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"Da dignidade do juiz depende a 
dignidade do direito. O direito valerá, em 
um país e em um momento histórico 
determinados, o que valham os juízes 
como homens. No dia em que os juízes 
têm medo, nenhum cidadão pode dormir 
tranquilo." (Eduardo Couture) 
 
 
―Justiça tardia não é justiça, senão 
injustiça qualificada e manifesta.‖ (Rui 
Barbosa) 
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RESUMO 

 
 
A dissertação apresentada visou à análise do Conselho Nacional de Justiça, 

instituído pela Emenda Constitucional nº 45/04, adentrando os embates que 

antecederam à sua criação, bem como os que surgiram posteriormente. 

Inicialmente, tratou-se da evolução histórica dos Conselhos de Justiça ao redor do 

mundo e os motivos que levaram à necessidade de criação no Brasil, passando-se 

pelos modelos de administração da justiça de Weber e Zaffaroni. Outrossim, anotou-

se a relevância da democratização do Judiciário, com ênfase na participação 

popular. Em seguida, chegou-se à conclusão de que o órgão é dotado de poder 

normativo, verificando suas atribuições. Tratou-se das perspectivas do Conselho 

Nacional de Justiça com o intuito de aprimorar a função judicial, essencial para a 

existência do Estado Democrático de Direito. Finalmente, também, dos limites da 

atuação, culminando na impossibilidade de regulamentar a atividade jurisdicional 

dos juízes.  

 
Palavras-chave: Conselho Nacional de Justiça – Independência – Democratização – 
Poder Normativo – Atribuições – Limites das atribuições 
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ABSTRACT 

 
 
The dissertation present aimed to analyze the National Council of Justice established 

by Constitutional Amendment nº 45/04, due to the conflicts that preceded its creation, 

as well as those who came later. At the beginning, it was discussed the historical 

Justice Councils around the world and the reasons that led its creation in Brazil, 

reflecting the administration of justice following Weber and Zaffaroni‘s models. 

Moreover, it was accentuated the importance of democratization of the Judiciary, 

giving an emphasis on popular participation. Then came to the conclusion that the 

organ is endowed with regulatory powers, checking their assignments. It was 

exposed the perspectives of the National Council of Justice in order to improve the 

judicial function, essential for the existence of a Democratic State of Law. Finally, 

was also considered the limits of its performance, culminating in an inability to 

regulate the activity of the tribunal judges.  

 

Keywords: National Council of Justice – Independency – Democratization – Primary 

Regulatory Powers – Tasks – Task limits. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve por premissa a análise do Conselho Nacional de 

Justiça, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/04 como um dos órgãos do 

Judiciário. Contudo, não basta o simples estudo da estrutura do referido órgão, mas 

principalmente o motivo pelo qual foi criado. Nesse ponto, a perquirição partiu do 

estudo do modelo europeu de Conselhos de Justiça, expondo os motivos de criação 

e os objetivos pretendidos, culminando-se com a análise da estrutura e as 

atribuições dos referidos órgãos. Com isso, viu-se que a premissa foi a necessidade 

de assegurar a independência do Judiciário frente ao Legislativo e Executivo. Não 

obstante, também foram analisados sistemas em que não há um Conselho de 

Justiça e como o Judiciário se comporta.  

Assim, no Capítulo 1 verifica-se que não é a simples criação de um 

Conselho de Justiça que se passará a ter um Judiciário independente. E mais, no 

Estado Brasileiro o motivo de criação do Judiciário não é a busca de independência 

frente ao Executivo e o Legislativo, e sim buscar superar os problemas atinentes ao 

modelo burocrático de administração da justiça, ultrapassado em um Estado 

Democrático de Direito. Além do que, em uma visão moderna de democracia, não é 

possível que o Judiciário fique alheio ao dever de prestar contas de sua atividade. 

Pelo contrário, tem o dever de se aproximar do cidadão, permitindo o controle social 

de seus atos administrativos. 

No Capítulo 2 se constatou que a Emenda Constitucional nº 45/04 não foi a 

primeira vez que se falou em um Conselho de Justiça no Brasil. Entretanto, antes de 

se ingressar no aspecto histórico do processo legislativo, analisou-se os motivos que 

geraram crise no modelo de legitimidade do Judiciário adotado até então. Pode-se 

dizer que o Judiciário é dotado de grau relevante de independência, sem prejuízo do 

fato de que vive problemas estruturais oriundos da influência de um modelo de 

natureza patrimonial, de dominação tradicional. A crise é fruto do choque 

experimentado pelo Judiciário com a transformação do Estado liberal em social, pois 

não estava preparado adequadamente para responder aos anseios da sociedade.    
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Sabe-se que o Judiciário apresenta problemas de compreender que a 

cultura jurídica sofreu grandes alterações, ainda entendendo que o direito deve ser 

interpretado no contexto do Estado Liberal. Desta forma, é evidente o despreparo 

para atender à expectativa da sociedade, não conseguindo se postar de forma 

adequada para atender às demandas de natureza coletiva. 

O Conselho passa a ter a função de empregar esforços para aclamar os 

obstáculos existentes e apresentar mudanças no modelo de administração de 

justiça, sem menosprezo à garantia da independência funcional.  

A primeira tentativa brasileira de instituir um órgão similar aos Conselhos de 

Justiça deu-se com a Emenda Constitucional nº 7/77, em que se criou o Conselho 

Nacional de Justiça, porém longe de possuir atribuições que se preocupassem com 

os problemas estruturais do Judiciário. Consubstanciava-se em órgão censitório. 

Com a Assembléia Constituinte de 1986, viu-se que, apesar dos esforços, não se 

conseguiu incluir no texto da Constituição de 1988 nenhum órgão que se 

amealhasse aos Conselhos de Justiça. 

Como não houve preocupação, os percalços encontrados pelo Judiciário 

persistiam e como a cultura jurídica não estava preparada não havia como superá-

los, agravados com o passar do tempo em razão do modelo ultrapassado de 

administração de justiça. Por este motivo, foram feitas várias propostas de Emenda 

à Constituição no sentido de criar um Conselho de Justiça, iniciando-se em 1992, 

passando por várias reformulações, chegando-se à Emenda à Constituição nº 45/04.  

Discutiu-se sobre a natureza do controle exercido pelo Conselho Nacional de 

Justiça, analisando-se a estrutura do referido órgão, com a conclusão de que se 

trata de controle interno do Judiciário e não externo. Suas atribuições, 

diferentemente da Emenda Constitucional nº 7/77, vão muito além do caráter 

censitório, abrangendo aspectos da administração do Judiciário, adotando 

competências de natureza coordenativa e supervisora dos atos administrativos 

praticados pelos órgãos do Judiciário, com exceção do Supremo Tribunal Federal. 

Entre elas, há a competência de zelar pela independência financeira do Judiciário, 

podendo adotar medidas administrativas e ingressar com ações judiciais (por meio 



15 

 

da Advocacia-Geral da União) para fazer valer as propostas orçamentárias do 

Judiciário. 

Já no Capítulo 3, houve o estudo aprofundando do que vem a ser o 

denominado poder normativo do Conselho Nacional de Justiça, discutindo-se que é 

detentor da prerrogativa de regulamentar determinados assuntos esculpidos na 

própria Constituição, editando regras, não visando à imposição de direitos e 

obrigações, mas sim para efetivar os comandos necessários à concretização dos 

assuntos expostos no rol de atribuições previsto no artigo 103-B, § 4º, da 

Constituição Federal. Viu-se que houve delegação, por meio da Emenda 

Constitucional nº 45/04, de competência imprescindível ao Conselho Nacional de 

Justiça para exercer o poder dentro dos limites traçados na espécie normativa criada 

pelo Congresso Nacional. Apurou-se que houve resistência por parte de 

Associações de classe em aceitar a constitucionalidade do Conselho Nacional de 

Justiça, porém o Supremo Tribunal Federal entendeu que o órgão nacional visa a 

aprimorar a administração da justiça, tratando-se de órgão de controle interno. 

Posteriormente, criou-se uma divisão quinária das atribuições do Conselho 

Nacional de Justiça, baseado em método didático de análise, com o intuito de apurar 

qual o objetivo perseguido pelo Conselho Nacional de Justiça, expondo o que cada 

atribuição significa e qual o âmbito de repercussão no modelo de administração de 

justiça vigente. Foram verificados alguns dos atos mais importantes editados pelo 

Conselho Nacional de Justiça, expondo os limites de cada um, ressalvando-se que a 

metodologia foi a análise, não de todas, mas de grande parte das Resoluções 

editadas pelo Conselho Nacional de Justiça (de acordo com a revelência para o 

tema discutido no trabalho – muitas Resoluções tão-só alteram as disposições de 

outras), sendo classificada cada uma de acordo com a divisão quinária criada, ou 

seja, administrativa, responsabilidade, democratização, publicidade e planejamento.     

No Capítulo 4 foram abordados os limites mínimos e máximos do poder 

normativo do Conselho Nacional de Justiça, apresentando uma diferença entre 

atividade jurisdicional e administrativa, permitindo que a competência do órgão 

nacional irradie seus efeitos quanto aos de natureza administrativa. Foram 

apresentados elementos tendentes a viabilizar uma conclusão sobre a linha tênue 

entre os limites mínimos e máximos do Conselho, expondo que o poder normativo 
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do Conselho jamais pode imiscuir-se na atividade jurisdicional propriamente dita, vez 

que acobertada pelo princípio da independência funcional.    
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CAPÍTULO 1 CONSELHOS DE JUSTIÇA 

Este capítulo terá por finalidade esmiuçar a origem do chamado Conselho da 

Magistratura, expondo, ainda, os motivos que justificaram tal instituição. Os autores1 

sobre o assunto são concordes com a circunstância de que a origem do Conselho 

da Magistratura está na Europa. E mais, dizem que o fator motivador foi centrado na 

independência do Judiciário2. Aqui para entender o que ocorreu na Europa, mas 

precisamente, Itália e França, mister algumas noções sobre a independência do 

Judiciário.  

Antes de qualquer coisa, deve ficar consignado que independência implica a 

existência de circunstâncias que viabilizem a tomada de decisões dos órgãos do 

Judiciário, livres de pressões internas e externas, baseadas na convicção de cada 

magistrado. Deve haver regras constitucionais tutelando as garantias orgânicas e 

funcionais, sem medo de que o posicionamento adotado, administrativo ou 

jurisdicional, seja alvo de qualquer tipo de represália do Executivo ou Legislativo. 

Nas sociedades tidas como primitivas era assente uma espécie de Justiça 

privada, sendo realizada ora por chefes guerreiros, ora por oráculos, ora pelos reis3. 

Já no período sob o domínio de Roma, impende destacar que o direito romano 

sofreu profundas transformações e evoluções durante os doze séculos que vigorou, 

sucedendo-se três sistemas de processo: o das legis actiones, o formular e o da 

extraordinaria cognicio. 

O sistema das ações da lei (legis actiones) representa o ponto inicial do 

lento, mas contínuo desenvolvimento histórico do processo romano, cujos traços 

mais remotos se encontram na Lei das XII Tábuas. É, sem dúvida, o mais antigo dos 

sistemas de processo civil romano, tendo vigorado do século VIII ao século V a.C.4. 

Julga-se que a denominação de ações da lei decorreu do fato de as legis actiones 

                                                 
1
 SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a Independência do Judiciário. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2007; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário. São Paulo: RT, 1995.  
2
 Ibidem. 

3
 SAMPAIO, José Adércio Leite. Op. cit. p. 4. 

4
 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo. Primeiros Estudos. Porto Alegre: Síntese, 2001. 

p. 39. 
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se originarem da lei, ou então, da circunstância de elas se conformarem de forma 

estrita com as palavras da lei5. 

O processo das legis actiones é dividido em duas fases distintas (5): a 

primeira perante o magistrado, que é órgão público (fase no Tribunal, in iure); a 

segunda perante o juiz popular, que é um particular indicado pelas partes ou pelo 

magistrado (fase apud iudicem, in iudicio). A principal distinção que se apresenta é o 

fato de o Estado assumir apenas uma parte da função judiciária. Esta separação é 

de suma importância para a identificação da coisa julgada neste processo, conforme 

se verá a seguir. Na primeira fase, o magistrado, órgão estatal, tem como papel 

fiscalizador do procedimento, determinando qual é o direito que deve se aplicar na 

espécie, cabendo, exclusivamente ao juiz popular, na segunda fase, analisar as 

provas trazidas pelas partes e respeitar os limites jurídicos fixados anteriormente 

pelo magistrado. A sentença final, portanto, será proferida por um particular, não 

possuindo sequer motivação e poder de comando. 

Com efeito, no processo das legis actiones, os juristas romanos fixaram na 

litis contestatio o momento processual de exaurimento do exercício de determinada 

legis actio, asseverando que um direito não mais podia ser submetido a novo juízo 

desde que já deduzido em processo anterior, mesmo que ainda não julgado pelo juiz 

privado escolhido pelas partes6. A litis contestatio de um processo anterior se 

apresentava, assim, com efeito consumptivo, possibilitando que o Estado, por meio 

do magistrado (órgão estatal), indeferisse a nova legis actio cujo direito fosse 

idêntico a outro já fixado por aquela. Ou seja, se não há atividade do Estado, não há 

coisa julgada para os romanos. Ressalta-se, por derradeiro, que a coisa julgada não 

era representada pela sentença final do procedimento de determinada legis actio, 

uma vez que tal decisão, conforme dito acima, é emanada de um particular (iudex), 

tendo apenas caráter de mera opinião, desprovida de motivação, comando e força 

mandamental. A coisa julgada antecede, pois, a sentença final no processo das legis 

actiones. 

O sistema acima exposto foi superado por outro, o formular, onde houve a 

substituição da figura do juiz privado. Nas palavras de Cretella Júnior:  

                                                 
5
 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 234. 

6
 NEVES; Celso. Coisa Julgada Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p.11. 
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O processo formular assinala um momento culminante na história da vida 

judiciária romana, porque só agora a figura do pretor se impõe, para 

resolver com auxílio da equidade os casos concretos, antes submetidos ao 

frio e desumano rigorismo das formalidades.
7
 

Apesar das diferenças com o sistema das ações da lei, visto anteriormente, 

principalmente no que se refere à atuação mais intensa do magistrado (órgão estatal 

- pretor), que deixa de ser mero fiscal do procedimento, o processo formulário 

continua inserido na órbita do ordo iudiciorum privatorum (caráter privado da justiça, 

com atuação apenas parcial do Estado). O procedimento também se divide, como 

no sistema das ações da lei, em dois momentos: o primeiro perante o magistrado 

(pretor – órgão estatal, agora com mais poderes de atuação) e o segundo perante o 

juiz popular (cidadão comum indicado pelas partes).  

