibilitou, ainda, no âmbito do 
III Fonacor, o compartilhamento dos prin-
cipais achados, recomendações e determi-
nações, tendo em vista que a experiência 
com os tribunais inspecionados pode ser 
engrandecedora e multiplicadora na busca 
da excelência dos serviços em todos os tri-
bunais do Brasil. 

DINÂMICA ALTERADA

As determinações feitas pelo Plenário do 
CNJ aos tribunais são objeto de acom-
panhamento pela corregedoria nacio-
nal em pedidos de providências, os quais 
passaram a ser autuados para cada área 

inspecionada do tribunal, e não para 
cada determinação, como era feito antes. 
Essa mudança conferiu mais agilidade no 
trâmite dos feitos e possibilitou um con-
trole mais efetivo desses processos.

Com o mesmo objetivo e, ainda, para pre-
venir retrabalho e decisões conflitantes, 
sempre que constatada pendência ou 
novos fatos sobre determinações preté-
ritas com acompanhamento em curso, 
determinou-se a juntada do capítulo do 
relatório de inspeção ao pedido de pro-
vidências em andamento, sem que fosse 
distribuído um novo processo. 

Atenção especial também foi conferida 
a dados e informações coletados, cujo 
tema é da competência de outros conse-
lheiros, de forma que o correspondente 
capítulo do relatório de inspeção foi a eles 
destinado.

ACERVO

Em conformidade com essa nova 
dinâmica, foram distribuídos durante 
a  gestão do ministro Humberto 
Martins (dados até 15/7/2020) 170 

Inspeção ordinária TJPA (junho/2019)

processos de pedidos de providências 
e 37 de inspeção, incluindo os oriun-
dos da Corregedoria-Geral do TST e da 
Corregedoria-Geral da Justiça Federal. 
Assim, em razão das inspeções reali-
zadas durante a gestão, o número de 
entradas totalizou 207 processos.

Contudo, no início da gestão do minis-
tro, havia, na área de inspeção da cor-
regedoria nacional, um acervo de 662 
processos. Logo em seguida, no pri-
meiro mês de gestão, foram distribuí-
dos mais de 1.150 processos resultan-
tes das inspeções realizadas ainda na 
gestão anterior. Assim, pode-se consi-
derar o acervo inicial de 1.812 proces-
sos, em sua grande maioria, pedidos de 
providências para acompanhamento de 
cumprimento de determinações.

Em 15 de julho de 2020, no BI (Qlikview), 
registravam-se 1.627 processos julgados 
e arquivados, sendo 1.588 PPs e 39 pro-
cessos de INSP.  O acervo, nessa mesma 
data, era de 287 processos, dos quais 135 
em trâmite e 152  suspensos, diante da 
necessidade de se aguardar a adoção de 
providências pelos tribunais para cum-
primento das determinações.
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Aperfeiçoamento das técnicas de gestão garantiu 
maior efetividade à atuação disciplinar 

D ISCIPL INAR

Precisamos resguardar a imparcialidade do Judiciário. O 

exercício da magistratura exige uma postura diferenciada 

dos julgadores na vida privada e profissional e a corregedoria nacional 

tem buscado levar essa orientação, para que a imagem do Poder 

Judiciário não seja comprometida.” (Ministro Humberto Martins)

A Corregedoria Nacional de Justiça, 
durante a gestão do ministro Humberto 
Martins, adotou diretrizes que proporcio-
naram mais agilidade na tramitação e no 
julgamento de procedimentos discipli-
nares. Nesses dois anos (2018-2020), de 
2.124 novos casos distribuídos, foram jul-
gados 2.005. Desse total, 1.773 foram deci-
sões monocráticas e 232 decisões colegia-
das, estando em trâmite 717 procedimen-
tos em fase de instrução ou acompanha-
mento das apurações em curso em outras 
instâncias.

No mesmo período, foram acolhidas pelo 
Plenário do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) 19 propostas de instauração de 
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 
contra magistrados e quatro propostas de 
revisão disciplinar. Em caráter excepcional, 
foram ainda avocados dois procedimentos 
que estavam em curso em instâncias admi-
nistrativas locais.

Esses resultados são reflexo de uma política 
que priorizou, permanentemente, o incen-
tivo à disseminação de técnicas de gestão, 

pelas corregedorias regionais e estaduais, 
com o objetivo de ampliar o controle e a 
produtividade das unidades judiciárias em 
geral e, assim, reduzir o número de repre-
sentações por excesso de prazo.

SUPERAÇÃO DO RETRABALHO

Simultaneamente, a corregedoria nacional 
buscou a celeridade e a descentralização 
em relação à apuração e ao julgamento 
dos procedimentos que já integravam o 
seu próprio acervo. O mesmo aconteceu 
com relação aos casos novos, evitando a 
repetição de atos de instrução por órgãos 
distintos do Poder Judiciário nacional.

Assim, para evitar eventual retrabalho 
gerado pela dupla apuração dos mesmos 
fatos, foi delegada à Corregedoria-Geral 
da Justiça Federal (CJF), à Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho e à 
Corregedoria da Justiça Militar da União, 
por meio de termos de cooperação 
técnica, a apuração inicial dos casos dis-
ciplinares relacionados aos membros 

dos respectivos tribunais, bem como 
o compartilhamento das informações 
provenientes das inspeções e cor-
reições realizadas por cada um dos 
órgãos.

Além disso, em relação aos tribunais e 
corregedorias em geral, determinou-
-se, como regra, que as imputações 
contra magistrados de primeira instân-
cia fossem apuradas nas esferas locais, 
sem prejuízo de posterior revisão dis-
ciplinar, conforme previsto no artigo 
103-B, parágrafo 4º, V, da Constituição 
Federal.

JUSTA CAUSA

Outra diretriz dos trabalhos desenvol-
vidos pela Corregedoria Nacional de 
Justiça foi preservar a dignidade do 
magistrado, mediante o arquivamento 
sumário de reclamações manifesta-
mente sem fundamento, quando não 
fossem apresentados fatos concretos 
que caracterizassem desvio disciplinar 
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e indícios mínimos que sustentassem a 
necessária justa causa para instauração de 
procedimento disciplinar.

Nessa mesma linha, recebida uma recla-
mação sem indícios suficientes do suposto 
desvio de conduta, mas não sendo o 
caso de arquivamento sumário, o proce-
dimento passou a ser o de nova autua-
ção e registro como pedido de provi-
dências, solicitando-se informações ao 
magistrado e à respectiva corregedoria  
ou tribunal.

A classificação como reclamação discipli-
nar só passou a ser adotada após a chegada 
de informações preliminares e se, a partir 
delas, surgissem elementos capazes de evi-
denciar a presença da justa causa, consubs-
tanciada em indícios do desvio de conduta 
imputado, sempre com observância do dis-
posto no artigo 54 da Loman, para a pre-
servação da dignidade do magistrado e do 
Poder Judiciário.

ÓRGÃO DE GESTÃO

Na esfera da gestão, a Corregedoria 
Nacional de Justiça seguiu entendimento 
no sentido de que as corregedorias em 
geral, antes de seu papel investigativo e 
disciplinar, devem atuar para orientar e 
apoiar as atividades voltadas para a exce-
lência dos serviços judiciários oferecidos 
à sociedade.

O órgão procurou ainda viabilizar os 
meios necessários para que os magistra-
dos de primeira instância tenham os recur-
sos materiais e humanos suficientes para o 
cumprimento de sua missão institucional, 
visando à redução das representações vin-
culadas ao não cumprimento do princípio 
da razoável duração do processo.

Sessão plenária do CNJ (fevereiro/2020)

Nesse sentido, nos casos de reiterado 
atraso na instrução e julgamento de pro-
cessos judiciais, a corregedoria nacional 
incrementou a política de orientar aos 
órgãos locais (tribunais e corregedorias) 
que, inicialmente, passassem a determinar 
e a acompanhar a implantação de planos 
de gestão de pessoas e de processos, de 
forma a corrigir a anomalia. 

Em tais situações, coube àqueles órgãos 
observar as causas dos atrasos apontados 
e buscar a solução mais adequada, inclu-
sive com gestões na presidência do res-
pectivo tribunal para viabilizar os meios 
humanos e materiais necessários ao 

razoável funcionamento da unidade.

Para o juiz auxiliar Sérgio Ricardo de Souza, 
o objetivo da equipe da área disciplinar foi 
buscar, cada vez mais, a integração entre 
as corregedorias e consolidar as orienta-
ções em direção à excelência dos trabalhos 
e ao fortalecimento da dignidade do Poder 
Judiciário nacional, sem prejuízo da apu-
ração ou do acompanhamento de todas 
as denúncias de desvio de conduta impu-
táveis a magistrados, com as respectivas 
propostas de responsabilização disciplinar, 
quando excepcionalmente presentes indí-
cios e provas suficientes para a caracteriza-
ção da indispensável justa causa. 

Área Disciplinar*

Processos distribuídos: 2124

Processos julgados: 2005

Em trâmite: 717

Decisões monocráticas: 1773

Decisões colegiadas: 232

Propostas de PAD: 19

*Dados consolidados até 8 de julho de 2020
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Uniformização da atividade notarial e registral brasileira

E XTRAJUDIC I A L

“Esses dois 

anos à 

frente da 

Corregedoria Nacional 

de Justiça, regulando a 

atividade extrajudicial, 

foram de muito 

trabalho e dedicação. 

Concluímos nossa 

gestão com a certeza 

de que deixamos a 

atividade extrajudicial 

brasileira mais 

fortalecida, moderna, 

dinâmica, confiável, 

colaboradora na 

prevenção de crimes 

e, principalmente, 

dotada de todos 

os mecanismos 

necessários para 

garantir a segurança 

jurídica a todos os 

que procuram seus 

serviços. Asseguramos 

a cidadania!” (Ministro 

Humberto Martins)

Em 2018, no início de sua gestão, o ministro Humberto Martins disse não ter dúvidas de 
que o serviço extrajudicial, regulado e fiscalizado pela Corregedoria Nacional de Justiça, 
seria um grande desafio. Segundo ele, uma atividade que possui um universo de mais 
de 13 mil cartórios, com capilaridade incomparável a qualquer outro serviço prestado 
pelo Poder Judiciário, exigiria um olhar diferenciado.

