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A iniciativa do ilustre Conselheiro Rui Stoco, eminente jurista e 

exemplar Magistrado, de colecionar e publicar as deliberações do Conselho 

Nacional de Justiça, na versão de Informativo, merece os melhores 

encômios; na verdade, a divulgação das decisões do CNJ produzirá, com 

segura certeza, o conhecimento ainda mais objetivo da sua superior 

atuação em prol da Magistratura do Brasil e do seu constante empenho 

em prevenir, coibir e retificar os desvios operacionais e estruturais das 

instituições judiciárias do País. 

Superadas as naturais dificuldades iniciais, decorrentes da 

criação e implantação do Conselho Nacional de Justiça, pela EC 45/2004, 

instituindo padrões uniformes quanto à organização do Judiciário e, em 

certo sentido, dando efetividade ao seu caráter nacional, posto na 

Constituição, já era mesmo oportuna a divulgação sistemática de suas 

decisões, circunstância que a acuidade intelectual do Conselheiro Rui 

Stoco logo detectou e o seu espírito empreendedor cuidou de suprir esse 

claro, consolidando neste volume as deliberações do CNJ, muitas delas 

portando inegável conteúdo inovador e transformador, que o universo dos 

juristas vai agora com absoluta facilidade e comodidade conhecer e 

consultar. 

Vê-se que as orientações emanadas do CNJ já mudaram 

muitos aspectos do Judiciário Brasileiro e sinalizam outras importantes 

inovações, cumprindo com a maior elevação e empenho tarefas e funções 

hoje amplamente reconhecidas pela sociedade como estratégicas e 

indispensáveis; quando, mercê da divulgação do Informativo, que agora 

se deflagra, for ainda mais extenso e profundo o conhecimento público 
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dos trabalhos do Conselho, seguramente aparecerão as obras doutrinárias 

e temáticas a seu respeito, incrustando definitivamente na consciência 

nacional a convicção quanto à força das instituições judiciárias e da sua 

potestade de inserir-se no desenvolvimento do País, contribuindo para a 

modernização da gestão dos órgãos da justiça. 

Os padrões de atuação institucional sob os quais o Poder 

Judiciário cumpriu, no passado, nas circunstâncias históricas de sua 

época, com seus valores que lhe foram correspondentes, não se amoldam 

às exigências do tempo atual e das novas expectativas sociais, sendo de 

todo inaceitável que perdurassem ainda, provocando desestruturações 

internas inconcebíveis e atrasando a implantação de paradigmas 

modernos; o CNJ é um agente eficiente nesse processo de aggiornamento 

do aparelho judiciário e a ampla publicação de suas decisões somente o 

vai tornar ainda mais aceito e admirado. 

Ademais, a publicação do Informativo do Conselho fornecerá, 

no futuro, valiosos subsídios aos que empreenderem estudos 

compreensivos dos problemas institucionais do Judiciário, que hoje 

enfrentamos, quando, então, já se encontrarão no tempo passado, porém 

marcados na memória da Magistratura como registros memoráveis para 

as gerações que virão, em outros ambientes e com outros desafios; então, 

o compulsar das elaborações de hoje não servirão apenas como história, 

senão também como referências para serem repetidas ou aperfeiçoadas.  

Cumprimento o Conselheiro Rui Stoco pelo êxito do trabalho a 

que se propôs, bem como os que com ele e sob a sua orientação 

produziram este precioso volume de exemplares decisões do CNJ, pondo 

ao alcance dos interessados - que se contam aos milhares — um 

instrumento de trabalho e pesquisa que não precisa ser enaltecido dada a 

obviedade de sua excelência. 
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O conhecimento da jurisprudência dos órgãos julgadores é o 

ponto de partida da compreensão do Direito e, sem dúvida alguma, 

indispensável à elaboração e construção de sua versão doutrinária, sendo 

certo que esta publicação, que ficamos devendo ao devotamento e espírito 

público do Conselheiro Rui Stoco, serve de relevantíssimo exemplo para 

outras iniciativas afins. 
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