Pois bem. O referido sistema também sucumbiu, alterando-se para o 

denominado cognitio extra ordinem, porque os magistrados se afastam das regras 

impostas pela antiga ordo (a ordo judiciorum privatorum). Ou seja, não há mais a 

divisão de fases como nos sistemas anteriores de caráter privado, tendo apenas um 

julgador, órgão público. O magistrado – funcionário público, agora também juiz, 

passa a ser o titular do poder-dever de examinar as provas produzidas pelas partes 

litigantes e proferir a sentença, a qual, pela primeira vez na história do processo civil 

romano, não mais consistia em um ato exclusivo do cidadão romano, não tendo 

mais caráter arbitral (privado), mas sim expressão de vontade estatal soberana: ex 

autoritate principis. O principal efeito desta estatização do processo romano ocorre 

em relação à sentença. Esta não mais se identificava com um simples parecer 

jurídico de um cidadão investido no poder de julgar, vinculada ainda a alguma 

fórmula, mas, na verdade, encerrava um comando soberano, imperativo e vinculante 

emanado de um órgão estatal, manifestação esta sujeita a recurso para órgão 

julgador superior8.  

Este sistema processual perdurou até os últimos dias de Roma, servindo de 

modelo para as instituições processuais dos períodos que se seguiram, sobretudo 

ao direito processual contemporâneo, baseou-se profundamente no legado romano. 

                                                 
7
 CRETELLA JUNIOR,  José. Direito Romano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966. p. 314. 

8
 Ibidem. Idem. 
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Por outro lado, em relação aos bárbaros, sabe-se que alguns casos eram 

resolvidos com base no voto dos componentes da sociedade. Os magistrados 

também eram escolhidos dessa forma, sendo o nome submetido a uma Assembléia. 

Assim, verifica-se que o Judiciário, enquanto função, não foi alvo de tantas 

preocupações por parte do Estado. Sempre foi vinculada ao chefe da comunidade. 

Tal panorama influenciou vários Estados, atualmente existentes, que será mais bem 

analisado nos tópicos seguintes9. 

Não se pretende traçar as peculiaridades de cada país, mas sim declinar 

algumas noções sobre a forma como era tratado o Judiciário. Havia forte, persistindo 

até os dias de hoje, vinculação do Judiciário ao poder do rei. Sequer se falava em 

instituição autônoma. Verifica-se que os indivíduos indicados para assumir funções 

similares a de um magistrado sempre estavam vinculados ao poder do rei, sendo 

que este tinha a prerrogativa de alterar o decidido. O Estado absolutista contava 

com o desempenho fiel e submisso dos magistrados à vontade real. 

Com a superação do Estado absolutista e o surgimento do Estado Liberal, a 

ótica não se modificou de forma intensa, pois, ainda, os juízes eram vistos como 

aristocratas e representavam parte do antigo regime autoritário. Havia muitas 

ressalvas quanto à atuação dos magistrados. Os ideais roussoneanos10 e as lições 

de Montesquieu11 levaram a concepção de Estado regido pelas leis. Juízes 

representavam, ainda, a idéia do regime antigo, baseado na administração da justiça 

a serviço do soberano. 

Com esta introdução verifica-se que a independência do Judiciário foi alvo 

de resistência por parte do Legislativo e do Executivo. Viu-se que a mudança 

ocorreu às duras penas, mediante, inclusive, corporativismo da instituição. As 

revoluções de várias épocas também foram fatores de vital importância para o 

processo de superação da vinculação. Aos poucos a autonomia do Judiciário era 

galgada a direito fundamental e integrante de um Estado Democrático de Direito. 

                                                 
9
 Ibidem. Idem. 

10
 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: RT. 2. ed., 2011. Passim. 

11
 MONTESQUIEU, Charles Luis de Secondat. Do Espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2009. 

Passim. 



21 

 

Atualmente, não é por menos que a Organização das Nações Unidas 

sedimentou em Resolução nº 41 de 1994, que a independência do Judiciário é 

dogma de legitimidade do Estado de Direito como reflexo da necessidade de 

existência de juízes imparciais e capazes de solucionar os conflitos sociais. Trata-se 

de garantia voltada à população, levando à justa composição dos litígios sociais. E 

mais, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 preconiza que a 

independência do Judiciário é direito fundamental, conforme previsto no art. 13. A 

disposição legal foi reiterada por diversas vezes, por exemplo, nas Resoluções da 

Assembléia Geral das Nações Unidas de números 40/32, 40/146, ambas de 1985. 

A Comissão Européia não deixando de lado essas lições colocou como 

pressuposto de ingresso que os países do leste europeu realizassem mudanças no 

sistema judicial a fim de conceder maior independência ao Judiciário. Alertou que 

sem a devida desvinculação com o Executivo, não se falaria em Estado de Direito12. 

É inegável que, como dito acima, desde o Período Romano, o Estado assumiu o 

ônus de pacificar os conflitos surgidos no seio da sociedade. Ou seja, a pacificação 

social dos litígios passou a ter natureza estatal. Até os dias de hoje é assente que o 

Estado possui o monopólio do uso da força para assegurar a mantença da 

convivência em sociedade. 

Assim, não só tem a prerrogativa de utilizar, de forma legítima, a violência, 

mas também, principalmente, possui a tarefa de produzir as leis que vigorarão. Tudo 

isso associado, como já dito, à tarefa, também pertencente ao Estado, da 

administração da justiça. A independência, então, deve ser considerada como fator 

imprescindível, pois a assunção da responsabilidade de pacificar os conflitos tem por 

premissa a isenção da instituição judicial. Deve haver neutralidade, ou seja, 

liberdade para tomar decisões de acordo com o sistema de normas estipuladas pelo 

próprio Estado. Evita-se, a todo o custo, qualquer vínculo com os demais poderes, 

extirpando intervenções de cunho político, vez que a legitimidade da violência está 

relacionada à neutralidade, alicerçada no sistema legal vigente. 

O sistema legal não possui uma única finalidade, sendo multifuncional. Em 

sua obra, Jellineck desenvolve a idéia de que os cidadãos, em suas relações com o 

                                                 
12

 Op. cit., p . 121. 
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Estado, podem encontrar-se de acordo com quatro status, quais sejam: ativo, 

passivo, negativo e positivo13. Jellineck demonstrou, com clareza, as fases de 

evolução do Estado Constitucional, pois foi capaz de apontar a fase do Estado 

Liberal (aspecto negativo – o Estado tinha a obrigação de tutelar as liberdades 

públicas, adotando condutas estritamente passivas), evoluindo-se para o Estado 

Social (aspecto positivo – o Estado passa a ser obrigado a prestar determinadas 

ações em favor do ser humano, em razão da insuficiência do Estado Liberal), 

culminado no atual Estado Democrático Social de Direito (aspectos ativo e passivo, 

sem prejuízo da existência dos aspectos positivo e negativo). 

Assim, se a legitimidade do sistema está no conjunto normativo criado de 

acordo com processo constitucional idealizado, forçoso convir que a resolução dos 

conflitos não pode ser direcionada para determinado caminho, desvirtuando a idéia 

de proteção contra o Estado, tarefa esta de responsabilidade do Estado. A 

autolimitação estatal perderia a razão de ser sem a independência do Judiciário. De 

nada adiantaria a normatização dos direitos fundamentais, implicando restrições ao 

Estado, sem, contudo, assegurar-se meios adequados para a proteção contra 

eventual desmando. 

Se não há instrumento de combate e controle das decisões do Estado, não é 

possível falar em limites de atuação, ceifando a noção de legitimidade do direito 

estatal. A isenção do Judiciário14 consiste em dogma de garantia ao indivíduo, 

servindo de meio para repelir qualquer ato perpetrado pelo Estado capaz de 

vilipendiar os direitos fundamentais. A submissão do juiz somente à lei e à 

Constituição, estando protegido de investidas políticas, é faceta indispensável de um 

Estado Democrático de Direito, não cabendo qualquer análise de natureza subjetiva 

por parte do magistrado, respeitando o conjunto normativo em vigor15.   

Logo, são perceptíveis os motivos que levaram à luta pela independência do 

Judiciário, pois esta instituição tem a responsabilidade de executar a lei, isso no 

sentido de materializá-la. O que se pretende passar é que os juízes atuariam como 

meio de evitar a dominação arbitrária da maioria em detrimento da minoria. São as 

                                                 
13

 Apud Gilmar Ferreira Mendes, Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
245. 
14

 Ver Capítulo 4. 
15

 Ver Capítulo 4. 
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mesmas idéias do autor supracitado que a maioria poderia causar serious 

oppressionas of the minor party of community.  As razões para a independência do 

Judiciário também são de caráter político e econômico. Ambas consistem na 

premissa da segurança jurídica. 

A primeira refere-se à atração de maiores investimentos em um país. Com 

proteção ao Judiciário, é possível assegurar-lhe maior tranquilidade no momento de 

estabelecer integridade e solidez dos negócios jurídicos entabulados, obstando 

qualquer atuação do Governo no sentido de intrometer-se e alterar uma situação já 

consolidada. A atividade de atuar ―contra‖ eventuais investidas do Governo tem o 

condão de incentivar investimentos, consubstanciando em crescimento econômico 

no país. 

Já as razões políticas são mais fáceis de constatação, pois decorrerem da 

segurança jurídica voltada para as ―regras do jogo‖. Há juristas, como Ramseyer, 

que dizem que a independência judicial teria por consequência a mantença de 

estabilidade das normas acerca do processo eleitoral, assegurando a possibilidade 

de reeleição16.  

Não obstante as razões de cunho econômico e político, verificam-se que as 

razões jurídico-sociais ainda prevalecem e, nesse ponto, é que se vê a importância 

dos Conselhos da Magistratura. As garantias esculpidas com o tempo, ou seja, 

vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, não são suficientes 

para se dizer que o Judiciário é independente, pois em muitos países o laço com os 

outros Poderes ainda é marcante. É assente, ainda, a existência do jogo político nas 

nomeações a juízes para os Tribunais. Entretanto, há outros reveses de menor 

gravidade, que justificam a existência dos Conselhos da Magistratura, são eles: 

revolta do espelho, síndrome do Moisés e corrupção17. 

A revolta está relacionada a um fenômeno de perda de identidade daquele 

que ocupa um cargo no Judiciário tendo vindo de segmento social inferior. Prevê-se 

certa anulação do passado pelo juiz, espécie de recusa quanto à origem. Ao invés 

                                                 
16

 Apud José Adércio Leite Sampaio. Op. cit. p. 121. 
17

 Op. cit., p. 121-122. 
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de ter a consciência das dificuldades, passa a ser resistente a elas. Há perda de 

sensibilidade por causa da cultura jurídica na qual é inserido.  

A síndrome de Moisés implica o resquício do elitismo existente, ainda, no 

Judiciário. Traz por consequência o franqueamento à intervenção do poder 

econômico. O juiz sob a alegação de proferir decisões republicanas, acaba por bem 

fortalecendo um sistema que não se preocupa com os vulneráveis. O juiz não exerce 

seu munus visando a democratizar o acesso à justiça, mas sim de acordo com o 

processo legal existente. Fala-se em liberalismo, mas não como garantia do 

cidadão, mas da elite, assumindo a faceta de ser excludente. Aqui, renova-se o 

discurso de que somente as normas penais seriam destinadas às camadas mais 

pobres, sendo que os direitos esculpidos na Constituição só podem ser acessados 

pelas camadas mais abastadas.  

Já a corrupção dispensa maiores esclarecimentos. Trata-se de fenômeno 

que assola não só os mais pobres, mas também contamina o Judiciário. O sistema 

legal mostra-se mecanismo insuficiente de combate à corrupção. O elitismo e o 

corporativismo18 também são circunstâncias que reforçam a ineficiência dos meios 

apuratórios e repressão à corrupção.  

Em suma, os argumentos expostos acima tanto de cunho político-social 

como relacionado aos três reveses supracitados, aumentam a necessidade de um 

órgão capaz de alterar o panorama, garantindo a independência do Judiciário e 

elevando-se em instituição voltada para o aperfeiçoamento da função jurisdicional. 

Com isso, estudar-se-á sistemas sem Conselho de Justiça e outros com o 

referido órgão, havendo, nestes, uma subdivisão quanto aos dois modelos aceitos 

sobre os Conselhos de Justiça, expondo, desde já, que o objeto do presente 

trabalho não é especificar as peculiaridades de cada país, mas sim trazer alguns 

elementos que auxiliaram no estudo do Conselho Nacional de Justiça na República 

Federativa do Brasil19. É inegável que a simples existência de um Conselho de 

Justiça não tem o condão de resolver os problemas atinentes à independência do 

                                                 
18

 Conforme se verá durante o trabalho quando da proposta de criação de um Conselho da 

Magistatura no Brasil. 
19

 Não se trata de um estudo com base no direito comparado, mas sim a análise da realidade 

histórica, política e social, mesmo que de forma superficial, de alguns países. 
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Judiciário, sendo um mero fator. Aliás, o órgão é voltado para auxiliar tal busca, 

sendo que o fato de ser inexistente em determinado local não implica dependência 

com os outros poderes. A questão da independência demanda análise de outros 

elementos, sendo muito mais vontade política do que jurídica. 

O Brasil é um exemplo vivo de que o Conselho de Justiça não reflete os 

anseios existentes em outros países (busca pela independência). As razões de sua 

existência são diversas, referentes muito mais à administração da justiça 

propriamente dita do que a independência da instituição (interna ou externa), sendo 

que o assunto será explorado durante todo o trabalho. 

1.1 SISTEMAS SEM CONSELHO DE JUSTIÇA 

Como já esboçado anteriormente a não instituição de um Conselho de 

Justiça não representa a dependência do Judiciário aos demais poderes. Sempre se 

atrelou o processo de criação dos Conselhos de Justiça à luta pela independência 

do Judiciário. O motor da discussão centrava-se na necessidade de separação dos 

poderes, consubstanciando na neutralidade do Judiciário. Nesse diapasão, pode-se 

falar em independência judiciária plena. Ou seja, a Lei Maior pode criar um sistema 

dotado de garantias, orgânicas e funcionais, prevendo a organização administrativa 

e orçamentária pelo próprio Judiciário, sem que haja um Conselho de Justiça. A 

Corte de Justiça realizará todas as tarefas necessárias para o funcionamento das 

atividades. 

O Brasil é exemplo de que é possível falar em independência sem Conselho. 

Até a Emenda à Constituição nº 45/04 não se contestava que havia independência, 

com garantias orgânicas e funcionais. É claro que não há total e irrestrita 

independência. Sempre se verifica a existência de alguns aspectos políticos que 

permeiam o Judiciário.  

O Executivo geralmente possui presença nas nomeações de juízes da alta 

corte, não sendo diferente no caso brasileiro. E mais, o aspecto orçamentário 

também é relevante, havendo certo controle (domínio) pelos demais poderes. 
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Prosseguindo, da mesma forma que se vê alguns sistemas sem Conselho e 

com independência plena, também se vislumbra sistemas sem Conselho, mas com 

independência relativa. A dependência ocorre em vários aspectos, desde a 

nomeação para o cargo de juiz e até a gestão orçamentária. Aqui é relevante 

apontar que a atividade jurisdicional nem sempre será prejudicada.  

Não há dados suficientes no sentido de que a independência relativa leve à 

ineficiência da atividade jurisdicional. Cada sistema judicial possui seus meandros e 

não se pode concluir que a presença do Executivo acarrete menosprezo às 

garantias funcionais dos juízes e à finalidade da atividade.  

Os exemplos abaixo, porém, não excluem a importância que um Conselho 

de Justiça representa, mas trazem a noção de que a, pura e simples, criação do 

referido órgão não tem o condão de resolver todos os problemas do Judiciário. Os 

países escolhidos refletem aqueles já estudados por outros autores20, bem como 

pela circunstância de representarem, com exceção do africano (apesar de existir um 

tópico sobre a repercussão do assunto no continente), países que ficam em 

continentes diferentes e que possuem discrepâncias insuperáveis, muitas das vezes. 