No biênio 2018-2020, diversos serviços e atividades desempenhados pelos cartórios bra-
sileiros passaram - com os atos editados pela Corregedoria Nacional de Justiça - a ser 
prestados com reflexos na persecução penal, no fortalecimento da cidadania, na pre-
venção à saúde dos delegatários e colaboradores no período de pandemia e na facilita-
ção do acesso aos serviços extrajudiciais. Todas essas atividades foram regulamentadas 
com resultados extremamente positivos e até com repercussão internacional.

Durante o segundo ano de gestão, todos os projetos idealizados para a modernização e 
o aperfeiçoamento do serviço extrajudicial brasileiro foram colocados em prática. Para 
tanto, foram editados 26 provimentos e cinco recomendações, o que, comparado aos 
oito provimentos e quatro recomendações editados durante o primeiro ano, representa 
mais que o dobro de atos normativos publicados.

Além do Provimento n. 88/2019, que incluiu notários e registradores na política de pre-
venção à lavagem de dinheiro, tendo sido considerada a norma de destaque na reunião 
plenária da Enccla/2019 e na 8ª Sessão da Conferência da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção (Uncac); do Provimento n. 89/2019, que criou o Código Nacional de 
Matrículas e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; e do Provimento n. 100/2020, 
que criou o Sistema de Atos Notariais Eletrônico (e-Notariado), diversos outros atos nor-
mativos foram editados pela Corregedoria Nacional de Justiça, visando ao fortalecimento 
do serviço extrajudicial em benefício da sociedade.

Destacaram-se, ainda: 

Provimento n. 103/2020: Dispõe sobre a Autorização Eletrônica de Viagem nacional e 
internacional de crianças e adolescentes até 16 (dezesseis) anos desacompanhados de 
ambos ou de um de seus pais. Pelo provimento, os pais e responsáveis podem obter a 
autorização de viagem de forma eletrônica e sem custo algum, inclusive em relação ao 
certificado digital a ser utilizado na plataforma e-Notariado. Portanto, um serviço pelo 
qual o usuário irá pagar apenas o ato notarial a ser praticado. 

Provimento n. 104/2020: Dispõe sobre o envio de dados registrais das pessoas em 
estado de vulnerabilidade socioeconômica pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas 
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Naturais, diretamente ou por intermédio 
da Central de Informações de Registro Civil 
de Pessoas Naturais- CRC, aos Institutos 
de Identificação dos estados e do Distrito 
Federal, para fins exclusivos de emissão de 
registro geral de identidade. 

O normativo representou um avanço sig-
nificativo na consolidação da dignidade da 
pessoa humana e da cidadania, na medida 
em que garante às pessoas em estado de 
vulnerabilidade socioeconômica o direito 
de terem acesso aos registros civis de nas-
cimento para obtenção do registro civil de 
identidade, sem custo algum.

Durante o período de pandemia, a medida 
ganhou ainda mais relevância, uma vez 
que milhares de pessoas não conse-
guiam ter acesso aos benefícios sociais 
do governo por não possuírem recursos 
para a obtenção dos documentos necessá-
rios para o recebimento de tais benefícios. 
Tratou-se, portanto, de uma medida com 
nítido caráter social e de fortalecimento 
da cidadania. 

Provimento n. 106/2020: Dispõe sobre 
a adoção e a utilização do sistema eletrô-
nico Apostil, distribuído pelo Conselho 
Nacional de Justiça, para confecção, con-
sulta e gestão de apostilamentos em docu-
mentos públicos, realizados em todas as 
serventias extrajudiciais do País. 

Por esse provimento, a Corregedoria 
Nacional de Justiça uniformizou, em todo 
o território nacional, o procedimento de 
emissão eletrônica da apostila em docu-
mentos públicos brasileiros, contribuindo 
para firmar a posição de destaque inter-
nacional que o Brasil possui na prestação 
desse serviço. 

Provimento n. 107/2020: Dispõe sobre 
a proibição de cobrança de quaisquer 

valores dos consumidores finais dos servi-
ços prestados pelas centrais cartorárias em 
todo o território nacional. O ato normativo 
garante que o consumidor e usuário dos 
serviços prestados pelas centrais extrajudi-
ciais não sejam onerados com a cobrança 
de “taxas e/ou contribuições”, além daque-
las previstas em lei. 

As centrais extrajudiciais prestam serviços 
cartorários, utilizando-se de estrutura ele-
trônica, sabidamente menos onerosas e 
capazes de incrementar a arrecadação dos 
cartórios. O custo ao cidadão pela prática 
de atos notariais e registrais é regulamen-
tado por lei, restringindo-se apenas ao 
pagamento de emolumentos e taxas com 
previsão legal. 

Esse provimento garante a todo cidadão, 
nacional ou estrangeiro, usuário dos ser-
viços eletrônicos das centrais extrajudi-
ciais, que apenas os custos previstos em 
lei possam ser cobrados nos serviços 
prestados. 

Provimento n. 108/2020: Dispõe sobre 

o envio de dados estatísticos pelas 
Corregedorias-Gerais de Justiça, relati-
vos à fiscalização das obrigações impos-
tas a notários e registradores de todo o 
Brasil, no cumprimento dos termos do 
Provimento n. 88/2019 da Corregedoria 
Nacional de Justiça e de correlatas sanções 
que tenham sido aplicadas, na forma do 
artigo 12 da Lei n. 9.613/98. 

Esse provimento, a exemplo do Provimento 
n. 88/2019, encerra o arcabouço norma-
tivo necessário para a prevenção à lavagem 
de dinheiro, a ser realizada nos cartórios 
extrajudiciais brasileiros. 

O Provimento n. 108/2020 disciplina o 
envio de dados estatísticos referentes à 
atuação disciplinar das Corregedorias-
Gerais de Justiça, criando um protocolo 
institucionalizado no âmbito dos órgãos 
correicionais, voltado ao controle, fis-
calização e monitoramento das sanções 
aplicadas aos delegatários que descum-
prem as regras de prevenção à lavagem 
de dinheiro, previstas no Provimento  
n. 88/2019.
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Padrão de conduta dos magistrados brasileiros 

I NSTITU CIO NA L

A sociedade espera uma 
Justiça que dê resposta 
aos seus anseios e aos 
seus conflitos, trazendo 

a paz por meio de uma decisão 
justa, eficiente e rápida. O trabalho 
da corregedoria nacional busca 
uma prestação jurisdicional firme, 
competente, qualitativa e, sobretudo, 
sábia.” (Ministro Humberto Martins)

A área institucional da Corregedoria Nacional de Justiça é respon-
sável pela análise e decisão de questões funcionais e de relacio-
namento entre magistrados e tribunais do Brasil. Nesse sentido, 
regula e decide demandas relacionadas à remuneração de magis-
trados e servidores, bem como licenças, afastamentos e férias. 
Além disso, analisa dúvidas atinentes à adequada estrutura do 
Poder Judiciário para que este seja capaz de cumprir, com efi-
ciência, a sua função jurisdicional. 

No exercício de suas atribuições, a área institucional da correge-
doria nacional recebeu 786 pedidos de providências no biênio 
(2018-2020) de atuação do ministro Humberto Martins. Apesar 
do elevado número de questões trazidas ao conhecimento do 
órgão, as análises e os julgamentos foram feitos de forma bas-
tante célere. Mais de 86% dos pedidos distribuídos durante esses 
dois anos já foram julgados definitivamente.

Nesse sentido, observa-se que, do total recebido pela área, foram 
julgados definitivamente 678 processos, sendo 507 decididos 
monocraticamente pelo corregedor nacional, e 78 processos 
encaminhados, na forma de votos, para análise e decisão pelo 
Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

GARANTIA DE PADRÃO 

A área institucional da corregedoria nacional também tem 
atuação destacada na edição de recomendações aos tribu-
nais e magistrados brasileiros, com o intuito de garantir que a 
atuação desses esteja sempre em consonância com os valores 
éticos e com o padrão de conduta esperados pela sociedade 
brasileira. 

A Recomendação n. 29/2018, por exemplo, indica a incon-
veniência de que magistrados exerçam funções em órgãos 
ligados às federações, às confederações e a outras entidades 
esportivas, inclusive a Conmebol, sob pena de violação de 
deveres funcionais previstos na Constituição Federal e na Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional.

Nessa mesma linha, a Recomendação n. 35/2019 pretende evitar 
a participação de magistrados em conselhos, comitês, comissões 
e assemelhados, de natureza política ou de gestão administrativa 
de serviços vinculados a Poder ou a órgãos estranhos ao Poder 
Judiciário, inclusive o Conselho de Segurança Pública.

Deve-se destacar também que a Corregedoria Nacional de Justiça 
esteve sempre atenta a manter a harmonia do sistema jurídico 
brasileiro, garantindo a boa aplicação dos entendimentos fir-
mados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em questões de sua 
competência. 

Nesse sentido, a fim de adequar a atuação da corregedoria nacio-
nal ao novo entendimento firmado pela Suprema Corte, o minis-
tro Humberto Martins determinou, de ofício, a revogação da 
Recomendação n. 32/2018 (que condicionava o envio de pro-
jetos de lei de criação de cargos de magistrados, de cargos em 
comissão, de funções comissionadas e de unidades judiciárias à 
prévia análise da Corregedoria Nacional de Justiça).

PAGAMENTO DE VERBAS 

Visando à uniformidade do tratamento das questões remunera-
tórias dos magistrados brasileiros, a Recomendação n. 30/2018 
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indicou a impossibilidade de os tribunais 
estaduais e federais efetuarem o paga-
mento do abono de férias aos magistra-
dos em valor superior a 1/3 dos subsídios. 

Nesse mesmo sentido, a Recomendação  
n. 31/2018 reforçou a necessidade de 
observação do Provimento n. 64/2018 
(autorização prévia da Corregedoria 
Nacional de Justiça) em relação ao paga-
mento de verbas que venham a ser instituí-
das ou majoradas pelos tribunais, ou rela-
tivo a valores atrasados. 

A vedação do nepotismo foi objeto da 
Recomendação n. 33/2019, segundo a 
qual não deverá figurar na lista tríplice, para 
compor os Tribunais Regionais Eleitorais,  
advogado que seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
de membros do tribunal de Justiça ou do 
Tribunal Regional Eleitoral respectivo. 

A Recomendação n. 34/2019 também 
veda o nepotismo na formação de lista 
tríplice para escolha dos seus integrantes 
oriundos das vagas destinadas ao quinto 
constitucional. 