Não se nega que a evolução da sociedade gera a necessidade de criação de um 

Conselho Superior, ainda mais na Europa diante de exigência da Comissão 

Européia. 

1.1.1 Estados Unidos da América 

Os Estados Unidos da América possuem peculiaridade de não terem 

Conselho de Justiça e haver independência relativa. Entendia-se, antes da 

independência com a Inglaterra, que a submissão dos juízes ao rei inglês implica 

cerceamento da liberdade dos colonos.  

Por causa disso, a Constituição norte-americana estipulou algumas 

garantias aos juízes, sem, contudo, obstar interferência dos outros poderes. Vê-se 

no artigo III, seção 1ª, que sedimenta três cláusulas, são elas: a) O Judiciário 

possuirá uma Suprema Corte assim como nos Tribunais inferiores, de acordo com o 
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 SAMPAIO, José Adércio Leite. Op. cit. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. cit.  
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fixado pelo Congresso Nacional; b) espécie de vitaliciedade, fixando que o 

magistrado será mantido no cargo enquanto bem se comportar; e c) irredutibilidade 

de vencimentos. Assim: 

 

Artigo III 

Seção 1 

O Poder Judiciário dos Estados Unidos será investido em uma Suprema 

Corte e nos tribunais inferiores que forem oportunamente estabelecidos por 

determinações do Congresso. Os juízes, tanto da Suprema Corte como dos 

tribunais inferiores, conservarão seus cargos enquanto bem servirem, e 

perceberão por seus serviços uma remuneração que não poderá ser 

diminuída durante a permanência no cargo. 

Seção 2 

A competência do Poder Judiciário se estenderá a todos os casos de 

aplicação da Lei e da Equidade ocorridos sob a presente Constituição, as 

leis dos Estados Unidos, e os tratados concluídos ou que se concluírem sob 

sua autoridade; [...]
21

  

 

Aliás, atualmente se pode dizer que a independência do Judiciário é relativa, 

diante da nomeação feita pelo Presidente, aliado ao fato de que o orçamento é de 

responsabilidade de um departamento vinculado ao Departamento de Justiça. O 

Executivo possui vínculos com o Judiciário quer seja na nomeação de juízes, quer 

seja no orçamento.  

O denominado Federal Judicial Center é uma agência federal com a 

atribuição de zelar pelo curso de aperfeiçoamento dos magistrados (educação 

continuada). Já o Administrative Office of the United States Courts é responsável 

                                                 
21

 Tradução livre do autor. Texto no original retirado do site: www.usconstitution.net, acesso em 

15.05.12: ―Article III - The Judicial Branch. Note. Section 1 - Judicial powers. The judicial Power of the 

United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may 

from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold 

their Offices during good Behavior, and shall, at stated Times, receive for their Services a 

Compensation which shall not be diminished during their Continuance in Office. Section 2 - Trial by 

Jury, Original Jurisdiction, Jury Trials. The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, 

arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be 

made, under their Authority; (…). 

http://www.usconstitution.net/
http://www.usconstitution.net/consttop_sepp.html
http://www.usconstitution.net/glossary.html#ORDAIN
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pela gestão dos recursos humanos, bem como logístico do Judiciário. Todo o 

orçamento do Judiciário é concretizado e organizado pelo órgão acima mencionado. 

A proposta é feita pelo Administrative Office ao Congresso e ao Executivo, servindo 

de canal entre os poderes.  

A luta pela independência do Judiciário nos Estados Unidos traz inúmeros 

casos, apontando que há oscilação entre períodos de ofensivas contra magistrados 

e mais serenos. Houve época em que magistrado foi submetido a impeachment por 

proferir decisão tida como impopular, sendo absolvido pelo Senado22. 

Posteriormente, houve o incidente entre o então Presidente Franklin Roosevelt que 

teria intimidado a Suprema Corte para obter a constitucionalidade do plano 

econômico New Deal.  

Atualmente, o panorama não é ideal para o Judiciário estadunidense, pois se 

verifica que os magistrados são obrigados a submeterem-se a processos de 

negociação política para conseguirem orçamento e aumentos salários. A existência 

do Administrative Office retira do Judiciário qualquer possibilidade de exercer a sua 

autonomia organizacional e muito menos idealizar planejamento estratégico para 

tornar mais eficaz a atividade judicial. A mantença da decisão orçamentária em 

órgão do Executivo torna impraticável um Judiciário independente, pois sempre 

serão levadas em consideração as necessidades do Executivo e do Legislativo em 

detrimento do Judiciário. 

O recrutamento de juízes possui forte influência do Executivo, sendo que os 

de natureza federal são nomeados pelo Presidente com aprovação pelo Senado. 

Nos Estados, as formas de recrutamento variam entre eleição (pelo povo ou pelo 

Legislativo), nomeação ou concurso. Seja qual o método, constata-se que não há 

domínio da escolha por parte do próprio Judiciário, havendo interferência dos 

demais poderes, ou seja, não detém autonomia para gerenciar sequer a forma de 

provimento de seus cargos.   

 

                                                 
22

 Juiz Samuel Chase, em 1805. Ficou decidido pelo Senado que o juiz não pode ser responsabilizado 

por seus pensamentos, mas sim por suas condutas. Decisões impopulares não podem ensejar a 
perda do cargo. 
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1.1.2 Inglaterra 

Pode-se dizer que a independência do Judiciário no Estado Moderno 

ocorreu, como ponto inicial, na Inglaterra. Aponta-se o início no século XII, quando o 

Rei Henrique II cria a Court of Common Pleas, órgão que se tornou permanente. 

Entretanto, nos séculos seguintes, os juízes passaram a manter o cargo enquanto 

tivessem bom comportamento aos olhos do rei. 

Somente com o reinado de Elizabeth II que os juízes voltaram a empenhar-

se pela independência da coroa. Com a nomeação de Sir Edward Coke para o cargo 

de Chief Justice, no reinado de Jaime I, passou a entender que o rei não tinha 

poderes para alterar o sentido da common law, fixando a submissão do rei ao 

conjunto de normas. Disse o Chief Justice que havia assuntos que somente 

interessavam ao Judiciário e não ao rei23.  

No século XVII, durante o reinado de Charles I, foi sedimentada a tese de 

que o magistrado permaneceria no cargo durante bom comportamento e não mais 

aos olhos do rei. A postura culminou com a criação do conhecido Act of Settlement, 

de 1701, consolidando-se a imunidade judiciária do juiz por suas decisões no que 

tange à responsabilidade civil e penal. Fixou-se a regra de imunidade como uma lei, 

no mesmo documento houve a regra da vitaliciedade, consistente no during good 

behaviour24. Assim: 

Que após o dito pela Limitação produzirão efeitos enquanto as Comissões 

de Juízes forem quam diu si bene gesserint e seus salários verificada e 

estabelecida, mas sobre o endereço de ambas as Casas do Parlamento 

podem ser legalmente removidos.
25

  

Atualmente, o Judiciário inglês ainda possui grande influência do Executivo, 

mais precisamente, do chefe de Estado. Em regra, há a figura do Lord Chancellor, 

                                                 
23

 SAMPAIO. Op. cit. p. 5-6. 
24

 Op. cit. p. 6. 
25

 Tradução livre do autor. Retirado o texto original do site: http://www.british-

history.ac.uk/report.aspx?compid=46986, acesso em 15 de maio de 2012: ―That after the said 
Limitation shall take Effect as aforesaid Judges Commissions be made Quam diu se beneGesserint 
and their Salaries ascertained and established but upon the Address of both Houses of Parliament it 
maybe lawfull to remove them.‖  

http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=46986
http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=46986
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que é nomeado pelo chefe de Estado. A partir de 2005 houve a criação da Suprema 

Corte, reduzindo as atribuições do Lord Chancellor. Desta forma, houve certa divisão 

de competências, porém ainda sim, o Lord Chancellor é membro do gabinete e 

responsável por formular e aprovar o envio de recursos aos Tribunais. Por meio de 

órgão que é vinculado ao Lord Chancellor há a fixação dos vencimentos dos juízes.  

Ainda, o Lord Chancellor é responsável pela indicação dos candidatos a 

vaga junto ao Superior Tribunal e os juízes de circuitos. A escolha é feita pelo Chefe 

de Estado. Vige, como se disse a vitaliciedade, porém pode o juiz do Superior 

Tribunal, do Tribunal de Apelação ou os chamados recorders perder o cargo caso 

haja solicitação do Legislativo na hipótese de quebra do good behaviour. A 

destituição é efetuada pelo Chefe de Estado. Ao Lord Chancellor caberá a 

destituição dos demais juízes.  

1.1.3 Índia 

Na Índia, apesar de alto grau de dependência, o ativismo judicial não tem 

sido evitado. A circunstância tem gerado crises institucionais visando à busca da 

independência do Judiciário26. O Governador assume forte influência no Judiciário, 

vez que ora se imiscui na nomeação ora na promoção do juiz. Ou seja, para os 

juízes, a nomeação é feita pelo Governador. Há a necessidade de ouvir a High Court 

e a Comissão Estatal de Serviço Público, mas a decisão final pertence ao 

Governador. Como se disse, a promoção dos juízes de primeira instância passa nas 

mãos do Governador, depois de ouvir a High Court.  

Nota-se que os cargos da High Court são providos por juízes escolhidos 

também pelo Executivo, agora pelo Presidente da República, que terá de ouvir o 

próprio Superior Tribunal local, a Suprema Corte e o Governador da região. Os 

juízes da Suprema Corte, claramente, também são nomeados pelo Presidente da 

República, após consulta com o Presidente da Suprema Corte27. Assim, é inegável o 

excessivo vínculo de dependência entre o Judiciário e o Executivo, o que acentua os 

conflitos existentes em decorrência do ativismo judicial. A repercussão do ativismo 

                                                 
26

 Op. cit. p. 164. 
27

 Ibidem. Idem.  
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tem gerado, inclusive, propostas para a criação de uma escola judicial, inexistente, 

visando a aperfeiçoar e permitir a educação continuada dos juízes.  

1.1.4 Austrália 

Diferente do país citado do continente asiático, a Austrália possui uma 

escola judicial, chamada de Unidade de Treinamento de Magistrado, integrada por 

magistrados aposentados, sob a direção do Ministro da Justiça. As funções da 

Unidade referem-se à educação continuada do juiz, não tendo qualquer atribuição 

correicional. A Unidade é responsável pelo planejamento, idealização e oferta de 

cursos de aprimoramento.  

Se a escola judicial possui certa liberdade e participação do Judiciário, o 

mesmo não se pode dizer em relação à nomeação de juízes. Diferente, também, da 

Índia, a escolha não imprescinde de qualquer tipo de consulta. Pertence ao 

Executivo, mas precisamente, o Primeiro Ministro, isso em se tratando de juízes 

federais. Caso se trate de juízes estaduais, na mesma linha de raciocínio, cabe a 

escolha aos Governadores.  

Por outro lado, todo o orçamento é gerido pelo Executivo, não havendo 

sequer qualquer órgão ou departamento que conte com a participação do Judiciário. 

A proposta não é formada pelo Judiciário28.  

1.1.5 Chile 

O Chile29, que, por sua vez, não é dotado de Conselho, porém o Judiciário 

possui independência em grau considerável, sendo que a gestão pelo concurso de 

ingresso e aperfeiçoamento cabe à Academia Judicial, ligada à Corte Suprema. Não 

há que se falar em ingerência do Executivo nesse ponto. A Academia é vinculada à 

Corte Suprema, porém possui recursos próprios e estrutura diversa, assegurando a 

sua autonomia. Verifica-se que a Academia é responsável por planejar e executar 

                                                 
28

 Idem. Ibidem.  
29

 Op. cit. p. 162. 
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cursos de iniciação para pretendentes ao cargo de juiz, além de criar plano de 

estudo para a educação continuada dos magistrados. Assim: 

 

Artigo 73 -. O poder de apreciar e decidir casos civis e criminais para 

resolver e fazer julgamentos executados pertence exclusivamente aos 

tribunais estabelecidos por lei. Nem o presidente nem o Congresso podem, 

se for o caso, exercer o poder judicial sobre processos pendentes, rever os 

fundamentos ou o conteúdo de decisões ou reabrir casos encerrados. 

Procurado para intervir em um negócio legal e dentro da sua jurisdição, não 

pode se desculpar de exercer a sua autoridade, mesmo para a falta de lei 

para resolver o litígio ou questão submetida à sua decisão. 

Para fazer cumprir suas resoluções, e prática ou que tenham praticado atos 

de instrução previstos em lei, os tribunais de justiça e especiais que 

compõem o Poder Judiciário, podem dar ordens diretas para a aplicação da 

lei ou exercer os meios de ação que dispuserem. Outros tribunais farão na 

forma estabelecida por lei. 

A autoridade requerida deve cumprir, sem mais delongas a liminar e não 

podem julgar os méritos ou oportunidade, justiça ou legalidade da decisão 

que ele é executado. 

 

[...] 

 

Artigo 74 -. Uma lei orgânica constitucional determina a organização e 

competência dos tribunais que sejam necessárias para a administração 

rápida e completa da justiça em todo o território da República. A mesma lei 

assinalará, respectivamente, as qualidades que devem ter os juízes e o 

número de anos que deveriam ter praticado a advocacia daqueles que são 

nomeados ministros ou juízes Tribunal. 

A Lei Orgânica Constitucional sobre a organização e competência dos 

tribunais só pode ser alterada depois de ouvir a Suprema Corte, em 

conformidade com as disposições do direito constitucional respectiva 

orgânica. 

 

[...] 

 

Artigo 75 -. Na nomeação de juízes, a lei deve obedecer aos seguintes 

preceitos gerais. 

A Suprema Corte é composta de vinte ministros. 
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Ministros e magistrados do Tribunal Supremo são nomeados pelo 

presidente, escolhidos entre uma lista de cinco pessoas em cada caso, 

proposta do Tribunal e com acordo do Senado. Este adotará os acordos por 

dois terços dos membros presentes, em reunião especialmente convocada 

para esse fim. Se o Senado não aprovar a proposta do presidente, a 

Suprema Corte deve completar a máquina propondo um novo nome para 

substituir o rejeitado, repetindo o procedimento até a aprovação de uma 

nomeação. 

 

(Alterado pela Lei 19.519 de 1997) 

 

Cinco membros da Suprema Corte devem ser advogados estrangeiros para 

a administração da justiça, tendo pelo menos quinze anos de título, sendo 

destaque no profissional ou universidade e atender aos demais requisitos 

que a lei constitucional respectiva orgânica. 

 

[...] 

 

Ministros e fiscais judicial das Cortes de Apelação são nomeados pelo 

Presidente da República, três candidatos propostos pela Suprema Corte. 

Os juízes profissionais são nomeados pelo Presidente da República depois 

de três candidatos propostos pelo Tribunal de Apelações da respectiva 

jurisdição. 

Um juiz em matéria civil ou penal mais antiga sede do Tribunal ou o juiz 

mais antigo cargo civil ou criminal imediatamente abaixo que é fornecido e 

incluído na lista de mérito e manifestar o seu interesse na posição, 

permanecerá lugar correspondente na pequena lista. Os outros dois lugares 

são preenchidos em conformidade com o mérito de candidatos. 

(Alterado pela Lei 19.541 de 1997) 

 

[...] 

 

Artigo 76 -. Os juízes são pessoalmente responsáveis pelos crimes de 

corrupção, a falta de conformidade substancial das leis que regem o 

processo, denegação da administração de justiça e, em geral, qualquer 

prevaricação inerentes ao desempenho de suas funções. 

Sendo membros do Tribunal Supremo, a lei determinará os casos e como 

fazer valer esta responsabilidade. 
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Artigo 77 -. Os juízes permanecerão em seus cargos durante um bom 

comportamento, mas os inferiores desempenharão suas funções durante o 

tempo prescrito pela lei. 

Não obstante o acima exposto, os juízes deixarão de exercer o cargo 

quando alcançar 75 anos de idade ou sobrevindo incapacidade legal ou de 

demissão ou se depostos de seus destinos, porque legalmente 

condenado. A norma relacionada à idade não se aplica em relação ao 

presidente do Tribunal Supremo, que continuará no cargo até o final de seu 

mandato. 

 

Em qualquer caso, a Suprema Corte a pedido do Presidente da República, 

a pedido da parte interessada ou ex officio, declarar que os juízes não 

tiveram bom comportamento e do relatório do acusado e do Tribunal de 

Apelações, em se necessário, resolver para remover a maioria de todos os 

seus componentes. Esses acordos devem ser comunicados ao Presidente 

da República para o cumprimento.  

O Supremo Tribunal Federal, especialmente convocada para o efeito e por 

maioria absoluta de seus membros em exercício, podem autorizar ou exigir, 

justamente, a transferência de juízes e outros funcionários e funcionários do 

Poder Judiciário para outra posição de igualdade de classificação. 

(Alterado pela Lei 19.541 de 1997)
30

  

                                                 
30

 TRADUÇÃO livre do autor. retirado texto original do site: 

http://pdba.georgetown.edu/constitutions/chile/chile05.html, acesso em 15 de maio de 2012: ―capitulo 

vi - poder judicial. artículo 73.- la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas 

y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. ni el 

presidente de la república ni el congreso puede, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, 

avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer 

revivir procesos fenecidos. reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su 

competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la 

contienda o asunto sometidos a su decisión. para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer 

practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los 

especiales que integran el poder judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer 

los medios de acción conducentes de que dispusieren. los demás tribunales lo harán en la forma que 

la ley determine. (modificado por ley 19.519 de 1997) 

La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su 

fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar. 

Artículo 74.-Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los 

tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Chile/chile05.html


35 

 

                                                                                                                                                         
territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deben tener los 

jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que 

fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados. La ley orgánica constitucional relativa a la 

organización y atribuciones de los tribunales, solo podrá ser modificada oyendo previamente a la 

Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. 

(Modificado por Ley 19.597 de 1999) 

La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción 

del oficio en que se solicita la opinión pertinente. Sin embargo, si el Presidente de la República 

hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la 

Corte. En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia 

respectiva. Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por 

evacuado el trámite.  

Artículo 75.- En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos 

generales. La Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros. Los ministros y los fiscales 

judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de 

una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del 

Senado. Este adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en 

sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de 

la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en 

sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. 

(Modificado por Ley 19.519 de 1997) 

Cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la administración de 

justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o 

universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva. La 

Corte Suprema, cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro proveniente del 

Poder Judicial, formará la nómina exclusivamente con integrantes de éste y deberá ocupar un lugar 

en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos. Los otros 

cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos. Tratándose de proveer 

una vacante correspondiente a abogados extraños a la administración de justicia, la nómina se 

formará exclusivamente, previo concurso público de antecedentes, con abogados que cumplan los 

requisitos señalados en el inciso cuarto. (Modificado por Ley 19.541 de 1997) 

Los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones serán designados por el Presidente 

de la República, a propuesta en terna de la Corte Suprema. Los jueces letrados serán designados por 

el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción 

respectiva. El juez letrado en lo civil o criminal más antiguo de asiento de Corte o el juez letrado civil o 

criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer y que figure en lista 

de méritos y exprese su interés en el cargo, ocupará un lugar en la terna correspondiente. Los otros 

dos lugares se llenarán en atención al mérito de los candidatos. (Modificado por Ley 19.541 de 

1997) 
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La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, formarán las quinas o las ternas en pleno 

especialmente convocado al efecto, en una misma y única votación, donde cada uno de sus 

integrantes tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos 

quienes obtengan las cinco o las tres primera mayorías, según corresponda. El empate se resolverá 

mediante sorteo. Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de Corte suplentes, la 

designación podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte de 

Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de sesenta días y no serán 

prorrogables. En caso de que los tribunales superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o 

de que haya vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes en la forma 

ordinaria señalada precedentemente. (Modificado por Ley 19.541 de 1997) 

Artículo 76.-Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de 

observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida 

administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de 

sus funciones. Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el 

modo de hacer efectiva esta responsabilidad. 

Artículo 77.-Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los 

inferiores desempeñaran su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. 

No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad; o por 

renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos, por causa 

legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al Presidente de la Corte 

Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su período. En todo caso, la Corte 

Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, 

podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y 

de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de 

sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su 

cumplimiento. La Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría 

absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar, fundadamente, el traslado de los 

jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría. 

(Modificado por Ley 19.541 de 1997) 

Artículo 78.-Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los 

jueces letrados que integran el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal 

competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a 

disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley. 

(Modificado por Ley 19.519 de 1997) 

Artículo 79.-La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos 

los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal 

Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. (Modificado por Ley 20.050 de 

2005) 
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1.2 SISTEMAS COM CONSELHO DE JUSTIÇA 

Com o término da Segunda Guerra Mundial houve o desencadeamento da 

criação dos Conselhos de Justiça. A intenção não era idealizar um mecanismo de 

controle do Judiciário, mas sim viabilizar a independência do Judiciário. Houve a 

retirada do Judiciário do controle do Executivo visando a concretizar o Estado 

Democrático, impedindo, assim, que houvesse qualquer manipulação do Poder. Os 

organismos são externos, diferentemente do sistema brasileiro (tema será abordado 

no Capítulo 3), a fim de que a independência do Judiciário fosse algo concreto e não 

uma retórica para satisfazer determinados setores da sociedade. Com a medida 

seria possível equilibrar a independência com a soberania popular. Assim: 

Do fenômeno evolutivo do Estado Democrático constitucional, caracterizado 

pela elevação da jurisdição a categoria de um autêntico poder equiparado 

ao legislativo e ao executivo, acompanhado, devido a sua carência de 

natureza política, da pretensão se de desvincular de toda a dependência a 

respeito dos demais poderes do Estado e, em especial, do executivo ou, 

pelo menos, conseguir que a dependência seja a menor possível
31

.   

O fato é que os Conselhos surgiram como decorrência de situações de crise, 

como a Segunda Guerra ou mudança de regime de governo. Deu-se como meio de 

reformular o Estado Democrático, tentando conceder maior credibilidade e amplitude 

nas reformas. Foram os principais órgãos de controle do Judiciário.  

                                                                                                                                                         
Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar 

resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional 

respectiva. INCISO ELIMINADO (Eliminado por Ley 20.050 de 2005) 

Artículo 80.- Derogado.- (Derogado por Ley 20.050 de 2005)‖. 
31

 TEROL-BECERRA. Manuel José. El Consejo General del Poder Judicial. Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales, 1990. p. 53. Tradução livre do autor: ―Del fenômeno evolutivo del Estado 

democrático constitucional, caracterizado por el ascenso de la jurisdicción a la categoria de um 

auténtico poder equiparado al legislativo y al ejecutivo, es acompañado, debido a su carência de 

naturaleza política, de la pretensión de desvincularda de toda dependência respecto de los demás 

poderes del Estado y, em especial, del ejecutivo o, por lo menos, de lograrla que dicha dependência 

se alo menor possible.‖ 
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Fala-se em uma divisão sobre dois modelos de Conselhos de Justiça32, são 

eles: latino-europeu e nórdico-europeu. A divisão em latino-europeu e nórdico-

europeu assenta-se muito mais na localização geográfica entre os países do que em 

face de substanciais diferenças33. Em regra, pode-se dizer que os Conselhos de 

Justiça que se baseiam no modelo latino-europeu possuem a característica de maior 

vinculação com o Executivo, permeando sobre diferentes aspectos.  

Antes de adentrar-se a perquirição sobre o sistema de alguns países, 

consigne-se que a magistratura possui diferentes regramentos, dependendo do país, 

ou seja, em vários há a amplitude do termo magistratura, englobando o Ministério 

Público. Desta forma, a magistratura também integra o Ministério Público, sendo que 

o Conselho exerce suas funções, inclusive, em face dos atos praticados pelo 

Ministério Público. A utilização doravante do vocábulo magistratura será feita de 

modo indistinto, envolvendo o Ministério Público, sendo, porém, feitas as devidas 

diferenciações onde for necessário.  

1.2.1 Latino-europeu 

É interessante notar que os Conselhos Europeus de cunho latino-europeu, 

por não possuírem culturas tão díspares, são dotados de tarefas com certas 

similitudes. Em regra, constata-se que existem três características em comum, são 

elas: a) são externos ao Judiciário, não integrando o organograma; b) há a 

possibilidade de confrontar a decisão do Conselho junto ao Judiciário; e c) possui 

natureza evidentemente política. 

Tais Conselhos são compostos por maioria de magistrados, gerando certa 

crítica de que ainda persistem traços de corporativismo. Critica-se, ainda mais, a 

circunstância de os Conselhos serem dotados de poucas atribuições, em síntese, 

voltando-se somente para assegurar a independência externa do Judiciário. Possui 

tarefas atinentes à carreira da magistratura e apuração de atos infracionais, porém 

                                                 
32

 SAMPAIO, José Adércio Leite. Op. cit. p. 183. 
33

 Cite-se que o autor VOERMANS, Wim. (...) entende que a divisão também deve ser feita de forma 

geográfica, porém utiliza os critérios sul (França, Espanha, Itália e Portugal) e norte (Suécia, Irlanda e 
Dinamarca). 
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não tem a prerrogativa de tecer considerações sobre assuntos de política 

institucional34.  

1.2.1.1 França 

Na França, o sentimento quanto ao Judiciário pode ser analisado em relação 

a diversos momentos. Há a associação a três momentos distintos, isso em relação à 

França. Foram anos de batalha para a sedimentação da importância da neutralidade 

do Judiciário. O autor José Adércio relaciona-os quanto à historicidade do Judiciário 

francês35. 

O primeiro refere-se ao momento revolucionário germinado na França. Neste 

as lições de Montesquieu eram seguidas à risca.  O Judiciário era considerado uma 

função especializada, havendo proeminência do Legislativo e independência do 

Executivo. Os magistrados eram agentes públicos, com mandato, sujeitando-se à 

tarefa de aplicar as leis ao caso concreto. Não havia espaço para interpretações, 

pois a função era de exclusividade do Legislativo, daí o conhecido référé législatif. 

Entretanto, a Constituição de 1791 assegurava aos juízes a inamovibilidade. Assim: 

CAPITULO V  

 

Do Poder Judiciário 

 

Artigo 1. Em caso algum o poder judiciário poderá ser exercido pelo Corpo 

Legislativo ou pelo Rei.   

 

Artigo 2. A justiça será concedida gratuitamente por juízes eleitos pelo povo, 

e instituídos por cartas-patentes do Rei, que não poderá recusá-las. Não 

poderão ser destituídos, senão por prevaricação devidamente demonstrada, 

ou suspensos, senão por uma acusação comprovada. O acusador será 

nomeado pelo povo.   

Artigo 3.  Os tribunais não podem intrometer-se no exercício do poder 

legislativo ou suspender a execução das leis, nem intervir nas funções 

                                                 
34

 Sem prejuízo da existência de outros países, sabe-se que na França, Itália e Espanha o Ministério 

Público é um braço do Judiciário, havendo uma opção sobre qual carreira seguir.  

35
 Op. cit. p. 178-179. 
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administrativas ou chamar para comparecer em juízo os administradores por 

razões (inerentes) às suas funções.   

 

Artigo 4.  Os cidadãos não podem ser subtraídos dos juízes que a lei lhes 

designa, por comissão alguma, nem por outras prerrogativas e evocações 

senão aquelas determinadas pelas leis. Artigo 5. O direito dos cidadãos de 

terminarem definitivamente suas contestações por via de arbitragem não 

pode sofrer nenhum dano por atos do poder legislativo.
36

  

No segundo, chamado de napoleônico, aplicaram-se algumas mudanças, 

culminando na equiparação dos magistrados a funcionários públicos, com 

submissão dos magistrados ao ministro da Justiça, além de extirpar as garantias dos 

juízes, porém concedendo-as para aqueles que fossem a partir dali nomeados. Não 

se nega que mesmo no período napoleônico conquistas foram alcançadas, mesmo 

que de forma tímida, talvez associada ao corporativismo da instituição. As mudanças 

consistiam na progressiva profissionalização da carreira, além de reduzir a 

dependência do Judiciário frente ao Executivo. O poder disciplinar seria exercido 

pelo ministro da Justiça e um Tribunal Superior (no período revolucionário o poder 

disciplinar era exercido pela Corte de Cassação)37. Assegurou-se a estabilidade no 

cargo após três anos de exercício. 

Os dois períodos citados podem ser resumidos como batalhas para a 

independência funcional dos juízes, ou seja, voltavam-se para assegurar as 

garantias ―pessoais‖ (na verdade, as garantias são para o cidadão) do magistrado. 

Por último, o terceiro momento, refere-se à criação do Conselho de Justiça. 

Em 1883, a França decidiu dar o nome de Conselho da Magistratura à Corte de 

                                                 
36

 Tradução livre do autor. Retirado o texto original do site: 
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Constitution_of_1791. Acesso em 15.05.12: ―CHAPITRE V - DU 
POUVOIR JUDICIAIRE.  Artigo 1. - Le Pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le 
Corps législatif ni par le roi. Artigo 2. - La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps 
par le peuple, et institués par des lettres-patentes du roi qui ne pourra les refuser. - Ils ne pourront 
être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que pour une accusation admise. - 
L'Accusateur public sera nommé par le Peuple. Artigo 3. - Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer 
dans l'exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les 
fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Artigo 
4. - Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni 
par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois. Artigo 5. - Le droit 
des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir 
aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif.).‖   
37

 Op. cit. p. 179. 
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Cassação, sendo que a Constituição de 1946 instituiu o Conselho Superior da 

Magistratura. Tal Conselho tinha por função assegurar a independência orgânica do 

Judiciário, como órgão autônomo. Contudo, desde a sua criação o Conselho francês 

sempre foi conduzido pelo Presidente da República. Atualmente, este é o 

responsável por zelar pela independência orgânica do Judiciário, valendo-se do 

Conselho como meio de sua realização. É a regra atual da Carta de 1958: 

 

TÍTULO VIII 

DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA 

Artigo 64. 

O Presidente da República é o garante da independência da Autoridade 

Judicial. 

Ele será assistido pelo Conselho Superior da Magistratura. 