Institucional*

Processos recebidos: 786

Processos julgados: 678

Decisões monocráticas: 507

Decisões colegiadas: 78

*Dados até 14/7/2020

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

É importante destacar, ainda, a atuação 
da Corregedoria Nacional de Justiça 
em atividades externas de grande rele-
vância para o aprimoramento do Poder 
Judiciário. Assim, o órgão integrou Grupo 
de Trabalho com o objetivo de contribuir 
com a modernização e a efetividade da 
atuação do Poder Judiciário nos proces-
sos de recuperação judicial e de falên-
cias. O GT foi instituído pela presidência 
do CNJ por meio da Portaria n. 162/2018.

A corregedoria nacional atuou também 
no grupo do Ministério da Economia que 
elabora o substitutivo ao PL n. 10.220/18, 
para aprimoramento da Lei de Recuperação 
Judicial e de Falências (Lei n. 11.101/05). 

Por último, a área institucional esteve sempre 
representada em todas as equipes que reali-
zaram as inspeções de rotina nos tribunais de 
Justiça e nos Tribunais Regionais Federais, pro-
movendo a fiscalização in loco das questões 
que lhes são afetas na Corregedoria Nacional  
de Justiça.
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Implementação de um novo marco regulatório

P RECATÓ RIOS

Nosso 

objetivo é o 

aperfeiçoamento 

técnico da gestão 

de precatórios e 

requisições de pequeno 

valor nos tribunais, 

contribuir para o 

incremento do repasse 

de recursos financeiros 

pelos entes devedores 

e um maior volume 

de pagamentos aos 

credores beneficiários 

de precatórios. 

Trabalhamos de 

mãos dadas em 

benefício dos nossos 

jurisdicionados.” 

(Humberto Martins)

Um dos maiores desafios da Corregedoria Nacional de Justiça, no biênio 2018-2020, 
foi implementar a Resolução n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e 
respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e que introdu-
ziu um novo marco regulatório para a operacionalização desses pagamentos no País.

Precatórios são as requisições expedidas pelo Judiciário para cobrar dos municípios, 
dos estados e da União, assim como de suas autarquias e fundações, o pagamento de 
valores decorrentes de condenação judicial definitiva. 

A Corregedoria Nacional de Justiça processa e decide os pedidos de providências apre-
sentados pelos credores e pelos próprios devedores quando contestam a forma de admi-
nistração da dívida pelos tribunais ou mesmo os critérios adotados para exigir o repasse 
financeiro para pagamento aos credores.

REGIME DE 
PAGAMENTO 

VALORES PAGOS  
PELOS TRIBUNAIS  

DE JUSTIÇA  
EM 2018 (R$)

VALORES PAGOS  
PELOS TRIBUNAIS  

DE JUSTIÇA  
EM 2019 (R$)

REGIME  
ESPECIAL   13.660.509.159,10 14.769.014.539,83

REGIME  
GERAL   1.231.640.518,88  1.155.523.549,85

TOTAL  14.892.149.677,98   15.924.538.089,68

TOTAL GERAL  
NO BIÊNIO         30.816.687.767,66

 

DÍVIDA CONSOLIDADA DO REGIME ESPECIAL EM DEZEMBRO DE 2019:

R$ 109.161.872.181,25

Fontes: Mapa Anual de Precatórios-CNJ  
e PP 0008953-84.2017.2.00.0000 

PAGAMENTOS EFETUADOS A CREDORES (BIÊNIO 2018/2020)
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INOVAÇÃO NOS 

PROCEDIMENTOS

Como órgão responsável por coordenar 
e monitorar a gestão de precatórios pelos 
tribunais de Justiça, regionais federais e 
regionais do trabalho, coube à correge-
doria nacional, além de orientar a opera-
cionalização dos pagamentos realizados, 
garantir a adequada implementação do 
novo regulamento de precatórios editado 
pelo Plenário do Conselho Nacional  
de Justiça.

A nova regulamentação – Resolução  
n. 303/2019 –, editada com a efetiva par-
ticipação da Corregedoria Nacional de 
Justiça, introduziu inúmeras inovações 
nos procedimentos, adequando os setores 
de precatórios dos tribunais às normas às 
Emendas Constitucionais n. 94/2016 e  
n. 99/2017, tornando mais eficiente o 
pagamento das requisições contra a 
Fazenda Pública.

Durante as inspeções realizadas no biênio, 

além da verificação da adequação dos pro-
cedimentos adotados pelos tribunais no 
repasse financeiro realizado pelos entes 
públicos, bem como a observância da 
ordem cronológica de pagamento, foram 
recomendadas diversas soluções práti-
cas para modernização do setor e para a 
melhoria de sua eficiência, customizada à 
realidade de cada tribunal. 

INCREMENTO NO PAGAMENTO

Com a inesperada situação de pandemia 
global da Covid-19, as diversas decisões 
proferidas pela corregedoria nacional 
em procedimentos administrativos pro-
piciaram segurança jurídica e, ao mesmo 
tempo, possibilitaram que os investimen-
tos governamentais fossem priorizados 
para a saúde pública, mas sem descuidar 
dos direitos dos credores, em sua maioria, 
de créditos de natureza alimentar.

Como resultado do trabalho de orienta-
ção, implantação de novas rotinas e pro-
cedimentos, houve um incremento no 

pagamento de dívidas de precatórios em 
todos os tribunais de Justiça do País.  No 
quadro em destaque, está o desempenho 
global do pagamento de precatórios pelos 
tribunais, tanto no regime especial quanto 
no regime geral. 

Além da atuação rotineira nos setores de 
precatórios dos tribunais, a Corregedoria 
Nacional de Justiça participou ativamente 
do Comitê Nacional do Fórum Nacional de 
Precatórios (Fonaprec). 

O comitê tem como objetivo principal 
contribuir tecnicamente para a uniformi-
zação e o aperfeiçoamento da gestão de 
precatórios nos tribunais, tendo sido insti-
tuído pela Resolução n. 158/2012.

A corregedoria nacional participou das 
reuniões do Fonaprec ocorridas durante 
todo o biênio da gestão do ministro 
Humberto Martins, emitindo pareceres 
técnicos e participando de grupos de tra-
balho que apresentaram estudos e minutas 
de normas para o aperfeiçoamento da tra-
mitação dos precatórios.
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CORREGEDORIA EM FOCO
Nos últimos dois anos, a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça despertou a 
atenção da sociedade e dos meios de comunicação de todo o País. Nesse período, 
mais de sete mil matérias de jornais, revistas, sítios na internet e canais de televisão 
trataram de ações e projetos da corregedoria nacional. O órgão tornou-se referência 
nacional e internacional pela atuação no controle e no aprimoramento das atividades 
do Judiciário, com a participação em diversos comitês, e no combate à lavagem de 
dinheiro e à corrupção, além de ter se destacado na coordenação do grupo de traba-
lho sobre a implantação do juiz das garantias.
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Ações da comunicação institucional da Corregedoria Nacional de Justiça levaram informação de qualidade 
a um maior número de pessoas

C OMU NICAÇÃO 
INSTITU CIO NA L
  O LEGÍTIMO ESFORÇO DE INFORMAR                                  

– conteúdo que serviu de fonte para as mais 
de sete mil matérias compiladas no clipping 
de notícias. 

Como muitas notícias demandam esclareci-
mentos adicionais, a equipe de comunica-
ção manteve contato direto com a imprensa 
para um atendimento breve e objetivo. 
Nesse período, foram mais de mil atendi-
mentos à imprensa. 

O corregedor nacional de Justiça também 
contou com a assistência direta de sua 
equipe de comunicação nos eventos de 

Responsável por manter um diálogo direto 
e constante entre a Corregedoria Nacional 
de Justiça e o cidadão, a comunicação ins-
titucional assumiu um papel estratégico, 
na gestão de Humberto Martins, no pla-
nejamento, na coordenação e na execu-
ção da política de comunicação do órgão, 
sempre com foco na transparência dos atos 
administrativos e das ações do corregedor 
nacional.

No biênio 2018-2020, foram publicadas 
479 notícias sobre decisões da corregedo-
ria no site do Conselho Nacional de Justiça 

que participou, na forma de intermediação 
de entrevistas, assessoramento técnico e 
cobertura jornalística. As mídias sociais 
também não ficaram de fora: a Corregedoria 
Nacional de Justiça fez publicações no 
Facebook, Twitter e Instagram.

Nas inspeções nos tribunais de Justiça e 
regionais federais, além da divulgação no 
site  do CNJ, a equipe de comunicação 
elaborou releases e os enviou aos prin-
cipais veículos de comunicação de cada 
estado. Não apenas para divulgar a pre-
sença da corregedoria no tribunal, mas, 
sobretudo, para que o cidadão tomasse 
conhecimento da oportunidade de falar 
pessoalmente com o corregedor nacional 
de Justiça durante os atendimentos públi-
cos. De 2018 a 2020, foram enviados relea-
ses a mais de 600 meios de comunicação 
e profissionais de imprensa.
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As decisões do Poder 

Judiciário e do Poder 

Público, como um 

todo, afetam diretamente a vida 

das pessoas e, por isso, tornar essas 

informações conhecidas é um preceito 

constitucional. O acesso à informação 

ajuda no combate à corrupção, confere 

legitimidade ao órgão público e permite 

o controle social. Todos os esforços 

empreendidos no sentido de fazer com 

que os cidadãos tomem conhecimento 

daquilo que é feito em seu nome são 

legítimos.” (Ministro Humberto Martins) 

MONITORAMENTO DE MÍDIA*

Notícias no  
site do CNJ

Notícias  
catalogadas no 

clipping

Atendimentos
à imprensa

Releases 
enviados

Postagens
em Redes 

Sociais

Ano 1 228 3.542 487 283 87

Ano 2 251 3.573 569 346 187

Total 479 7.115 1.056 629 274

Dados consolidados em 17/7/2020
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Corregedor nacional de Justiça coordenou grupo de trabalho criado para estudar os efeitos  
da Lei n. 13.964/2019 e a instituição do juiz das garantias

JU IZ  DAS  GARA NTIAS 
  IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO FOI OBJETO DE ESTUDO PELO CNJ                                  

A tarefa que 

se coloca 

diante dos 

membros deste grupo 

representa um enorme 

desafio, na medida 

em que se cuida aqui 

da regulamentação 

da aplicação de 

uma lei que alterou 

significativamente as 

bases da persecução 

penal no País. Isso quer 

dizer que não nos cabe 

tecer considerações 

acerca da oportunidade 

e conveniência das 

alterações feitas pelo 

legislador, tampouco 

fazer quaisquer 

considerações acerca de 

sua constitucionalidade.”

(Ministro Humberto 

Martins)

Aprovado com o pacote anticrime no 
Congresso Nacional e sancionado pela 
Presidência da República, o instituto do 
juiz das garantias divide a condução dos 
processos criminais entre dois magistra-
dos. Um deles é responsável pela fase de 
investigação, enquanto o outro se encar-
rega da instrução e do julgamento. O 
objetivo, segundo a proposta, é dar mais 
imparcialidade aos julgamentos.

Entretanto, a sua implantação, bem como 
a da Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), 
está suspensa por tempo indeterminado, 
conforme decisão do ministro Luiz Fux, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), e divide as 
opiniões de magistrados, operadores do 
Direito e estudiosos do tema. 

Os que defendem a medida afirmam que o 
instituto ajuda a garantir a imparcialidade 
na condução do processo e protege as 
garantias do indivíduo e o direito à defesa. 
Os que são contra argumentam sobre o 
acúmulo de trabalho e a eventual neces-
sidade de novas contratações.

Em 26 de dezembro de 2019, o presi-
dente do Conselho Nacional de Justiça 
e do STF, ministro Dias Toffoli, instituiu 
um grupo de trabalho (GT) para propor 
medidas de implementação da Lei  
n. 13.964/2019 e de introdução do juiz das 
garantias nos moldes da legislação apro-
vada. O corregedor nacional de Justiça, 
ministro Humberto Martins, foi designado 

coordenador do grupo.

Além dele, o GT contou com a participa-
ção do ministro Sebastião Reis Júnior, do 
Superior Tribunal de Justiça; dos conse-
lheiros Maria Tereza Uille Gomes e Marcos 
Vinícius Jardim Rodrigues; do secretário-
-geral do CNJ, desembargador Carlos 
Vieira von Adamek; do secretário espe-
cial de Programas, Pesquisas e Gestão 
Estratégica do CNJ, Richard Pae Kim; 
do coordenador do Departamento de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Execução de 
Medidas Socioeducativas, Luís Geraldo 
Sant’Ana Lanfredi; e do juiz auxiliar coor-
denador da Corregedoria Nacional de 
Justiça, Marcio Luiz Coelho de Freitas.

CONSULTA PÚBLICA

O grupo de trabalho realizou, no período 
de 30 de dezembro de 2019 a 10 de 
janeiro de 2020, uma consulta pública 
aberta aos tribunais, às associações de 
juízes, ao Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), à Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), à Defensoria Pública da 
União (DPU) e ao Colégio Nacional de 
Defensores Públicos Gerais (Condege).

Ao todo, participaram 77 magistrados, 
27 tribunais e sete instituições e associa-
ções, totalizando 111 contribuições. Entre 
as propostas, estavam a criação de varas 
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Grupo de Trabalho criado para elaboração de estudo relativo à aplicação da Lei 13.964/2019 (janeiro/2020)

especializadas para atuar somente como 
juízo de garantias; a não aplicação a pro-
cessos com ritos próprios, como aqueles 
dos juizados criminais, da Lei Maria da 
Penha e do Tribunal do Júri; a aplica-
ção em inquéritos policiais e processos 
novos; e a criação de centrais de inqué-
ritos regionais, com competência para a 
análise do flagrante até o recebimento da 
denúncia, inclusive para realizar audiên-
cia de custódia.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Em 23 de junho de 2020, durante a 312ª 
sessão ordinária do Conselho Nacional de 
Justiça, o ministro Humberto Martins apre-
sentou ao ministro Dias Toffoli um estudo-
-síntese, com aspectos conceituais, teóri-
cos e normativos relacionados ao sistema 
processual acusatório e ao instituto do juiz 
das garantias, tomando por referência o 
histórico da legislação processual penal 
brasileira, as inovações trazidas pela 

Constituição Federal, o advento da Lei  
n. 13.964/2019, bem como uma proposta 
de resolução.

O documento confirmou a viabilidade da 
implementação do juiz das garantias pelo 
Poder Judiciário brasileiro sem a neces-
sidade de gastos adicionais por parte 
dos tribunais. Segundo o ministro, o GT 
buscou informações sobre experiências 
de outros países na implantação do insti-
tuto, sobretudo da América Latina, sem se 
descuidar das particularidades e dos desa-
fios próprios da implantação no sistema de 
Justiça criminal nacional.

Entre outros pontos, a proposta de reso-
lução prevê que os tribunais estaduais e 
regionais federais, no exercício da autono-
mia administrativa e financeira, definam a 
estrutura e o funcionamento do instituto, 
consideradas as particularidades demo-
gráficas, geográficas, administrativas e 
financeiras. Entretanto, os modelos ado-
tados pelos tribunais devem contemplar, 

preferencialmente, a tramitação de proce-
dimentos por meio eletrônico. A partir do 
modelo utilizado pelo tribunal, as audiên-
cias sob competência do juiz das garan-
tias poderão, excepcionalmente, ser reali-
zadas por meio de videoconferência, com 
exceção da audiência de custódia.

Além disso, a minuta do ato normativo 
prevê que o CNJ disponibilize aos órgãos 
do Poder Judiciário, gratuitamente, 
sistema para a tramitação eletrônica  
dos atos sob a competência do juiz das 
garantias, assumindo o compromisso 
da atualização do módulo criminal  
do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
(PJe).

Para entrar em vigor, o ato normativo 
precisa ser votado pelo Plenário do CNJ, 
onde poderá sofrer alterações – somente 
e se o STF declarar a constitucionalidade 
da lei. A minuta prevê que a figura do juiz 
das garantias só deve entrar em vigor 120 
dias após a publicação da resolução.
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Com o objetivo de contribuir com os esforços no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo, a Corregedoria Nacional de Justiça edita provimento que inclui os cartórios 
brasileiros na rede de instituições que trabalham na coibição desses crimes

P ROVIMEN TO N.88: 
UMA PRIO RIDA D E 
I NSTITU CIO NA L

“O Provimento n. 88 da corregedoria 
nacional é uma ferramenta de prevenção, 
já que cria mecanismos para evitar que os 
serviços extrajudiciais brasileiros sejam uti-
lizados por criminosos para dar aparên-
cia de legalidade a atos de corrupção e de 
lavagem de dinheiro. Não tenho dúvidas de 
que, em pouco tempo, a sociedade brasi-
leira sentirá os efeitos positivos desta regu-
lação.” (Ministro Humberto Martins)

A previsão do corregedor nacional de 
Justiça, ministro Humberto Martins, foi 
confirmada em números. Em pouco mais 
de um mês – do dia 3 de fevereiro de 2020, 
quando o Provimento n. 88 da corregedo-
ria nacional entrou em vigor, até o dia 3 de 
março, data em que foi realizado um semi-
nário para tratar do normativo –, mais de 
70 mil comunicações de operações suspei-
tas foram enviadas pelos cartórios brasilei-
ros ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf).

O provimento concluiu a Ação n. 12 
da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 

(Enccla), além de ter sido também objeto 
de uma das recomendações do Grupo de 
Ação Financeira Internacional (Gafi), em 
2010, ao Brasil, razão pela qual passou a 
ser prioridade institucional do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

“Este ato normativo, de que me orgulho 
muito, insere, definitivamente, notários e 
registradores de todo o País no protocolo 
internacional de prevenção e combate à 
lavagem de dinheiro. Todas as movimen-
tações realizadas pelo serviço extrajudicial 

nacional são comunicadas ao Coaf, a fim de 
que se possa elaborar, com maior riqueza 
de detalhes, o Relatório de Inteligência 
Financeira que subsidia as investigações 
dos órgãos policiais e do próprio Ministério 
Público”, enfatizou o corregedor nacional.

Segundo o ministro, já são mais de 300 
mil comunicações de operações sus-
peitas realizadas por milhares de cartó-
rios (junho/2020), que, até a edição do  
normativo, eram ignoradas pelos órgãos 
de investigação. 

Seminário sobre o Provimento n.88 (março/2020)
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GAFI

O Gafi, órgão internacional, formado por  
mais de 180 países, que estabelece os 
padrões de prevenção à lavagem de 
dinheiro e de combate ao financiamento 
do terrorismo, realiza, periodicamente, 
avaliação das ações implementadas pelos 
países-membros, assim como a divulgação 
de lista de Estados que não cumprem as 
normas estabelecidas.

Para o corregedor nacional de Justiça, a 
entrada em vigor do Provimento n. 88, 
em 2020, ganhou ainda mais relevância 
em razão de a próxima avaliação brasileira 
pelo Gafi estar prevista para o final do ano. 
“A avaliação do Gafi tem importantes refle-
xos na economia de um país, em razão de 
o mercado financeiro interpretar uma ava-
liação negativa como um país em posição 
vulnerável. O Provimento n. 88, sem dúvida, 
contribuirá para que o nosso país seja bem 
avaliado pelo órgão, impedindo consequên-
cias negativas para a imagem internacional 
do Brasil”, disse Martins. 

SEMINÁRIO

No mês de março, a corregedoria nacional 
realizou o Seminário sobre o Provimento  
n. 88, voltado para os corregedores de 
Justiça, notários e registradores, com o obje-
tivo de dar uma compreensão mais didática 
da norma. 

Além da corregedoria do CNJ, organizaram o 
evento o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), a Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), o 
Colégio Notarial do Brasil (CNB), o Instituto 
de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB-BR), 
o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
(IRIB) e o Instituto de Registro de Títulos e 
Documentos do Brasil (IRTDPJBR).

“Desde a vigência do ato normativo, os 
cartórios brasileiros já começam a mostrar 
a força de sua capilaridade com o número 
expressivo de comunicações ao Coaf. Os 
cartórios extrajudiciais brasileiros sentem-
-se honrados em, mais uma vez, colabo-
rar com o Brasil e o Poder Público”, disse 
o presidente da Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), 
Cláudio Marçal Freire, durante abertura 
do Seminário sobre o Provimento n. 88.

O presidente do Coaf, Ricardo Liáo, 
também participou do evento. Além de 
destacar o comprometimento e o enga-
jamento dos notários com o novo  papel 
assumido no combate à corrupção, 
elogiou a iniciativa do seminário.