Um Ato Institucional determinará o estatuto dos membros do Poder 

Judiciário. 

Os juízes são inamovíveis do cargo. 

Artigo 65.  

O Conselho Superior da Magistratura Judicial é constituído por uma parte 

com jurisdição sobre os juízes e uma seção com jurisdição sobre o 

Ministério Público. 

A seção com jurisdição sobre os juízes será presidida pelo Presidente 

Chefe da cassação de Cour. Deve ser composta por, além disso, cinco 

juízes e um promotor público, um Conselheiro de Estado nomeado pelo 

Conselho de Estado e um advogado que exerce, bem como seis 

qualificados, cidadãos proeminentes que não são membros do Parlamento, 

do Judiciário ou da administração. O Presidente da República, o Presidente 

da Assembleia Nacional e do Presidente do Senado devem designar dois 

qualificados, cidadãos proeminentes. O procedimento previsto no último 

parágrafo do artigo 13 deve ser aplicado para as nomeações dos 

qualificados, cidadãos proeminentes. As nomeações feitas pelo presidente 

de cada Casa do Parlamento devem ser submetidas ao parecer exclusivo 

da comissão permanente relevante em que atue. 

A seção com jurisdição sobre o Ministério Público é presidido pelo 

Procurador-Geral na Corte de Cassação. Deve ser composto por, além 

disso, cinco procuradores e um juiz, bem como o Conselheiro de Estado e o 

advogado praticante, juntamente com os seis qualificados, cidadãos 

proeminentes referidos no segundo parágrafo. 
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A seção do Conselho Superior da Magistratura, com jurisdição sobre os 

juízes devem fazer recomendações para a nomeação de juízes para a Corte 

de Cassação, os Presidentes Chefes de Cortes de Apelação e os 

Presidentes de Tribunais de grande instância. Outros juízes serão 

nomeados após consulta com esta seção. 

A seção do Conselho Superior da Magistratura, com jurisdição sobre o 

Ministério Público dará seu parecer sobre a nomeação de magistrados do 

Ministério Público. 

A seção do Conselho Superior da Magistratura, com jurisdição sobre os 

juízes devem agir como tribunal disciplinar para juízes. Quando agindo 

nessa qualidade, para além dos membros mencionados no segundo 

parágrafo, que é composta pelo juiz pertencente à secção com jurisdição 

sobre o Ministério Público. 

A seção do Conselho Superior da Magistratura, com jurisdição sobre o 

Ministério Público dará seu parecer sobre as medidas disciplinares 

referentes Ministério Público. Quando agindo nessa qualidade, deve incluir, 

além dos membros mencionados no parágrafo anterior, o promotor público 

pertencente à seção com jurisdição sobre os juízes. 

O Conselho Superior de Magistratura reúne-se em seção plenária para 

responder aos pedidos de parecer formulados pelo Presidente da 

República, em aplicação do artigo 64. Deve também expressar a sua 

opinião na seção plenária, sobre questões relativas à deontologia de juízes 

ou sobre qualquer questão relativa ao funcionamento da justiça que é 

referido pelo Ministro da Justiça. A seção plenária compreende três dos 

cinco juízes mencionados no parágrafo segundo, três dos cinco promotores 

mencionados no terceiro parágrafo, bem como o Conselheiro de Estado, o 

advogado que exerce e os seis qualificados, cidadãos proeminentes 

referidos no segundo parágrafo. É presidido pelo Presidente Chefe da Corte 

de Cassação que pode ser substituído pelo Procurador-Geral deste 

Tribunal. 

O Ministro da Justiça pode participar de todas as sessões das secções do 

Conselho Superior da Magistratura, exceto aqueles relativos a questões 

disciplinares. 

De acordo com as condições determinadas por um Ato Institucional, a 

remessa pode ser feita ao Conselho Superior da Magistratura por uma 

pessoa à espera. 

O Ato Institucional determinará a forma pela qual este artigo é para ser 

implementado. 

Artigo 66. 

Ninguém poderá ser arbitrariamente detido. 
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A autoridade judiciária, guardiã da liberdade do indivíduo, deve assegurar a 

observância deste princípio nas condições previstas por lei. 

Artigo 66-1. 

Ninguém será condenado à morte.
38

  

                                                 
38 Tradução livre do autor. Retirado o texto original do site: http://www.assemblee-

nationale.fr/english/8ab.asp#VIII, acesso em 15.05.12: ―Titre VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE. 

ARTICLE 64. Le Président de la République est garant de l'indépendance de 

l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi 

organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. 

ARTICLE 65. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation 

compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard 

des magistrats du parquet.La formation compétente à l'égard des magistrats du 

siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, 

en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État 

désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui 

n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le 

Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du 

Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au 

dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités 

qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du 

Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de 

l'assemblée intéressée. La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet 

est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en 

outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller 

d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. La 

formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des 

magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du 

siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et 

pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du 

siège sont nommés sur son avis conforme. La formation du Conseil supérieur de la 

magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les 

nominations qui concernent les magistrats du parquet. La formation du Conseil 

supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue 

comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les 

http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#VIII
http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#VIII
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#sommaire
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Funciona junto ao Conselho a Escola Nacional da Magistratura com a 

atribuição de planejar e executar cursos destinados à preparação dos candidatos 

que assumirão o cargo de magistrados. A Escola promove a educação continuada 

dos juízes, sob a supervisão do Conselho. Anote-se que os magistrados que 

ingressam nos Tribunais Administrativos não frequentam o curso da Escola Nacional 

da Magistratura, mas sim o programa criado e desenvolvido pela Escola Nacional da 

Administração. 

 No que tange à composição, o Conselho Superior da Magistratura passou 

por uma reformulação em 1993, passando a ter a maioria de integrantes 

                                                                                                                                                         

membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation 

compétente à l'égard des magistrats du parquet. La formation du Conseil supérieur 

de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis 

sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les 

membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la 

formation compétente à l'égard des magistrats du siège. Le Conseil supérieur de la 

magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis 

formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, 

dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats 

ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le 

ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du 

siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet 

mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six 

personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le 

premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général 

près cette cour. Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer 

aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil 

supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions 

fixées par une loi organique. La loi organique détermine les conditions d'application 

du présent article. 

ARTICLE 66. Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté 
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ARTICLE 66-1. 
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.‖.  
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magistrados. A direção da instituição é entregue ao Presidente da República, sendo 

que o Ministro da Justiça também faz parte. Possui, ao total, dezoito integrantes, 

sendo doze magistrados. Há seis juízes e seis magistrados oriundos do Ministério 

Público, sendo todos eleitos por seus respectivos pares. Ainda, conta com a 

participação de um jurista escolhido pelo Presidente do Senado e outro escolhido 

pelo Presidente da Assembléia Nacional. Conta, o Conselho, com a participação de 

um integrante escolhido pelo Conselho de Estado e outro escolhido pelo Tribunal de 

Contas. Os Conselheiros exercem as atribuições por período de quatro anos, sendo 

vedada a recondução.  

Como se disse, na França, há uma divisão entre Magistratura e Ministério 

Público, porém ambos são regidos pelo mesmo Estatuto. Contudo, atinente ao 

Conselho, percebe-se que há uma disparidade no funcionamento do Conselho 

dependendo de qual magistratura está-se falando, ou seja, há divisão interna para 

análise de casos envolvendo juízes (formation du siége) e outra para análise de 

situações sobre o Ministério Público (formation du parquet)39. 

As atribuições do Conselho sofreram alterações com a reforma 

constitucional de 1993, a mesma que procedeu à modificação na composição. 

Houve retirada de competência do Ministro da Justiça para iniciar procedimento 

disciplinar contra magistrado. Ademais, o núcleo das competências permanece o 

mesmo, sendo que o Conselho é responsável pela fiscalização das nomeações e 

promoções dos magistrados. Permanece com a função disciplinar, apesar de ter 

ocorrido a mudança no que tange à iniciativa.  

1.2.1.2 Itália 

Na Itália, o Conselho Superior da Magistratura surgiu em 1883, após a 

aprovação da Lei Orlando. Aliás, mister citar a Lei Siccardi, em 1851, que havia 

previsto para os juízes as garantias da estabilidade, inamovibilidade e 

irredutibilidade de vencimentos. Houve a fixação da Corte de Cassação como Corte 

                                                 
39

 DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. Coimbra: Almedina, 2004. p. 157. 
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Suprema, inclusive no que tange à apuração de desvios de conduta. Posteriormente, 

as medidas foram ratificadas pela Lei Ratazzi.  

O atual Conselho foi instalado em 1948, nos termos da Constituição Federal 

de 1947. Na Lei Maior houve a previsão de que o Judiciário era independente dos 

demais poderes, concedendo ao Conselho as tarefas de zelar pela gestão 

administrativa do Judiciário. Como na França os magistrados também englobam a 

classe do Ministério Público, porém com a peculiaridade de que não há, dentro do 

Conselho, diferenças no que tange à apuração e à tramitação dos procedimentos. 

Assim: 

 

TÍTULO IV DO JUDICIÁRIO  

A seção do Poder Judiciário.  

Artigo 101. 

Justiça é administrada em nome das pessoas. 

Os juízes estão sujeitos apenas à lei. 

 

Artigo 102. 

 
A função judicial é exercida por magistrados comuns com poderes e 

regulamentados por normas do tribunal. 

Os juízes não podem ser estabelecidos tribunais extraordinários ou 

especiais. Não só podem ser hospedados os ordinários seções judiciárias 

de órgãos especializados para assuntos específicos, com a participação de 

cidadãos qualificados para tribunais estrangeiros. 

A lei regula os casos e formas de participação direta do povo na 

administração da justiça. 

 

Artigo 103. 

O Conselho de Estado e outros órgãos da administração judicial tem 

competência para a salvaguarda dos direitos antes da administração pública 

legítima e, em assuntos específicos previstos em lei, também subjetiva. 

O Tribunal tem competência em matéria de contas públicas e em outros 

especificados por lei. 

 

 

[...] 
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Artigo 104. 

 
O Judiciário é um órgão autônomo e independente de todos os outros 

poderes. 

O Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente da 

República. 

Membros por direito são o primeiro presidente e do procurador-geral do 

Supremo Tribunal Federal. 

Os outros membros são eleitos por dois terços de todos os juízes comuns 

pertencentes às várias categorias, e um terço pelo Parlamento em sessão 

conjunta entre professores universitários plenos de direito e advogados 

após quinze anos de operação. 

O conselho elege um vice-presidente dentre os membros designados pelo 

Parlamento. 

Os membros eleitos do Conselho de permanecer no cargo por quatro anos 

e não são imediatamente reeleito. 

Eles não podem, no exercício do mandato, ser registrado em rolos 

profissionais, nem servir no Parlamento ou um conselho regional. 

Artigo 105. 

O Conselho Superior da Magistratura, de acordo com as regras do tribunal, 

de contratação, cessões e transferências, promoções e medidas 

disciplinares de juízes. 

 

Artigo 106. 

A nomeação de juízes para a competição acontecer. 

A Lei sobre o sistema judicial permite a nomeação, até mesmo por eleição, 

os juízes de honorários para todas as funções desempenhadas por juízes 

individualmente. 

Nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura pode ser chamado para o 

cargo de diretor de Cassação, por seus méritos excepcionais, professores 

de universidades de direito e advogados com quinze anos de prática e 

registrados em registros especiais para os tribunais superiores. 

 

Artigo 107. 

Os juízes são inamovíveis. Eles não podem ser demitidos ou suspensos do 

cargo ou atribuídos a outros tribunais ou funções a não ser por decisão do 

Conselho da Magistratura, tomadas, quer pelas razões e com as garantias 

de defesa estabelecidas pelo Poder Judiciário ou com seu consentimento. 

O Ministro da Justiça tem o poder de tomar medidas disciplinares. 

Os juízes se distinguem apenas por suas diferentes funções. 
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O Ministério Público goza das garantias estabelecidas em seu favor as 

regras do Judiciário. 

 

Artigo 108. 

As regras que regem o Judiciário e os juízes são estabelecidas por lei. 

A lei assegura a independência dos juízes de tribunais especiais, 

promotores públicos daqueles, e de outras pessoas envolvidas na 

administração da justiça. 

Artigo 109. 

As autoridades judiciais têm diretos de polícia judiciária. 

Artigo 110. 

 

Sem as competências do Conselho Superior Judiciário, o ministro da Justiça 

é o responsável pela organização e funcionamento dos serviços relacionados com a 

justiça40.  

                                                 
40 Tradução livre do autor. Retirado o texto original do site: 

http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Italy, acesso em 15.05.12: ―TITOLO IV 

LA MAGISTRATURA. Sezione I. Ordinamento giurisdizionale. Art. 101. La giustizia è 

amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Art. 102. 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle 

norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o 

giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni 

specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei 

estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione 

diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Art. 103. Il Consiglio di Stato e 

gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti 

della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie 

indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione 

nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali 

militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di 

pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle 

Forze armate. Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e 

http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Italy
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As atribuições seguem o modelo francês, sendo relacionadas à nomeação e 

promoção dos magistrados. Possui a competência de apurar eventuais desvios de 

conduta41. O orçamento é de responsabilidade do Ministro da Justiça, que, porém, 

                                                                                                                                                         

indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è 

presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo 

presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti 

sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie 

categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di 

università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il 

Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I 

membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono 

immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli 

albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Art. 105. 

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme 

dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le 

promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Art. 106. Le 

nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento 

giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le 

funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della 

magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per 

meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che 

abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni 

superiori. Art. 107. 

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad 
altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata 
o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il 
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro 
soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi 
dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni 
magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni 
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione 
della giustizia. Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art. 110. 
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia 
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.‖ 
41

 O Ministro da Justiça, que não integra o Conselho, é encarregado pelas inspeções nos Tribunais 

para apurar eventuais infrações aos deveres. Ainda, a inspeção colherá informações sobre os 
tribunais e sobre os magistrados. A inspeção ocorre de três em três anos, salvo de houver 
representação de falta disciplinar cometida. 
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tem delegado tal tarefa ao próprio Conselho visando a conferir maior independência 

ao Judiciário. O Conselho é subsidiado com recursos do Ministério da Justiça42. 

O Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente da 

República. É composto por trinta e três integrantes, sendo a maioria de magistrados. 

São integrantes: o Presidente do Supremo Tribunal, o Procurador-Geral, vinte 

magistrados eleitos por seus pares através da Associação Nacional da Magistratura 

e dez juristas renomados com mais de quinze anos de atividade profissional. Os 

juristas são escolhidos pelo Parlamento. O mandato dos Conselheiros é de quatro 

anos, sendo vedada a recondução, exceto para os Presidentes da República, do 

Supremo Tribunal e para o Procurador-Geral. Há inúmeras Comissões para 

investigar diversos assuntos específicos e levar as conclusões para o Plenário43. 