“O seminário acontece em momento 
muito oportuno, para que o segmento 
possa desempenhar adequadamente o 
seu papel, dirimir dúvidas, aplacar ansie-
dades e aliviar angústias, naturais a um seg-
mento que acaba de ingressar plenamente 
no sistema”, disse Liáo. 

MÉRITO COAF

A edição do Provimento n. 88 também foi 
reconhecida pelo Coaf com a entrega do 
Diploma de Mérito Coaf, homenagem ao 
trabalho de personalidades e instituições 
na prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O diploma foi entregue ao juiz auxiliar 
da corregedoria Jorsenildo Dourado do 
Nascimento, coordenador da Ação n. 12 da 
Enccla e responsável pelos trabalhos que 
culminaram com a edição do Provimento 
n. 88.

Segundo Humberto Martins, o normativo 
foi elaborado dentro dos padrões inter-
nacionais de excelência estabelecidos 
pelo Gafi, o que o torna, no Brasil, uma 
das normas mais modernas de preven-
ção e combate à corrupção, à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo, 
relacionada a atividades não financeiras.

“A corregedoria 

nacional, na 

condição de 

reguladora 

da atividade extrajudicial 

brasileira, dá um grande 

passo com esse ato 

normativo, já que permite 

que todas as operações 

suspeitas, realizadas 

diariamente nos milhares 

de cartórios extrajudiciais 

do País, possam contribuir 

para identificar crimes de 

corrupção, de lavagem 

de dinheiro e seus 

beneficiários.” (Ministro Dias 

Toffoli, presidente do CNJ)

Assinatura do Provimento n. 88, em cumprimento à Ação  
n. 12 da Enccla (outubro/2019)
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Em provimento, Corregedoria Nacional de Justiça regulamenta o registro eletrônico de imóveis para 
uma melhor prestação de serviços extrajudiciais ao cidadão

M o d e r n i z a ç ã o  d o 

s i s t e m a  r e g i s t r a l 

i m o b i l i á r i o  b r a s i l e i r o

Em dezembro de 2019, a Corregedoria 
Nacional de Justiça deu mais um passo 
para melhorar a prestação dos serviços 
extrajudiciais à sociedade, além de pos-
sibilitar o intercâmbio de informações 
entre os ofícios de registro de imóveis, 
o Poder Judiciário, a administração 
pública e o público em geral: editou o 
Provimento n. 89, que regulamenta o 
registro eletrônico de imóveis.

Elaborado após terem sido colhidas as 
manifestações da Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), do 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
(IRIB), das Corregedorias-Gerais de Justiça 
dos estados e de outras associações, o 
normativo regulamenta ainda o Código 
Nacional de Matrículas (CNM), o Sistema 
de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), 
o Serviço de Atendimento Eletrônico 
Compartilhado (SAEC) e o acesso da admi-
nistração pública federal às informações 
do SREI, além de estabelecer diretrizes 
para o Estatuto do Operador do Sistema 
de Registro de Imóveis (ONR).

Entre as atribuições do Operador do Sistema de Registro de Imóveis, estão a implan-
tação e a coordenação do SREI, visando ao seu funcionamento uniforme; a implan-
tação e a operação do SAEC; a coordenação e o monitoramento das operações cen-
trais de serviços eletrônicos compartilhados e a viabilização de consulta unificada das 
informações relativas ao crédito imobiliário, ao acesso às informações referentes às 
garantias constituídas de imóveis.

Solenidade de posse dos conselheiros e diretores do ONR (junho/2020)
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A expectativa da corregedoria nacional é 
que o registro de imóveis alcance um novo 
patamar de qualidade, com sistematiza-
ção, centralização e democratização dos 
dados, melhorando a segurança e a pres-
tação dos serviços.

SISTEMA DE REGISTRO

O Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis foi concebido para ser um repo-
sitório eletrônico de dados relativos aos 
serviços de registro imobiliário de caráter 
nacional, com a finalidade de integrar as 
unidades registrais e suas bases de dados, 
sob acompanhamento, regulação nor-
mativa e fiscalização da corregedoria 
nacional.

Assim, no SREI estão compreendidas a 
universalização das atividades de regis-
tro público e a adoção de Governança de 
TI para o registro de imóveis, com o obje-
tivo de otimizar a utilização da Tecnologia 
de Informação e Comunicação (TIC) 
para informatizar procedimentos regis-
trais internos e de gestão de serven-
tias, e ainda para garantir a segu-
rança da informação e a continuidade  
de negócios.

Além disso, segundo o ministro 
Humberto Martins, o SREI deve conter 
ferramentas que permitem a conexão 
dos registradores entre si, com o Poder 
Judiciário, órgãos da administração 
pública e demais usuários dos serviços 
registrais, visando aprimorar a qualidade 
e a eficiência do serviço público pres-
tado por delegação.

Os documentos eletrônicos apresenta-
dos aos ofícios de registro de imóveis, 
ou por eles expedidos, serão assinados 
com uso de certificado digital, segundo 
a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP), e observarão a arquite-
tura dos Padrões de Interoperabilidade 
de Governo Eletrônico (e-Ping).

ESTATUTO

O Estatuto do ONR foi aprovado no dia 16 
de abril de 2020, por meio de transmissão 
ao vivo pelo YouTube, em decorrência da 
pandemia da Covid-19. O edital de convo-
cação da assembleia geral de fundação foi 
homologado pela Corregedoria Nacional de 
Justiça, agente regulador do ONR, ao cons-
tatar que todas a normas regulamentares do 
Provimento n. 89/2019 foram cumpridas. 

A votação eletrônica contou com um total de 
527 votos de oficiais de registro de imóveis 
de todo o território nacional e com a parti-
cipação dos juízes auxiliares da corregedo-
ria nacional Miguel Ângelo Alvarenga Lopes 
e Alexandre Chini. Na ocasião, também foi 
realizada a votação da primeira Diretoria 
Executiva, do Conselho Deliberativo e dos 
membros do Conselho Fiscal.

Em 4 de junho, durante a cerimônia  
virtual de posse dos membros dos 
Conselhos Deliberativo Fiscal e Consultivo 
e da Diretoria Executiva do ONR, o minis-
tro Humberto Martins parabenizou todos os 
empossados, destacando a importância do 
Operador do Sistema de Registro de Imóveis 
e desejando pleno êxito em suas funções.

“Damos partida, neste momento, a uma 

grande transformação no registro de 

imóveis. Chegamos ao ponto de mutação 

no centenário do sistema registral pátrio. Este momento 

histórico é a culminância de uma longa jornada.”

(Sérgio Jacomino, presidente do Instituto 

de Registro Imobiliário do Brasil) 

“O 

Provimento 

n.  89  

 modernizou o 

registro de imóveis 

brasileiro, colocando 

definitivamente esse setor 

na era da informação, 

com um modelo de 

sistema digital inovador, 

regulado e fiscalizado pela 

corregedoria nacional, 

dando maior segurança 

e qualidade aos serviços 

extrajudiciais.” (Ministro 

Humberto Martins)
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Normativo da corregedoria nacional permite que procurações, autenticação de documentos 
e reconhecimento de firmas sejam realizados por meio da plataforma e-Notariado

ATOS NOTARIA IS 
ELETRÔ N IC OS

Com o Provimento n. 100/2020, o 

serviço extrajudicial brasileiro se 

insere, definitivamente, no futuro, 

possibilitando que uma gama incontável de atos 

notariais possa ser praticada eletronicamente, com 

a mesma segurança jurídica dos atos formalizados 

presencialmente.” (Ministro Humberto Martins)

imóveis (Provimento n. 89/2019) tinham 
regulamentações específicas para a pres-
tação de serviços de forma eletrônica.

Entretanto, para que os atos notariais ele-
trônicos gozem de segurança jurídica e fé 
pública, o normativo deixa bem claro que 
os tabelionatos precisam aderir à nova pla-
taforma e também cumprir requisitos obri-
gatórios como audiência por meio de video-
conferência e uso de certificado digital.

“Atos praticados sem a utilização de todos 
esses recursos serão considerados nulos, 
visto que a padronização é indispensável 
ao cumprimento de seus objetivos gerais. 
O objetivo é modernizar o serviço extraju-
dicial, mas mantendo a segurança jurídica 
e a fé pública”, alertou o ministro Humberto 
Martins.

Ainda de acordo com o corregedor nacio-
nal, o provimento democratiza o acesso 
de toda a população ao sistema e-Nota-
riado, uma vez que fornece gratuitamente 
a todos que não possuem condições de 
pagar um certificado digital notarizado, 
que será utilizado exclusivamente na plata-
forma. “Essa é a preocupação que sempre 
tivemos”, enfatizou.

E-NOTARIADO

O e-Notariado é a plataforma que o notário 
deve utilizar para a lavratura do ato ele-
trônico. Ela é instituída e mantida pelo 
Colégio Notarial do Brasil – Conselho 
Federal, dotado de infraestrutura tecno-
lógica necessária para a atuação notarial 
eletrônica e sem quaisquer ônus para o 
Conselho Nacional de Justiça ou outros 
órgãos do Poder Público.

O sistema, de acordo com o normativo, 
permite, além do intercâmbio de docu-
mentos e do tráfego de informações e 
dados entre os notários, a implantação, 
em âmbito nacional, de uma plataforma 
padronizada de elaboração de atos nota-
riais eletrônicos, facilitando a solicitação 
de serviços e a realização de convênios. 

Em 26 de maio de 2020, a Corregedoria 
Nacional de Justiça publicou o Provimento 
n. 100, que trata da prática de atos nota-
riais eletrônicos e instituiu o Sistema de 
Atos Notariais Eletrônicos (e-Notariado). 
O objetivo do normativo é facilitar a 
vida das pessoas com relação às transa-
ções registrais e notariais, uma vez que as 
partes podem obter e assinar eletronica-
mente documentos como escrituras, pro-
curações e atas notariais sem precisar se 
deslocar até um cartório.

Para o corregedor nacional de Justiça, 
ministro Humberto Martins, a medida 
representou um grande avanço para o 
serviço extrajudicial brasileiro, uma vez 
que, até a edição do provimento, apenas 
os tabelionatos de protesto (Provimento 
n. 87/2019) e os serviços de registro de 
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Tudo será feito por meio da Matrícula 
Notarial Eletrônica (MNE), que serve como 
chave de identificação individualizada para 
facilitar a unicidade e a rastreabilidade da 
operação eletrônica praticada. “A MNE 
integra o ato notarial eletrônico e deve ser 
indicada em todas as cópias expedidas”, 
destacou o corregedor nacional.