1.2.1.3 Espanha 

A Espanha, assim como Portugal, foi dominada por regime autoritário até 

meados dos anos 70. Com a queda do regime franquista, houve a promulgação da 

Constituição Espanhola de 1978, em que se previu o Conselho Geral do Poder 

Judicial, concretizado por Lei Orgânica de 1980. As competências do Conselho 

estão previstas na Constituição, conforme artigo 122º. Verifica-se que houve a 

inspiração com o modelo italiano e, então, refere-se somente à nomeação, 

promoção dos juízes, imiscuindo somente em alguns aspectos da gestão do 

Judiciário. Anote-se que a Lei Orgânica do Conselho Geral foi modificada em 1985, 

com alterações promovidas por Leis em 1997 e 1998. A competência do Conselho 

está prevista na Constituição, não podendo, assim, ocorrer alterações por meio das 

Leis Orgânicas ou outros diplomas legais. Constata-se que embora possua mais 

competências que os demais Conselhos, as atribuições são de natureza superficial e 

não possuem o condão de repercutir em aspectos estruturais da organização do 

Judiciário44. 

                                                 
42

 Dias, João Paulo. Op. cit. p. 160-161. 
43

 O Ministro da Justiça detém legitimidade para propor ação disciplinar contra magistrado, sendo 

apurada em Comissão específica sobre o assunto. A Comissão Disciplinar é composta por nove 
membros, eleitos pelos Conselheiros, e presidida pelo Vice-Presidente do Conselho. O Procurador-
Geral também possui legitimidade para propor ação disciplinar. 
44

 Op. cit. p. 154.  
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Um ponto favorável ao Conselho é o fato de que é o responsável pela 

Escola Judicial, fornecendo cursos de educação continuada aos juízes. Ainda, a 

Escola é responsável por planejar e executar cursos de formação para futuros 

juízes. A Escola possui um setor, chamado de Centro de Documentação Judicial, 

com a finalidade de reunir julgados para viabilizar o acesso ao público. 

Atualmente há vinte e um integrantes do Conselho, sendo que a maioria dos 

membros são magistrados, total de treze. O Presidente é o mesmo Presidente do 

Tribunal Superior de Justiça. Os doze juízes são eleitos pelo Parlamento e pelo 

Senado, metade para cada instituição. Os demais integrantes, oito, são juristas 

renomados com mais de quinze anos de experiência, também eleitos pelo 

Parlamento e pelo Senado, sendo quatro para cada instituição. Os Conselheiros são 

eleitos para mandato de cinco anos, somente sendo permitida uma única 

recondução do Presidente. 

O funcionamento do Conselho Geral do Poder Judicial é dividido entre 

Presidência, Vice-Presidência, Pleno, Comissões Permanente, Disciplinar e 

Qualificação. Nota-se que apesar de terem sido elencadas três comissões, a Lei 

Orgânica permite a criação de outras comissões. E mais, sem prejuízo das 

atribuições da Comissão Disciplinar, há o serviço de inspeção visando a alcançar 

todo o território espanhol, dividindo-se em unidades contendo um inspetor e um 

secretário45. Assim: 

 

TÍTULO VI 

O Poder Judiciário 

Artigo 117 

1. Justiça emana do povo e é administrada em nome do Rei por Juízes e 

Magistrados do Poder Judiciário, fixidez do mandato, sujeito, apenas para o 

Estado de Direito. 

2. Juízes e magistrados podem ser demitidos, suspensos, transferidos ou 

aposentados, mas por alguma das causas e das garantias previstas em lei. 

3. O exercício da autoridade judiciária em qualquer tipo de ação, 

governando e ter julgamentos executados pertence exclusivamente aos 

tribunais previstos em lei, de acordo com as regras da concorrência e os 

procedimentos nela estabelecidos. 

                                                 
45

 Op. cit. p. 155-156. 
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4. Os Tribunais não podem exercer outras funções que não os mencionados 

na seção anterior e expressamente que lhes é atribuído por lei a garantir 

quaisquer direitos. 

5. O princípio da unidade jurisdicional é a base da organização e 

funcionamento dos Tribunais. A lei regula o exercício da jurisdição militar 

estritamente dentro dos limites militares e, em casos de assédio, de acordo 

com os princípios da Constituição. 

6. Tribunais são proibidos exceção. 

Artigo 118 

É obrigatório cumprir sentenças e outras decisões dos Tribunais, bem como 

fornecer a assistência necessária no curso do julgamento e execução das 

decisões judiciais. 

Artigo 119 

Justiça será livre quando assim previsto em lei e em qualquer caso, para 

aqueles que têm meios suficientes para litigar. 

Artigo 120 

1. Os processos judiciais são públicos, com a exceção prevista nas leis de 

procedimento. 

2. O processo é predominantemente oral, especialmente em casos 

criminais. 

3. As sentenças serão sempre motivadas e indicarão em audiência pública. 

Artigo 121 

Danos causados por erro judiciário, assim como as decorrentes de 

irregularidades na administração da justiça, terá direito a uma indemnização 

pelo Estado sob a lei. 

Artigo 122 

1. A lei orgânica do Poder Judiciário determinar a constituição, 

funcionamento e de Governo dos Tribunais e ao estatuto jurídico dos Juízes 

e Magistrados, que formam um único corpo, e pessoal ao serviço da 

Administração da Justiça. 

2. O Conselho Geral do Poder Judiciário é o seu Corpo Governante. A lei 

orgânica determina as regras eo sistema de incompatibilidades para os 

membros e suas funções, designadamente sobre nomeações, promoções, 

inspecção e disciplina. 

3. O Conselho Geral do Poder Judiciário é composto pelo Chefe de Justiça, 

que preside, e de vinte membros nomeados pelo Rei por um período de 

cinco anos. Destes, 12 são juízes e magistrados de todas as categorias 

judiciais, nos termos estabelecidos pela Lei, quatro pela Câmara dos 

Deputados e quatro pelo Senado, eleitos em ambos os casos por três 
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quintos de sua membros, advogados e outros juristas de reconhecida 

competência, com mais de quinze anos de prática na sua profissão. 

Artigo 123 

1. O Supremo Tribunal Federal, com jurisdição em toda a Espanha, é o 

tribunal superior em todos os aspectos, com excepção das disposições 

relativas às garantias constitucionais. 

2. O Chefe de Justiça será nomeado pelo Rei, sob proposta do Conselho 

Superior da Magistratura, na forma prescrita por lei. 

Artigo 124 

1. A acusação, sem prejuízo das funções cometidas a outros órgãos, é 

responsável por promover o curso da justiça em defesa da lei, os direitos 

dos cidadãos e do interesse público protegido pela lei, ex officio ou a pedido 

do em causa e garantir a autonomia dos tribunais e garantir diante deles a 

satisfação de interesse social. 

2. A acusação exerceu as suas funções através de seus órgãos próprios, 

em conformidade com os princípios de unidade de operação e subordinação 

hierárquica, sujeitas, em qualquer caso, a legalidade e equidade. 

3. A lei orgânica regula o estatuto do Ministério Público. 

4. O Procurador-Geral será nomeado pelo Rei, sob proposta do Governo, 

ouvido o Conselho Geral do Poder Judiciário. 

Artigo 125 

Os cidadãos podem exercer a acção popular e participar da administração 

da justiça mediante a instituição do júri, na forma e no que diz respeito aos 

julgamentos criminais, conforme determinado por lei, bem como nos 

tribunais consuetudinários e tradicionais. 

Artigo 126 

A polícia judiciária dos juízes dos tribunais e do Ministério Público nas suas 

funções de investigação criminal e da descoberta e prisão dos infratores, 

nos termos estabelecidos por lei. 

Artigo 127 

1. Juízes e magistrados e promotores, enquanto eles são ativos, não pode 

exercer outro cargo público, nem pertencer a partidos políticos ou 

sindicatos. A lei estabelecerá o sistema e métodos de associação 

profissional dos juízes, magistrados e procuradores. 

2. A lei estabelece o regime de incompatibilidades para os membros do 

judiciário, que deve garantir a total independência deles
46

. 

                                                 
46

 Tradução livre do autor. Retirado o texto original no site: 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1978/31229, acesso 
em 15.05.12: ―TÍTULO VI. Del poder judicial. Artículo 117. 1. La justicia emana del pueblo y se 
administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, 
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1978/31229
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Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por 
alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 3. El ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de 
competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán 
más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas 
por ley en garantía de cualquier derecho. 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la 
organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar 
en el ámbito estrictamente castrense y em los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los 
principios de la Constitución. 6. Se prohíben los Tribunales de excepción. Artículo 118. Es obligado 
cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la 
colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Artículo 
119. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes 
acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Artículo 120. 1. Las actuaciones judiciales serán 
públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 2. El procedimiento será 
predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 3. Las sentencias serán siempre motivadas 
y se pronunciarán em audiencia pública. Artículo 121. Los daños causados por error judicial, así como 
los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán 
derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley. Artículo 122. 1. La ley orgánica 
del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y 
Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un 
Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 2. El Consejo General del 
poder judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el 
régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de 
nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 3. El Consejo General del Poder 
Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte 
miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y 
Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro 
a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos 
casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de 
reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Artículo 123. 1. El 
Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los 
órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. 2. El Presidente del Tribunal 
Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma 
que determine la ley. Artículo 124. 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones 
encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la 
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a 
petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante 
éstos la satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de 
órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con 
sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el estatuto orgánico del 
Ministerio Fiscal. 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del 
Gobierno, oído el Consejo General del poder judicial. Artículo 125. Los ciudadanos podrán ejercer la 
acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la 
forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales 
consuetudinarios y tradicionales. Artículo 126. La policía judicial depende de los Jueces, de los 
Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y 
aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Artículo 127. 1. Los Jueces y 
Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos 
públicos, nipertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades 
de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 2. La ley establecerá el régimen de 
incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de 
los mismos.‖ 
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1.2.1.4 Portugal 

Havia intensa luta, mas não entre o rei os juízes, mas sim entre estes e a 

classe burguesa de Portugal. Os fidalgos recusavam-se a aceitar a autoridade dos 

magistrados, causando conflitos incessantes. Em 1982 foi criado o Conselho 

Disciplinar da Magistratura com a finalidade de controlar as condutas dos juízes, 

caindo em absoluto descrédito. A Constituição de 1911 concedeu duas garantias 

aos juízes: a imunidade por suas decisões e inamovibilidade. Com o surgimento do 

Estado Novo foi criado, em 1921, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, 

podendo imiscuir-se nas nomeações e promoções. Tratava-se de órgão estritamente 

vinculado ao Ministro da Justiça, não integrando o organograma do Judiciário. 

Com a Carta de 1933 houve redução do Judiciário, sedimentando profunda 

dependência com o Executivo. As nomeações passariam a ser realizadas pelo 

Executivo, inclusive os membros do Conselho Superior Judiciário. Com o êxito da 

Revolução de 1974, culminando com a Constituição de 1976, houve a retomada à 

independência, sendo previsto na Constituição que o Judiciário é decorrente da 

soberania popular, somente devendo obediência às leis. Houve a fixação de várias 

garantias aos juízes (art. 216 – inamovibilidade, imunidade de responsabilidade e 

etc.), bem como a criação do Conselho Superior da Magistratura. 

O Conselho recebeu tarefas de administração da gestão do Judiciário, bem 

como a regulamentação do ingresso na carreira e a promoção dos magistrados. 

Houve alteração em sua composição através da revisão constitucional de 198947. 

Nota-se que junto ao Conselho funciona o Centro de Estudos Judiciários como 

principal executor de cursos de formação prévia para ingresso na carreira. A função 

do Conselho é acompanhar a atuação do juiz, após ter sido aprovado pelo Centro, 

podendo, a partir daí, exercer o controle disciplinar da conduta do juiz. Sem prejuízo, 

o Conselho também possui a competência disciplinar, podendo iniciar e processar 

os juízes por desvios de condutas. 

                                                 
47

 AFONSO, Orlando Viegas Martins. Poder Judicial. Independência in Dependência. Coimbra: 

Almedina, 2004. p. 102-103. 
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Consigne-se que em Portugal há, na verdade, três Conselhos atinentes ao 

Judiciário. Ou melhor, lá há, como se viu, a carreira de magistrado é única, havendo 

liame entre a Magistratura e o Ministério Público, assim como nos modelos francês e 

italiano. Há dois Conselhos, sendo um para juízes, propriamente ditos, e outro para 

o Ministério Público. O terceiro é o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos 

e Fiscais, sendo uma inovação no mundo inteiro48.  

A análise da composição será feita em relação ao Conselho Superior da 

Magistratura e, nesse ponto, sabe-se que é composto por dezesseis integrantes, 

não havendo maioria do Judiciário. São sete juízes, sete escolhidos pelo Parlamento 

e dois pelo Presidente da República. O Presidente do Conselho é o Presidente do 

Supremo Tribunal Federal. Os juízes são eleitos por seus pares. O período de 

exercício das funções é de três anos, podendo acontecer uma única recondução. 

Assim: 

 

Artigo 217.º Nomeação, colocação, transferência e promoção de juízes 

1. A nomeação, a colocação, a transferência e a promoção dos juízes dos 

tribunais judiciais e o exercício da acção disciplinar competem ao Conselho 

Superior da Magistratura, nos termos da lei. 

 

2. A nomeação, a colocação, a transferência e a promoção dos juízes dos 

tribunais administrativos e fiscais, bem como o exercício da acção 

disciplinar, competem ao respectivo conselho superior, nos termos da lei. 

 

3. A lei define as regras e determina a competência para a colocação, 

transferência e promoção, bem como para o exercício da acção disciplinar 

em relação aos juízes dos restantes tribunais, com salvaguarda das 

garantias previstas na Constituição. 

Artigo 218.º Conselho Superior da Magistratura 

1. O Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente do 

Supremo Tribunal de Justiça e composto pelos seguintes vogais: 

 

a) Dois designados pelo Presidente da República;  

b) Sete eleitos pela Assembleia da República;  

                                                 
48

 Dias, João Paulo. Op. cit. p. 152. 
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c) Sete juízes eleitos pelos seus pares, de harmonia com o princípio da 

representação proporcional. 

 

2. As regras sobre garantias dos juízes são aplicáveis a todos os vogais do 

Conselho Superior da Magistratura. 

 

3. A lei poderá prever que do Conselho Superior da Magistratura façam 

parte funcionários de justiça, eleitos pelos seus pares, com intervenção 

restrita à discussão e votação das matérias relativas à apreciação do mérito 

profissional e ao exercício da função disciplinar sobre os funcionários de 

justiça
49

.  

1.2.1.5 Bélgica 

Há no país o chamado Conselho Superior de Justiça, criado em 199850. 

Como na França, a carreira da magistratura engloba a do Ministério Público, sendo o 

referido Conselho responsável por ambas. Possui a tarefa primordial de cuidar do 

recrutamento de magistrados, responsável, ainda, pela formação e aperfeiçoamento 

dos juízes. Ou seja, tem o Conselho a atribuição de planejar e executar programas 

de educação continuada. Cabe, porém, ao Ministro da Justiça a disponibilização de 

meios para a execução das competências. O Executivo exerce pouca influência no 

procedimento de recrutamento, somente tecendo considerações, inclusive com 

parecer da Comissão de Assessoria e Investigação, de propostas sobre o Judiciário. 

Tal Comissão, entretanto, não detém atribuições correicionais51. 

De todos os Conselhos, o belga, é o que possui a composição mais híbrida, 

evolvendo diversos aspectos. É integrado por quarenta e quatro membros, havendo 

uma divisão igualitária em dois aspectos: língua e origem. Possui vinte e dois 

membros magistrados e vinte e dois não magistrados. E mais, possui vinte e dois 

com idioma francês e a outra metade de idioma holandês. Ou seja, metade dos 

magistrados deve possuir o idioma francês e metade dos não magistrados devem 

                                                 
49

Retirado o texto original do site: 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx, acesso em 
15.05.12. 
50

 Op. cit. p. 189. A reforma da Constituição deu-se devido a inúmeras notícias de envolvimento de 
juízes em casos de corrupção. Ficou conhecido o evento como marche blanche. 
51

 Op. cit. p. 172. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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possuir idioma holandês, e vice-versa. Contudo, há várias outras imposições, são 

elas: a) a magistratura é única e engloba o Ministério Público, devendo a classe dos 

magistrados abrangê-los; b) dos não magistrados, deve existir, no mínimo, quatro 

advogados, três professores e quatro peritos; c) dos não magistrados, deve existir 

quatro integrantes do sexo feminino; d) os magistrados são eleitos por voto direto, já 

os não magistrados são escolhidos pelo Senado. Os Conselheiros exercem as 

funções por período de quatro anos52.  

1.2.2 Nórdico-europeu 

O modelo nórdico-europeu estipula maior liberdade para o Judiciário, 

havendo autonomia em vários aspectos. Logo, a presença do Executivo não é tão 

marcante. O referido modelo atribui ao Conselho, em suma, responsabilidades 

atinentes ao curso de aperfeiçoamento dos juízes e controle dos recursos 

financeiros utilizados. Ou seja, ao contrário do Conselho de natureza latino-europeu, 

vê-se que os nórdicos possuem um número maior de atribuições. Possuem tarefas 

atinentes ao controle da administração da justiça, imiscuindo-se, assim, em políticas 

públicas voltadas para o aperfeiçoamento do Judiciário. Ainda, as funções referem-

se à gestão do Judiciário, adentrando temas como seleção de magistrados, 

educação continuada e a infraestrutura. Auxiliam o Judiciário na elaboração e 

obtenção de orçamento suficiente para alcançar o planejamento estratégico traçado.   

1.2.2.1 Suécia 

Em 1975 foi criado o denominado Dolmstolsverket53. A atribuição mais 

relevante do referido Conselho consubstancia na formulação do Judiciário como um 

todo. E mais, o Conselho também é o responsável pela divisão do orçamento, uma 

vez aprovado, entre todos os Tribunais, cabendo, obviamente, a fiscalização sobre o 

uso dos recursos. Cada Tribunal detém autonomia para aplicar e gerir os recursos 

entregues pelo Dolmstolsverket, havendo somente apuração de eventual desvio nas 

hipóteses de fraude. Os Tribunais, para evitar qualquer malversação dos recursos, 
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devem prestar contas, expondo em balanço anual tanto os destinos como as 

justificativas para as despesas.  

Ainda, cabe ao Dolmstolsverket a competência para planejar e programar 

uma estratégia sobre os recursos humanos e tecnológicos de todos os ramos do 

Judiciário. Como se disse no início do tópico, também lhe assiste as funções de 

provimento dos cargos de magistrado, bem como a execução do aperfeiçoamento 

dos juízes (educação continuada). A nomeação inicial de magistrado é 

acompanhada por um Comitê formado por juízes que fornecerão parecer sobre a 

nomeação definitiva.  

A atual composição do Conselho envolve nove membros, sendo a maioria 

de juízes. São seis magistrados, dois escolhidos pelo Parlamento, dois escolhidos 

pelos representantes sindicais e um Diretor-Geral. As atribuições do Conselho são 

amplas, como se disse, envolve a gestão administrativa do Judiciário. O Conselho 

detém a atribuição de elaborar relatório anual sobre o desempenho dos Tribunais e 

de cada juiz. A publicidade deste relatório é obrigatória, também abrangendo as 

auditorias realizadas ao longo do ano. Não obstante o leque de competências, 

verifica-se que o Conselho não possui atribuição de apurar e processar as infrações 

disciplinares, sendo matéria de responsabilidade de cada Tribunal54. 

1.2.2.2 Dinamarca 

Aqui há o Domstolsstyrelsen, inspirado, diretamente, no Dolmstolsverket. Ou 

seja, o Conselho dinamarquês segue a risca o modelo sueco55. Possui, então, as 

atribuições de: a) gerenciar o orçamento; b) fiscalizar a aplicação dos recursos; c) 

apurar a prestação de contas; d) planejar a gestão de recursos humanos e 

tecnológicos do Judiciário; e) recrutamento de juízes; f) promoção da educação 

continuada dos magistrados. 

Foi instituído somente em 1999 depois de relatório elaborado pelo Ministério 

da Justiça constatando que o Judiciário dinamarquês não era independente. Toda a 
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gestão administrativa e financeira do Judiciário, antes de responsabilidade do 

Ministro da Justiça, passou para as mãos do Conselho Judiciário. É composto por 

onze integrantes, sendo que os magistrados não são a maioria. São cinco juízes, 

quatro funcionários da justiça, um advogado e dois indivíduos com experiência em 

administração. Todos são nomeados pelo Ministro da Justiça, com mandato de 

quatro anos. 

Como acontece com o Conselho sueco, o dinamarquês não possui 

competência na área disciplinar. Nesta matéria existe a Corte Especial de Revisão, 

formada por três juízes de diferentes instâncias. As ações podem ser iniciadas pelo 

Diretor do Ministério Público diante de representação formulada por cidadão ou pelo 

Ministro da Justiça56. 

1.3 INFLUÊNCIAS NO CONTINENTE AFRICANO 

A situação do Judiciário na África é extremamente delicada. Pode-se dizer, 

sem sombra de dúvidas, de que a regra é uma profunda dependência, variando para 

uma dependência mais atenuada, porém não há Judiciário independente. Verifica-se 

que o maior percalço é a limitação de recursos. E mais, o fato de que o orçamento é 

controlado pelo Executivo, sendo que em quase todos os países, o Judiciário não 

detém a competência de apresentar sua proposta orçamentária57. 

Ademais, os Judiciários africanos possuem outro tipo de entrave, a escassez 

dos recursos, o que torna mais razoável a diminuição na previsão do orçamento. Ou 

seja, não só há o Executivo que não apresenta proposta consentânea com as 

necessidades do Judiciário, mas também o Legislativo que é encarregado da 

votação da proposta, bem como da fixação de limites para gastos públicos, incluindo 

o Judiciário. Assim, o Judiciário é o primeiro lugar a sofrer com o contingenciamento 

e o último a receber os recursos. Como disse Sampaio: ―há duplo condicionamento 
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pesando sobre as contas judiciárias: na definição dos gastos e na execução 

orçamentária, cabendo ao Executivo a última palavra ou função comutadora‖58. 

Aliado ao aspecto financeiro há outros dois elementos que também maculam 

a busca de independência do Judiciário nos países africanos. O primeiro refere-se 

ao cenário político local e o segundo decorre das forças locais contrárias à 

independência do Judiciário. Ora, é inegável que inexiste empenho político para que 

sejam levadas a cabo todas as medidas para implementar o conjunto de regras 

vitais para a independência do Judiciário.  

Outrossim, constata-se que em muitos países, que inclusive possuem 

Conselho da Magistratura, há perseguição a juízes por posicionamentos contrários 

ao regime vigente, e.g. Egito (em 2006) e Sudão (em 1970). Há relatos, ainda, de 

que alguns Conselhos somente persistem porque estão sob o domínio do regime 

atual, e.g. Guiné Equatorial. 

O que se vê é um paradoxo, ou seja, o Conselho, ao mesmo tempo em que 

se mostra imprescindível para assegurar a independência do Judiciário, é utilizado, 

nos países em que é instituído, como mecanismo de controle do Judiciário e 

malversação dos poderes correicionais para punir juízes que se posicionam contra o 

regime. Logo, tem-se a situação de que a instituição do Conselho, por si só, não é 

medida suficiente para superar todos os problemas vislumbrados, sendo, como dito 

acima, uma questão de consciência política da necessidade de um Judiciário livre e 

independente com um sistema constitucional de garantias tanto de cunho 

institucional como funcional.  

Para encerrar mister consignar que o autor Sampaio possui estudo profundo 

sobre as condições dos Conselhos, nos países em que foram criados, expondo 

como se dá a composição e quem são os integrantes59. 
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CAPÍTULO 2 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO BRASIL 

Neste tópico será analisado o Conselho Nacional de Justiça no Brasil, ligado 

ao tema do trabalho. É necessário, preliminarmente, analisar o Conselho de Justiça 

sem, antes, discutir os motivos que levaram à sua instituição. Deve-se, assim, 

indagar sobre os motivos pelos quais levaram à necessidade de modificar o 

panorama atual sobre responsabilidade. 

Como já dito, a análise a ser feita evolve a crise do Judiciário. Mais 

precisamente, pode-se ver a questão sob três ângulos60. O primeiro versa sobre a 

crise de identidade dos magistrados, vez que os referidos agentes não são 

preparados para atender às demandas sociais que lhe são apresentadas. É o dilema 

entre decisões judiciais com base em parâmetros legais e com base nas 

repercussões econômicas e sociais, com divisão quanto à situação funcional, 

gênero, instância e tempo na magistratura61:  

 

 Ativa Aposentado Total 

Parâmetros legais 87,1 84,9 86,5 

Compromisso com as consequências 

econômicas 

40,5 25,4 36,5 

Compromisso com as consequências sociais 83,8 64,1 78,5 

 

 Masculino Feminino Total 

Parâmetros legais 87,2 84,2 86,5 

Compromisso com as consequências 

econômicas 

33,6 46,4 36,4 

Compromisso com as consequências 

sociais 

75,7 88,0 78,5 
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havendo divisão, inclusive, quanto ao sexo do agente. A pergunta queria saber se o agente decidia 
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 1º Grau 2º Grau Total 

Parâmetros legais 86,5 86,6 86,5 

Compromisso com as consequências 

econômicas 

37,3 34,1 36,5 

Compromisso com as consequências sociais 80,3 73,1 78,5 

 

 Até 5 anos De 6 a 10 

anos 

De 11 a 

20 anos 

Parâmetros legais 88,6 89,0 86,1 

Compromisso com as 

consequências econômicas 

48,1 42,0 37,4 

Compromisso com as 

consequências sociais 

90,2 85,9 81,9 

 

A priori, deve-se partir da premissa que a concepção de Conselho prevista 

na Europa não é a mesma prevista no Brasil, ou seja, as razões ideológicas que 

geraram a criação do órgão no Brasil são diversas das que culminaram com os 

Conselhos de Justiça europeus. Não se tratará da independência do Judiciário de 

forma direta, pois não é objeto do trabalho, mas se falará do modelo adotado em 

relação à administração da justiça, o que gerou a imprescindibilidade do referido 

órgão para auxiliar o Judiciário. Não obstante, seria inaceitável deixar de mencionar 

que houve luta pela independência do Judiciário. 

Os mesmos percalços verificados em outros países, submissão ao rei, 

intensa participação do Executivo, redução, exclusão, aposentadoria compulsória e 

etc. também ocorreram no Brasil. Contudo, a Constituição de 1988 assegura a 

independência do Judiciário, estipulando sistema de garantias, preservando a 

autonomia do Poder62. O Judiciário com a Lei Maior passou a ser um dos três 
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poderes, todos harmônicos e independentes. Houve a entrega de autonomia 

administrativa e financeira (parcial). 

Os problemas do Judiciário brasileiro são outros (administração da justiça), 

que, por si só, demandam a existência de um Conselho de Justiça. Ninguém pode 

negar que o Judiciário brasileiro é independente. Agora, deve-se perquirir como o 

Conselho pode, então, diante desta autonomia, se não na quase totalidade, auxiliar 

o Judiciário. 

Desta forma, seria inócua a introdução deste tópico, adentrando a Emenda 

nº 45/04, sem traçar um panorama da sociedade brasileira, mesmo que o estudo 

não seja aprofundado. Inicialmente, vê-se uma diferença entre a organização do 

Estado Brasileiro e o mundo ocidental. O Brasil não passou por uma revolução 

burguesa. As alterações deram-se de forma absolutamente diferenciada. 

Pode-se utilizar a tipologia de dominação política de Simon Schwartzman63 

para trazer à baila os elementos para a análise da legitimidade estatal brasileira, 

chegando à crise do Judiciário. O autor cita dois tipos de sistema normativo, 

tradicional e moderno. Há, ainda, duas formas de relação de poder, absoluta e 

contratual. Denomina de patrimonialismo o sistema tradicional aliado à relação 

absoluta. Chama de feudalismo o sistema tradicional aliado à relação contratual. Já 

o sistema moderno combinado com a relação absoluta, recebe a denominação de 

patrimonialismo burocrático. Outrossim, chama de dominação racional-legal a 

simbiose entre sistema moderno e relação contratual.  

A tipologia adotada pelo autor baseia-se nas lições de Max Weber64, que 

teria analisado o tema profundamente. A divisão de Weber diferencia-se, pois arrola 

somente três tipos: dominação burocrático-legal, tradicional e carismático. Já a 

tradicional subdivide-se em patrimonial e feudal. A concepção de Simon justifica-se 

porque Weber utiliza a burocracia na vertente de evolução do sistema normativo 
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moderno. A burocracia é decorrente da dinâmica de natureza política, não tendo por 

parâmetro a evolução da administração65. 

Na organização do Estado absolutista, o soberano não prestava contas para 

ninguém. A estrutura permitia que as decisões fossem proferidas com intenso grau 

de discricionariedade. Com a revolução, o espírito contratualista transformou a 

faceta do Estado, suscetível aos interesses dominantes. Atua por vontade geral do 

povo, havendo espécie de ―desestatização‖. O Estado representa tarefas não só de 

defesa da fronteira e da soberania, mas também, principalmente, titular de uma 

característica estrutural. Pode ser o Estado independente ou controlado por 

interesses dominantes. 

A estrutura brasileira é indefinida, atualmente. Entretanto, é perceptível que 

foi influenciado pela estrutura de natureza patrimonial66 estamental. A influência veio 

de Portugal, acentuada pela circunstância de a Corte ter migrado para o Brasil no 

início do Século XIX. O problema está na peculiaridade de a estrutura ter se tornado 

padrão, servindo de norte para a organização do Estado na Independência, Império 

e a República.  Com isso, é possível dizer que a dominação tradicional, patrimonial, 

gerou a legitimidade com base no poder manifestado de forma arbitrária e instável. 

Contudo, seria possível dizer que o estamento não se sedimentou no Brasil, pois 

aqui a diferenciação entre os indivíduos não era a honra, mas sim o dinheiro. 

Com a Constituição de 1988, o Estado é contestado, tendo de justificar os 

motivos pelo qual o liberalismo possui natureza oligárquica. Ou seja, até então a 

liberdade dos cidadãos, conceito negativo já exposto no Capítulo 1, significa a tutela 

dos indivíduos proprietários frente ao Estado. Protege-se somente um segmento da 

sociedade, a burguesia. As camadas mais pobres passaram a discutir o desacerto 

de tal postura, expondo que a liberdade individual deveria ser concedida a todos. 