FISCALIZAÇÃO

O sistema também facilita a atuação dos 
juízes de registro público, das corregedo-
rias locais e da Corregedoria Nacional de 
Justiça, uma vez que a plataforma possui 
um módulo de correição on-line permitindo 
o acesso às informações constantes da sua 

base de dados a todos os responsáveis pela 
fiscalização da atividade extrajudicial.

“O sistema e-Notariado estará disponí-
vel 24 horas por dia, ininterruptamente, 
ressalvados os períodos de manutenção 
do sistema. O cidadão brasileiro não terá 
custos adicionais pelo uso da plataforma. 
As corregedorias de Justiça dos estados e 
do Distrito Federal, assim como a correge-
doria nacional, terão acesso às informações 
constantes da base de dados do sistema, 
podendo, inclusive, realizar correições 
on-line. Fizemos todo o possível para faci-
litar o acesso do cidadão, o compartilha-
mento de dados e a integração de informa-
ções”, afirmou o ministro Humberto Martins.

Ilustrações retiradas do site e-notariado.org.br
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P OLÍT ICAS  JUD IC IÁ RIAS

Segundo o princípio da inércia da jurisdi-
ção, a Justiça deve permanecer estática 
enquanto não for provocada. O postu-
lado, no entanto, não significa dizer que o 
Poder Judiciário não possa ter proatividade 
fora de suas atribuições judicantes. Assim, 
nos dois anos em que esteve à frente da 
Corregedoria Nacional de Justiça, o minis-
tro Humberto Martins mostrou que a ati-
vidade correicional pode ir muito além da 
fiscalização e da punição de magistrados. 
Para ele, a relação intrínseca entre Poder 
Judiciário e garantia de direitos funda-
mentais não apenas legitima, mas também 
exige um ativismo social por parte da 
Justiça brasileira.

Desde a sua criação, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) tem atuado na elaboração 
de importantes políticas públicas judiciá-
rias, assim como a Corregedoria Nacional 
de Justiça, no âmbito de suas competên-
cias, também tem contribuído com a busca 
da efetividade dos princípios do Estado 
Democrático de Direito.

Dentre as políticas judiciárias instituídas 
pela corregedoria nacional, destacam-se:

AGENDA 2030

Compromisso assumido por líderes de 193 
países, inclusive o Brasil, materializado em 

17 objetivos e 169 metas, voltados à efeti-
vação dos direitos humanos e à promoção 
do desenvolvimento sustentável, a Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas 
estabelece que as metas e objetivos fixados 
devem ser atingidos pelos países-membros 
entre os anos de 2016 e 2030.

Em agosto de 2019, a Corregedoria 
Nacional de Justiça incluiu todas as cor-
regedorias e serventias extrajudiciais do 
País no compromisso com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030, com a edição do Provimento 
n. 85. Esses objetivos são uma coleção 
de 17 metas globais, estabelecidas pela 
Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Ações em favor da cidadania e dos direitos humanos

1° Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário (agosto/2019)

“O ministro 

Humberto 

Martins atuou 

como um 

verdadeiro incentivador de 

ações em favor da cidadania 

e dos direitos humanos, 

fomentando as demais 

corregedorias de Justiça a 

também criarem mecanismos 

de implementação de ações 

locais que viabilizem o 

cumprimento dos preceitos 

básicos da Constituição 

Federal, como o acesso 

à Justiça e a garantia de 

direitos aos hipossuficientes.” 

(Alexandre Chini, juiz auxiliar 

da corregedoria nacional)
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A atuação da corregedoria nacional em 
torno do ODS 16 – paz, justiça e insti-
tuições eficazes –ficou bem retratada na 
edição de seus atos normativos. Dos mais 
de 150 atos editados pelo órgão correicio-
nal do CNJ, durante a gestão do ministro 
Humberto Martins, 96% estão relacionados 
a esse objetivo específico.

A corregedoria nacional participou, ainda, 
da elaboração do relatório preliminar do 
comitê internacional, destinado a reali-
zar estudos e a apresentar propostas de 
integração das metas do Poder Judiciário 
com as metas e indicadores dos ODS da 
Agenda 2030, e, durante o 1º Encontro 
Ibero-Americano da Agenda 2030 no 
Poder Judiciário, realizado no Paraná, 
em agosto de 2019, também contribuiu 
com as discussões sobre a instituciona-
lização dos ODS nos Poderes Judiciários 
Ibero-Americanos.

Reunião do Observatório Nacional de Casos Complexos, de Grande Impacto e Repercussão  
(dezembro de 2019)

Embora as principais áreas de atuação 
da corregedoria nacional estejam volta-
das ao Objetivo 16, com a pandemia da 
Covid-19 outros objetivos tornaram-se 
ainda mais relevantes, exigindo a atuação 
do Conselho Nacional de Justiça e da 
Corregedoria Nacional, sempre em par-
ceria, como é o caso, por exemplo, do 
Objetivo 1 (erradicação da pobreza) e do 
Objetivo 10 (redução das igualdades). 

OBSERVATÓRIO NACIONAL

O Conselho Nacional de Justiça e o 
Conselho Nacional do Ministério Público 
instituíram, em janeiro de 2019, o 
Observatório Nacional sobre Questões 
Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta 
Complexidade. A iniciativa conjunta tem 
como objetivo o aperfeiçoamento da 
atuação das instituições em ocorrências de 

grande impacto e repercussão, a exemplo 
da chacina de Unaí, ocorrida em Minas 
Gerais; os rompimentos das barragens de 
Fundão e da Mina do Córrego do Feijão 
(Mariana e Brumadinho/MG); e o incêndio 
da boate Kiss, no Rio Grande do Sul.

Desde a instituição do Observatório, a 
Corregedoria Nacional de Justiça atuou 
como importante parceira nas ações 
desenvolvidas. Com o advento da pan-
demia da Covid-19, o trabalho conjunto 
assumiu papel ainda mais relevante, na 
medida em que foi implementado o 
comitê de crise, com o objetivo de esta-
belecer diálogos internos e externos para 
a tutela de interesses coletivos de pessoas 
em situação de hipervulnerabilidade, entre 
as quais:

 ■ Imigrantes Venezuelanos: a atuação 
direta da corregedoria nacional tornou 
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possível ações conjuntas para a imple-
mentação de autorização de viagem 
para crianças e adolescentes venezue-
lanos, com a edição de um ato norma-
tivo próprio (Provimento n. 103/2020). 
O ministro Humberto Martins consi-
derou consulta feita pelo Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos – Secretaria Nacional de 
Proteção ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) sobre a possibilidade de 
promover medidas voltadas à dissemi-
nação da tecnologia de selo digital (QR 
Code), para que os atos relativos à auto-
rização de viagem de crianças e adoles-
centes possam contar com essa tecno-
logia e ter sua autenticidade conferida 
digitalmente no local em que a criança 
ou o adolescente se encontre. 

A emissão da declaração passou, assim, 
a ser feita por intermédio do Sistema de 
Atos Notariais Eletrônicos (e-Notariado). 
De igual forma, a corregedoria nacional 
atuou no Tribunal de Justiça de Roraima 
no desenvolvimento de projetos para 
que os venezuelanos em Boa Vista e 
Pacaraima tenham acesso à Justiça de 
forma efetiva e permanente dentro do 
espaço da Operação Acolhida.

 ■ População de Rua: em parceria com a 
presidência do CNJ e com o gabinete da 
conselheira Maria Tereza Uille Gomes, 
coordenadora do comitê de crise da 
Covid-19, foram tomadas providências 
para a implementação do auxílio emer-
gencial para pessoas em condição de 
extrema vulnerabilidade, como as popu-
lações de rua. O comitê também esta-
beleceu diálogos internos e externos, 
buscando solucionar as questões rela-
tivas à ausência de acesso dessas popu-
lações a direitos básicos e essenciais por 
falta de documentos e, a partir deles, 
viabilizar outros direitos. A corregedoria 

O acesso aos direitos por essas categoriais 

requer articulação interinstitucional para 

assegurar tratamento individualizado, 

uma vez que essas classes estão abaixo de uma linha 

na qual a política pública é desenhada.” (Sandra 

Silvestre, juíza auxiliar da corregedoria nacional) 

Seminário Justiça começa na infância: a Era dos Direitos Positivos (setembro/2018)

nacional atuou de forma efetiva por 
meio da implementação do Provimento 
n. 104/2020, que orienta os registrado-
res civis a encaminharem, diretamente e 
de forma gratuita, os dados registrais de 
pessoas em estado de vulnerabilidade 
socioeconômica ao órgão responsável 
pela emissão do registro geral de iden-
tidade (RG).

FÓRUM NACIONAL DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

A Resolução n. 231/2016 instituiu, no 
âmbito do Conselho Nacional de Justiça, 
o Fórum Nacional da Infância e da 
Juventude (Foninj), com a atribuição de 
realizar estudos e propor medidas para a 
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coordenação, elaboração e execução de 
políticas públicas, no âmbito do Poder 
Judiciário, concentrando, especialmente, 
as iniciativas nacionais de aprimoramento 
da prestação jurisdicional na área da infân-
cia e da juventude.

No Fórum, a corregedoria nacional partici-
pou de reuniões, de discussões e da elabo-
ração de pareceres, atuação que culminou, 
por exemplo, na edição do Provimento n. 
83/2019 (que alterou o Provimento n. 63), 
que trata da paternidade socioafetiva, e 
na edição do Provimento n. 103/2020, 
que disciplina a autorização eletrônica de 
viagem nacional e internacional de crian-
ças e adolescentes até 16 (dezesseis) anos 
desacompanhados de ambos ou de um 
de seus pais.

Outros importantes exemplos da atuação 
do Foninj e que influenciaram diretamente 
no trabalho das corregedorias de Justiça 
foram: a Resolução n. 299/2019 do CNJ, 
que dispõe sobre o sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente vítima 

Compete ao Poder 

Judiciário, por 

meio da Justiça 

Itinerante, fortalecer o sistema 

de prestação jurisdicional, 

garantindo o acesso à 

Justiça a todos os cidadãos.” 

(Ministro Humberto Martins)

ou testemunha de violência, de que trata 
a Lei n. 13.431/2017, e a Recomendação 
Conjunta n. 1/2020, que dispõe sobre 
cuidados a crianças e adolescentes com 
medida protetiva de acolhimento, no con-
texto de transmissão comunitária do novo 
coronavírus (Covid-19).

GT JUIZADOS ESPECIAIS

A corregedoria nacional integrou, ainda, o 
Grupo de Trabalho dos Juizados Especiais, 
presidido pela conselheira Candice Galvão 
Jobim, destinado à elaboração de diagnós-
tico, estudos e proposição de melhoria da 
estrutura e atuação dos Juizados Especiais 
Estaduais, Federais, Cíveis, Criminais e da 
Fazenda Pública.

No contexto desta parcer ia,  a 
Corregedoria Nacional de Justiça editou 
a Recomendação n. 37/2019, que dispõe 
sobre a instalação e a implementação da 
Justiça Itinerante, objeto do artigo 95 da 
Lei n. 9.099/95. Sua implementação tem 

como foco principal os locais de maior 
demanda pelos serviços jurídicos e com 
menor estrutura judiciária, buscando levar 
a Justiça até os mais necessitados.

COMITÊ GESTOR DOS 

CADASTROS NACIONAIS (CGCN)

Criado por meio da Portaria Conjunta  
n. 1/2018, o CGCN tem por finalidade gerir 
os cadastros nacionais e os sistemas coor-
denados pelo CNJ, em razão da necessi-
dade de se promover a atualização perió-
dica e o aperfeiçoamento dos dados inse-
ridos. Os cadastros nacionais representam 
uma ferramenta essencial de gestão, uma 
vez que servem de fonte de dados fide-
dignos a serem utilizados na elaboração 
de políticas judiciárias.

A corregedoria nacional também teve 
assento permanente no Comitê Gestor 
dos Cadastros Nacionais. Além de voz 
ativa na condução dos trabalhos, parti-
cipando de reuniões e debates, foi res-
ponsável pela supervisão da alimentação 
dos cadastros nacionais pelos tribunais e 
órgãos do Poder Judiciário, determinando 
correções e adequações de dados, quando 
necessário.

Barco da Justiça Itinerante em Rondônia
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Agenda
  2019 / 2020                                  

O corregedor nacional de Justiça esteve presente nos mais importantes eventos jurídicos realizados no Brasil, no biênio 2018-2020. 
Para Humberto Martins, “é preciso sair, ver e ouvir o que está acontecendo no mundo afora, para que o Direito possa acompanhar 
os passos tão velozes da sociedade”. 

Nesse segundo ano à frente da Corregedoria Nacional de Justiça, Humberto Martins se manteve atuante em seminários, debates, 
conferências e eventos oficiais do Poder Judiciário. Com a chegada da pandemia e de todas as restrições impostas pela Covid-19, 
muitos desses encontros foram cancelados, mas, graças às ferramentas tecnológicas disponíveis, a agenda oficial dos mais impor-
tantes eventos jurídicos pôde ser mantida de forma remota.

4 DE SETEMBRO DE 2019 – 82º Encontro do Colégio Permanente de 

Corregedores-Gerais de Justiça do Brasil - Encoge  

(Foz do Iguaçu – PR)

13 DE SETEMBRO DE 2019 – III Encontro com ministros do STJ  

(São Paulo – SP)

11 DE SETEMBRO DE 2019 – Homenagem Associação dos Magistrados Brasileiros 

(AMB) (Brasília – DF)

19 DE SETEMBRO DE 2019 – 1º Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão 

(Brasília – DF)

25 DE SETEMBRO DE 2019 – X Fórum de Integração Jurídica – Diálogos sobre a 

alienação fiduciária de imóveis (Brasília – DF)

26 DE SETEMBRO DE 2019 – II Encontro Nacional dos GMFs (Brasília – DF)

3 DE OUTUBRO DE 2019 – Assinatura do Protocolo de Intenções entre o CNJ e a 

Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Brasília – DF)

3 DE OUTUBRO DE 2019 – Abertura da exposição multimídia STJ 30 anos, 30 his-

tórias (Brasília – DF)

9 DE OUTUBRO DE 2019 – II Fórum Nacional das Corregedorias (Fonacor) – 

(Brasília – DF)

16 DE OUTUBRO DE 2019 – 11º Fórum Internacional do Programa de Apostila 

Eletrônica (e-APP) da Haia (Fortaleza – CE)
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6 DE NOVEMBRO DE 2019 – 1º Curso Nacional sobre Precedentes Judiciais (Brasília – DF)

6 DE NOVEMBRO DE 2019 – Seminário A Magistratura do Futuro (Brasília – DF)

19 DE NOVEMBRO DE 2019 – Reunião Interinstitucional da Estratégia Nacional para 

Retomada de Obras Paralisadas (Brasília – DF)

20 DE NOVEMBRO DE 2019 – 2º Seminário Jurídico de Seguros  

(Brasília – DF)

25 DE NOVEMBRO DE 2019 – XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário (Maceió – AL)

28 DE NOVEMBRO DE 2019 – Audiência Pública sobre Revisão das Normas Relativas à 

Cobrança de Custas dos Serviços Forenses da Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita 

(Brasília – DF)

29 DE NOVEMBRO DE 2019 – VIII Fórum Jurídico da Escola de Magistratura Federal da 1ª 

Região (Esmaf) – (Brasília – DF)

2 DE DEZEMBRO DE 2019 – Seminário do Pacto Nacional da Primeira Infância – Região 

Sudeste (São Paulo – SP)

3 DE DEZEMBRO DE 2019 – Seminário Medidas Extrajudiciais para a 

Desjudicialização (Brasília – DF)

4 DE DEZEMBRO DE 2019 – Seminário O Poder Judiciário e o Mercado 

Imobiliário: um diálogo necessário (Brasília – DF)

9 DE DEZEMBRO DE 2019 – 2º Seminário sobre a Política Nacional de 

Justiça Restaurativa (Salvador – BA)

11 DE DEZEMBRO DE 2019 – IV Encontro Nacional de Precatórios  

(Brasília – DF)

11 DE DEZEMBRO DE 2019 – Reunião do Observatório Nacional de 

Casos Complexos, de Grande Impacto e Repercussão (Brasília – DF)

12 DE DEZEMBRO DE 2019 – Cerimônia comemorativa dos 10 anos 

de existência do Departamento de Monitoramento e Fiscalização 

do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 

Socioeducativas- DMF/CNJ (Brasília – DF)

13 DE DEZEMBRO DE 2019 – Evento Cidades e Gestores – Congresso e Expo  

(Maceió – AL)
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17 DE DEZEMBRO DE 2019 – Assinatura do Acordo de Prestação de Serviços de 

Desenvolvimento entre o CNJ e o PNUD (Brasília – DF)

17 DE FEVEREIRO DE 2020 – Lançamento nacional do Destrava: programa integrado para 

retomada de obras – do comitê executivo nacional para apoio à solução das obras para-

lisadas (Goiânia – GO)

3 DE MARÇO DE 2020 – Seminário Internacional Judiciário, Sistema Penal e Sistema 

Socioeducativo (Brasília – DF)

4 DE MARÇO DE 2020 – Diploma de Mérito Coaf (Brasília – DF)

11 DE MARÇO DE 2020 – Segundo curso nacional Corrupção e os Desafios 

do Juiz Criminal (Brasília – DF)

12 DE MARÇO DE 2020 – Seminário A atuação de Notários e Registradores no Combate à 

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Provimento n. 88/2019  

(Brasília – DF)

13 DE MAIO DE 2020 – IV Encontro da Rede Nacional de Cooperação 

Judiciária (virtual)

25 DE MAIO DE 2020 – 1ª Reunião Preparatória para o XIV Encontro 

Nacional do Poder Judiciário (virtual)

1º DE JUNHO DE 2020 – XIX Curso Intensivo de Formação Continuada para 

Magistrados do TRT da 20ª Região (virtual)

1º DE JUNHO DE 2020 – 1ª Reunião do Fórum Nacional de Mestres, Doutores  

e Pós-doutores da Magistratura Brasileira (virtual)

4 DE JUNHO DE 2020 – Audiência pública sobre a atuação do Poder 

Judiciário na Pandemia da Covid-19, promovida pela Comissão 

Externa de Ações contra o Coronavírus da Câmara do Deputados (virtual)

8 DE JUNHO DE 2020 – III Fórum Nacional  

das Corregedorias – Fonacor (virtual)

9 DE JUNHO DE 2020 – Webinar sobre prestação jurisdicional na 

quarentena – FGV (virtual)

10 DE JUNHO DE 2020 – 1º Workshop de Ciência de Dados do Poder 

Judiciário: Estatística aplicada ao Direito (virtual)

10 DE JUNHO DE 2020 – Lançamento da campanha Sinal Vermelho, de ajuda às vítimas de 

violência doméstica (virtual)
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15 DE JUNHO DE 2020 – II Semana Jurídica da Faculdade de Direito de 

Alagoas – FDA (virtual)

18 DE JUNHO DE 2020 – Seminário Criminalidade em Tempos de Covid-19: atuação  

do sistema de Justiça (virtual)

22 DE JUNHO DE 2020 – Webinário: Como será o amanhã? O futuro da judicialização  

da saúde (virtual)

25 DE JUNHO DE 2020 – Webinar: PJeCor (virtual)

29 DE JUNHO DE 2020 – I Fórum sobre Direito e Tecnologia – Inteligência artificial  

aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário – FGV (virtual)

6 DE JULHO DE 2020 – Webinar: Solução de Conflitos em Tempos de Pandemia – LIDE  

e ACB (virtual)

6 DE JULHO DE 2020 – Webinar: A Pandemia e a Defesa do Estado 

Democrático de Direito – OAB (virtual)

7 DE JULHO DE 2020 – Seminário Questões Raciais e o Poder Judiciário (virtual)

9 DE JULHO DE 2020 – Webinar: Relevância do Provimento n. 88 do CNJ no 

Combate à Criminalidade (virtual)

10 DE JULHO DE 2020 – Webinar da Comissão TRF1 Mulheres (virtual)

13 DE JULHO DE 2020 – Congresso digital 30 anos do ECA (virtual)

14 DE JULHO DE 2020 – Entrega da comenda Domingos Martins pela Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo (virtual)

15 DE JULHO DE 2020 – Webinar: Auxílio emergencial às pessoas em situações  

de hipervulnerabilidade – Ajufe (virtual)
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“Como o próprio nome diz, os juízes auxiliares assessoram o corregedor nacional de Justiça em suas ativi-
dades correicionais. Um trabalho de cooperação e apoio, imprescindível para a idealização, implementação e 
execução das políticas judiciárias da corregedoria nacional.” (Ministro Humberto Martins)

C OMPETÊN CI AS 
C OMPARTILHA DAS

De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 103-B, 
parágrafo 5º, inciso III, o corregedor nacional de Justiça poderá 
requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições no 
âmbito das competências da Corregedoria Nacional de Justiça.

No biênio 2018-2020, 12 juízes auxiliares garantiram esse apoio 
ao ministro Humberto Martins. Os magistrados assumiram respon-
sabilidades estratégicas, subsidiando as tomadas de decisões do 
corregedor nacional, coordenando equipes e supervisionando o 
trabalho dos servidores. 

FRENTES DE ATUAÇÃO

Para uma melhor organização dos trabalhos da corregedoria 
nacional, Humberto Martins dividiu os juízes auxiliares em seis 
frentes de atuação: disciplinar, extrajudicial, inspeções, área insti-
tucional, precatórios e ações voltadas a políticas públicas judiciá-
rias. Tudo sob a coordenação do juiz auxiliar Marcio Luiz Coelho 
de Freitas.

Assim, segundo o juiz coordenador, nesses dois anos, o corre-
gedor nacional desenvolveu uma liderança colaborativa, sempre 
buscando o compartilhamento de ideias e ouvindo sugestões, não 
apenas dos juízes auxiliares, mas de todos os colaboradores de seu 
gabinete. E o resultado prático disso tudo foi uma gestão marcada 
pelo envolvimento de toda a equipe e a entrega de resultados. 

Essa distribuição 

feita pelo ministro 

Humberto 

Martins permitiu que cada 

magistrado se familiarizasse e 

se especializasse na área para 

a qual foi designado. Uma 

forma de gestão acertada, 

não só no ponto de vista 

organizacional, mas sobretudo 

em razão da complexidade 

técnica das atribuições da 

corregedoria nacional e da 

preocupação do ministro em 

formar uma equipe de alto 

desempenho.” (Marcio Freitas, 

juiz auxiliar coordenador)
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Sérgio Ricardo de Souza
Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda 
Pública Especializada em Execuções 
Fiscais Estaduais de Vitória (TJES)
Área de atuação: Disciplinar/Resolução 
n. 135

Keity Mara Ferreira de Souza e Saboya
Juíza de Direito da 6ª Vara de Execução 
Fiscal e Tributária da Comarca de Natal 
(TJRN)
Área de atuação: auxilia o corregedor 
nacional de Justiça substituto  
(a partir de outubro/2019)

Miguel Ângelo Alvarenga Lopes
Juiz Federal da 10ª Vara da Seção
Judiciária de Minas Gerais (TRF1)
Área de atuação: Precatórios/Disciplinar/
Extrajudicial

Alexandre Chini
Juiz de Direito do 1º Juizado Cível de 
Niterói (TJRJ)
Área de atuação: Extrajudicial/Comissões

Daniel Carnio Costa
Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências 
e Recuperações Judiciais de São Paulo 
(TJSP)
Área de atuação: Institucional

Kelly Cristina Oliveira Costa
Juíza Federal da 1ªTurma Recursal do 
Espírito Santo (TRF2)
Área de atuação: Inspeções/Correições

Jorsenildo Dourado do Nascimento
Juiz de Direito do 3º Juizado 
Especializado no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher do 
Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) 
Área de atuação: Extrajudicial

Sandra Aparecida Silvestre de F. Torres
Juíza de Direito do 3º Juizado Especial 
Cível de Porto Velho (TJRO)
Área de atuação: Comissões/Projetos 
Especiais

Débora Heringer Megiorin
Juíza auxiliar da 16ª Vara do Trabalho de 
Brasília (TRT10)
Área de atuação: Disciplinar/Resolução 
n. 135

Nartir Dantas Weber
Juíza de Direito Substituta de Segundo 
Grau (TJBA)
Área de atuação: Disciplinar/ 
Resolução n. 135/Inspeções
(agosto/2018 a outubro/2019)

Luiz Augusto Barrichello Neto
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Criminais da Comarca de 
Limeira (TJSP)
Área de atuação: Disciplinar/Resolução 
n. 135

Esses são os 12 nomes que ajudaram a tornar o Poder Judiciário mais eficiente durante a 
gestão de Humberto Martins:

Marcio Luiz Coelho de Freitas
Juiz Federal da 9ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal (TRF1) 
Coordenador da equipe de juízes auxiliares
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G ABINET E  DA 
C ORREGEDO RIA
  UMA ORQUESTRA BEM AFINADA                                  

organização interna do gabinete, pas-
sando pelo assessoramento jurídico, 
com a preparação de minutas, alcan-
çando a revisão jurídica, a revisão orto-
gráfica e a afinação dos juízes auxilia-
res para, então, o ministro correge-
dor dar o tom final de todo o trabalho 
orquestrado.

Nesses dois anos, só na área adminis-
trativa, foram inúmeros expedientes, 
internos e externos, gerenciados pelo 
setor, que também conduziu a gestão 
de pessoas e de material, o controle 
interno e financeiro, assim como os 
atendimentos e encaminhamentos 
das demandas do Disque Cidadania. O 
serviço, criado na gestão de Humberto 
Martins, recebeu ligações referentes a 
denúncias, reclamações e pedidos de 
informações no biênio 2018-2020.

O direcionamento dado por Humberto 
Martins no início de sua gestão, de que 
os processos distribuídos à corregedo-
ria fossem minutados em menos de 30 

dias, também foi rigorosamente seguido 
por toda a equipe envolvida. Um prazo 
relativamente curto, dado que o processo 
de elaboração de uma minuta envolve 
pesquisa, interpretação, análise e colheita 
de informações, antes de efetivamente 
ser redigida.

Tanto os expedientes do gabinete quanto 
as decisões decorrentes das minutas da 
assessoria jurídica e todos os demais 
ofícios, discursos e relatórios produzi-
dos pela corregedoria nacional passaram, 
obrigatoriamente, pelas mãos da equipe 
responsável pela revisão ortográfica e 
adequação dos documentos à norma 
culta. O esforço empreendido na ativi-
dade pode ser comparado à importância 
da acústica para uma execução musical: 
sem ela, o bom entendimento de toda a 
obra pode se perder.

Por fim, a importância dos instrumentos. 
Nenhuma das áreas citadas desempenha-
ria bem o seu papel sem tecnologia.  A 
equipe de Tecnologia da Informação da 

Uma orquestra só será digna de aplausos se todos os envolvidos 

tocarem seus instrumentos em perfeita harmonia, para a execução 

de uma mesma obra. É assim que conduzimos o trabalho 

na Corregedoria Nacional de Justiça.”  (Ministro Humberto Martins)

Do momento em que um processo é 
distribuído à Corregedoria Nacional de 
Justiça até a comunicação às partes sobre 
a decisão, muitas são as mãos envolvi-
das na execução do trabalho que o órgão 
correicional do CNJ entrega à sociedade 
brasileira.

Como em uma orquestra – em que o 
produto final depende da atuação indivi-
dualizada de cada instrumentista, regida 
por um maestro –, juízes, servidores e 
colaboradores, sob a regência do minis-
tro Humberto Martins, atingiram todos os 
resultados elencados nesta revista.

“Ninguém alcança sucesso sozinho e 
ninguém é mais importante que ninguém.” 
A frase, por diversas vezes repetida pelo 
ministro Humberto Martins a sua equipe, 
pôde ser vivenciada por cada um que 
atuou na corregedoria nacional nesses 
dois anos.

Precisão técnica e ritmo desde a área 
administrativa, responsável por toda a 
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corregedoria nacional esteve por trás da 
execução de todas as atividades e proje-
tos desenvolvidos pelo órgão: no apoio 
aos magistrados e colaboradores, na 
criação de softwares de controle e de 
formulários virtuais utilizados nas inspe-
ções, na realização de eventos e video-
conferências, sobretudo no período da 
pandemia. 

Uma orquestra bem afinada. Uma equipe 
formada por Humberto Martins com um 
olhar individualizado sobre seus colabo-
radores, valorizando o potencial de cada 
um, para um objetivo único: entregar um 
bom serviço ao cidadão.

Assim como os músicos são o instrumento 
do maestro, o gabinete da Corregedoria 
Nacional de Justiça foi o instrumento do 
ministro Humberto Martins para os bons 
resultados alcançados em sua gestão. 
Uma atuação cooperativa, harmônica e 
em perfeita sintonia. Aos que tornaram 
tudo isso possível, os aplausos do corre-
gedor nacional de Justiça.

Agradecimento

O sentimento é de gratidão. O empenho da equipe ficou visível nesses dois anos 
(2018/2020). O trabalho em conjunto foi fundamental para que pudéssemos lidar 
com o imprevisto, o imponderável, pois, mesmo nestes tempos difíceis, atraves-
sando tamanha incerteza mundial frente à pandemia provocada pelo vírus Sars-
Cov-2, nos mantivemos firmes no propósito de bem cumprir as atribuições cons-
titucionais desta corregedoria nacional.

Sem a ostensiva dedicação desta equipe não conseguiríamos seguir em frente. Bem 
sabemos que todo esforço se pauta em favor do cidadão e da sociedade. Dessa 
forma, deixo aqui registrado o agradecimento em nome de cada jurisdicionado 
que teve sua demanda analisada e respondida em tempo.

A certeza é de que a árdua missão de corregedor nacional de Justiça foi cumprida 
e pautada pelo compromisso com a publicidade, pois sem esse princípio não seria 
possível o aprimoramento e o controle das instituições. Nossa demanda é diária e 
recorrente, o que por vezes nos traz a sensação de que não foi possível fazer tudo, 
mas nossos resultados foram notórios e positivos.

Acompanhei de perto cada projeto, cada ação proposta, as quais foram executa-
das com a incansável colaboração de todos os servidores. O Poder Judiciário e a 
sociedade brasileira estão mais próximos, de mãos dadas, na construção de um 
Brasil mais justo, mais humano e mais solidário. Muito obrigado. 

Ministro Humberto Martins
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