Exige-se que o Estado atue como agente responsável pela redução das 

desigualdades socieconômicas.  
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Combate-se o modelo patrimonialista vigente, em que os direitos 

fundamentais são mais do que meras promessas de cumprimento progressivo 

(Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966). O 

Judiciário, então, passa a ser o ator de socorro às camadas mais pobres, com a 

missão de dar efetividade às normas constitucionais. Há o choque entre o que se 

espera do Judiciário e a sua estrutura sedimentada pelo Estado Brasileiro. Sobre a 

alegação de modernização, o Estado ainda possui ranços de cunho patrimonialista. 

A Constituição de 1998 assegurou um sistema de fortalecimento da 

independência do Judiciário, além de extenso rol de direitos e garantias 

fundamentais. Fixou, ainda, vários instrumentos jurídicos para as camadas mais 

pobres assegurarem tais direitos. As massas sociais, consequentemente, com o 

acesso à justiça, passaram a travar as batalhas pela diminuição das desigualdades 

sociais perante o Judiciário, que, agora, vê a sua neutralidade em risco. Temas 

antes negligenciados passaram a ser alvo de querelas entre o indivíduo e o Estado. 

Outrossim, mais uma vez, retoma-se ao tema da evolução do Estado 

propriamente dita, pois inevitável o choque entre o Judiciário do Estado Liberal e do 

decorrente da exigência do Estado Social. Como dito acima, o juiz seria servo da lei, 

repetindo as palavras do comando normativo (absolutismo). Entretanto, com o 

Welfare State o Estado viu-se em débito com a sociedade, status positivo (teoria de 

Jellineck), transformando o Judiciário em palco de debate sobre a implementação 

dos direitos sociais previstos nas Constituições. 

A análise funcional do Judiciário em vigor era feita para um sistema de não 

extrapolação estatal, havendo limites, status negativo. Agora, o indivíduo é titular de 

direitos contra o Estado, que deve agir e não só se abster. A demanda judicial passa 

a ser o instrumento manejado para obter a tutela. O mesmo desenvolvimento que 

ocorreu com o viés político, econômico, social e jurídico, não foi alvo de 

preocupação com a administração da justiça. Logo, tem-se uma instituição criada 

sobre determinadas premissas, monopólio de dizer o direito, sem, contudo, 

aperfeiçoamento interno e externo, acentuando a ruptura social. 

Ou seja, a conflituosidade social criada com o Estado Social chegou ao 

Judiciário sem que este estivesse preparado ou adequadamente estruturado para 
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resolver os conflitos. O modelo de legitimidade estatal não foi alterado, apesar de a 

sociedade passar por uma mudança profunda. A legitimidade do direito não seria 

mais a mesma de antes, liberalismo, exigindo-se, agora, outras formas, dentre elas, 

a fundamentação das decisões frente às opiniões públicas. O choque entre o 

crescente número de demandas e a capacidade do judiciário de resolvê-las a 

contento, gerou uma crise intensa e de relevante gravidade. 

A cultura jurídica não acompanhou os anseios da sociedade, pois ainda se 

baseia na concepção liberal de Estado, bem como em um modelo tradicional de 

legitimidade. Os conflitos sociais levados ao Judiciário não podem ser analisados de 

acordo com a cultura dogmática de antes, expondo a ineficiência operativa da 

instituição de justificar as suas decisões. A problemática reside no fato de o 

Judiciário assumir a responsabilidade de ser coparticipe da efetivação da liberdade 

(no sentido de democracia e diverso do liberalismo). O magistrado em si possui alta 

criatividade jurisprudencial e autonomia política. Nas lições de Guarnieri67, tem-se a 

figura do juiz político. Com tal intervenção judicial na seara política, há perda da 

neutralidade, acarretando discussões sobre a legitimidade das decisões 

jurisdicionais. Na atual conjuntura é inevitável o conflito entre o poder político e o 

juiz. Os comentários de Hélcio Ribeiro expõem a problemática: 

O protagonismo judicial é um dos traços mais evidentes no debate sobre a 

reforma da justiça nos dias de hoje. A participação crescente dos tribunais 

nas decisões que envolvem problemas de forte impacto político e social 

tornou-se um problema em função de dois fatores. Em primeiro lugar, a 

expansão do poder dos tribunais se dá às expensas do poder dos políticos 

e administradores, em segundo lugar a natureza do processo de decisão 

judicial envolve a solução de conflitos através de processos judiciais, 

principalmente a adjudicação, enquanto que a decisão política dá-se pelo 

princípio majoritário.
68

 

A inabilidade do Estado Providência de suportar a crise gerou a 

transferência das demandas para o Judiciário, estruturado de acordo com o modelo 

tradicional de dominação (patrimonialista), pois suficiente para atender aos anseios 
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do Estado Liberal (individualismo). A instabilidade da magistratura é decorrente da 

instabilidade institucional pela qual atravessa o país. 

O Conselho de Justiça, então, atuaria, sem adentrar a imparcialidade de 

cada juiz, como órgão responsável de modificar o aspecto burocrático da 

administração da justiça. Serviria como canal para as modificações necessárias para 

combater a paralisia do Judiciário. Os procedimentos legais e o ensino jurídico têm a 

faceta do positivismo, baseado no individualismo e no sistema da propriedade. 

Possui o Conselho a tarefa de conseguir conciliar a necessidade de aumentar o 

acesso à justiça com a alocação de recursos de forma inteligente, permitindo a 

realização da atividade jurisdicional de forma satisfatória. A democratização do 

Judiciário implicaria a superação do modelo adotado, para fins de desburocratizar a 

administração da justiça69. Adentraria os meandros do Judiciário extirpando o 

corporativismo70.  

A Emenda Constitucional nº 45/04 não foi a primeira vez que se instituiu um 

Conselho de Justiça no Brasil, tendo por antecedente a Emenda nº 7/77, como será 

analisado a seguir. Apesar de toda a argumentação acima, o Judiciário sempre 

resistiu à noção de Conselho. Havia o temor de que o Conselho implicasse 

diminuição da independência por se tratar de um órgão externo. É interessante que 

as propostas, embora variassem muito quanto ao teor, conforme exposição feita por 

José Adércio71, o fato é que não afetavam diretamente as garantias funcionais e 

orgânicas do Judiciário.  

2.1 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77  

Engana-se quem diz que o Conselho de Justiça somente foi criado com a 

Emenda Constitucional nº 45 de 2004. Diante da Constituição de 1969, promulgou-

se a Emenda Constitucional nº 7/77, que, por sua vez, instituiu o denominado 
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Conselho Nacional da Magistratura. O art. 120 daquela Carta previa que o órgão 

teria jurisdição em todo o território, compondo-se de sete Ministros do Supremo 

Tribunal Federal. 

Suas competências, porém, em nada se assemelham ao atual Conselho, 

pois o órgão de 1977 somente exercia funções censitórias. Analisava a disciplina do 

comportamento dos membros do Judiciário. É inegável que a Emenda surgiu 

durante a ditadura militar, período no qual o Judiciário viu sua independência 

maculada. No entanto, saliente-se que a referida espécie normativa nasceu quando 

o regime ditatorial estava fraco, havendo consenso sobre a abertura constitucional.  

Movimentos de massa existiam e forçavam a democratização do país. Não é 

para menos, pois se deve recordar que no início do arbítrio, foi editado o Ato 

Institucional nº 1, que excluiu, por seis meses, as garantias funcionais da 

vitaliciedade e da estabilidade, submetendo todos os magistrados a investigação 

pelos militares, tolhendo o Judiciário, amordaçado pelo regime, estando apático e 

com posturas absolutamente nulas. As investigações chegaram ao ponto de cassar 

vários juízes, sendo visível nos Atos Complementares números 1 e 2. 

Suspendeu-se, em seguida, garantia funcional da inamovibilidade, 

franqueando demissões de juízes após decisão do Conselho de Segurança 

Nacional. A dependência do Judiciário ao Executivo era evidente tanto que era 

vedada a análise de atos perpetrados pelo Comando Supremo da Revolução, vez 

que decorrentes do Governo.  

A Carta de 1967 voltou a prever todas as garantias funcionais, conforme art. 

108, mas com a edição do famigerado Ato Institucional nº 5, art. 6º, todas foram 

suspendidas. Ao Presidente da República concedeu-se o poder, mediante decreto, 

de demitir magistrados que viessem a ―macular a preservação da Revolução‖. 

Iniciou-se uma batalha contra o Supremo Tribunal Federal, que analisava, ainda, 

casos de habeas corpus impetrado por políticos perseguidos pelo regime. 

Para combater tal jurisprudência, o Governo reduziu o número de Ministros 

de dezesseis para onze, por meio do Ato Institucional nº 6 de 1969. A peculiaridade 

estava na circunstância de que três Ministros (Evandro Cavalcanti Lins e Silva, 

Hermes Lima e Vítor Nunes Leal), em seguida, foram aposentados 
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compulsoriamente pelos militares. Outros Ministros, Antônio Gonçalves de Oliveira e 

Antônio Carlos Lafayette de Andrada, solicitaram suas aposentadorias em repúdio 

ao ato do regime. Com a postura agressiva do Executivo, ceifando a independência, 

o Supremo deixou de resistir, sendo um órgão passivo, inativo, politicamente 

morto72.  

A Constituição de 1969 restabeleceu as garantias funcionais dos juízes, 

porém o receio ao regime militar não se alterou, pois o AI nº 5 ainda vigorava com 

toda a sua força.  

2.2 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Com a Constituinte vários embates foram travados acerca do Judiciário. 

Havia muita desconfiança e a certeza de que algo deveria ser feito. Durante o 

processo, sequer havia consenso entre os Ministros da mais alta corte do país, 

alguns defendiam a mantença das competências, outros a adoção de outro modelo 

de justiça. Ainda, havia sugestões quanto à ampliação do controle de 

constitucionalidade. É inegável que os juízes arregaçaram as mangas e foram ao 

Congresso para evitar qualquer perda de suas garantias. Não desejavam maiores 

mudanças na administração. Receavam qualquer tipo de controle. 

Inúmeros estudos, artigos, publicações em jornais, manifestações em 

público foram feitos visando a justificar as proposições, bem como outros foram 

publicados com a intenção de refutá-las73. A realização de lobbies pelas 

Associações de Classe não escondiam o medo de regras permitindo intervenções 

na atividade jurisdicional, com diminuição da importância da figura do juiz. 

Venceu a proposta idealizada em que se criou um Judiciário forte e 

independente. Nunca se sistematizou um conjunto de normas desse nível, 

entregando autonomia funcional, organizacional, sob o manto, inclusive, da 

separação de poderes. O Judiciário, protegido por normas constitucionais, 

impedindo que mudanças fossem feitas como havia ocorrido no passado, alcançou 
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grau de independência elevadíssimo. Mesmo diante de um modelo em crise, 

patrimonial, nada, nesse aspecto, foi alterado. 

Não obstante, é inegável que foram feitos esforços por parte da Constituinte 

para idealizar o chamado controle externo, assim chamado pelas entidades civis 

após a apresentação do anteprojeto criado pela Comissão de Estudos 

Constitucionais74. Constata-se que o art. 280, § 1º do anteprojeto, inspirado na 

Emenda nº 77, previa o Conselho Nacional da Magistratura com natureza disciplinar, 

com a peculiaridade de que haveria heterogeneidade na sua composição, com oito 

membros, divididos entre Ministros do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal 

de Justiça, Desembargador de Tribunal de Justiça e representante do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.  

A noção de um controle externo chegou a ser acatada pela Comissão de 

Sistematização da Assembléia Constituinte, fase anterior à votação em Plenário. Já 

na Comissão de Sistematização, o anteprojeto recebeu o primeiro substitutivo do 

relator, Bernardo Cabral, preconizando que a competência, regulamentação e outros 

assuntos do Conselho Nacional seriam alvo de Lei Complementar. Ainda, 

estabeleceu a possibilidade de criação de Conselhos de âmbito estadual.  

Na mesma Comissão de Sistematização, houve a apresentação de outros 

dois substitutivos. O primeiro restabelecia a função primordial do Conselho como 

sendo órgão de controle da atividade administrativa e verificação do desempenho 

disciplinar dos magistrados, estabelecendo, porém, que Lei Complementar trataria 

da competência, composição e outros assuntos, sedimentando a imprescindibilidade 

de a composição conter pessoas indicadas pelo Congresso Nacional, Judiciário, 

Ministério Público e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É 

importante notar que o substitutivo previa que o Conselho Nacional de Justiça e não 

mais da Magistratura seria o órgão encarregado não só do Judiciário, mas também 

do Ministério Público, quiçá na tentativa de estabelecer o modelo franco-italiano no 

Brasil. O segundo substitutivo mantinha a inovação do primeiro, consistente no 

controle da atividade administrativa, bem como a apuração de infrações 

disciplinares. Fixava, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça seria responsável 

tanto pelo Judiciário como pelo Ministério Público. Inovava no que se refere à 
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regulamentação do assunto, restabelecendo o substitutivo apresentado pelo 

Constituinte Bernardo Cabral, ou seja, que Lei Complementar disporia sobre 

competência, composição e outros assuntos, não havendo, então, regras mínimas 

sobre a composição.  

Percebe-se que a intenção do segundo substitutivo da Comissão de 

Sistematização foi deixar para a Lei Complementar a regulamentação do órgão, 

retirando, contudo, a natureza de ser tido como controle externo, vez que ausente 

qualquer previsão de composição por membros estranhos ao Judiciário ou ao 

Ministério Público. A Comissão acolheu o último substitutivo, o que foi ratificado pelo 

o que na época chamou-se de ―Centrão‖, ou seja, a união de partidos e entidades 

mais conservadoras, tendentes a rejeitar idéias mais abertas e tidas como de 

―esquerdas‖. O fato é que o ―Centrão‖ não rejeitava a criação do Conselho Nacional 

de Justiça, nos mesmos moldes do previsto pela Comissão de Sistematização.  

Já em Plenário houve muita discussão, ora a favor (e.g. Constituintes Nelson 

Jobim e Egídio Ferreira Lima), ora contra (e.g. Constituintes Mansueto de Lavor e 

Tito Costa). O fato é que na ocasião da votação o próprio relator inicial, Constituinte 

Bernardo Cabral, acabou entendendo pela rejeição da proposta. A rejeição foi 

acolhida pela maioria dos Constituintes, chegando a duzentos e quarenta e cinco 

votos, contra duzentos e um a favor do Conselho. Tentou-se, inclusive, uma medida 

paliativa, sugerida pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, no que tange ao 

controle do Judiciário, instituindo a fiscalização, pelo Legislativo, dos recursos 

destinados ao Judiciário e ao Ministério Público de forma semestral, porém também 

foi rejeitada. Percebe-se que a rejeição do Conselho Nacional de Justiça foi oriunda 

de união dos partidos conservadores, refratários a mudança desse parâmetro, 

viabilizando a sobrevivência do modelo patrimonialista então vigente.  

Como dito, o jogo político estava voltado mais para alcançar poder do que 

encontrar soluções viáveis para um sistema moderno de prestação jurisdicional, não 

havendo reflexão séria sobre o modelo insustentável então existente de 

administração da Justiça. Pecou-se na criação de meios insuficientes de controle 

administrativo-financeiro-disciplinar. 
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Sim, houve corporativismo, no sentido histórico fascista da noção, expondo a 

luta da classe dos juízes para exigir a mantença de seus direitos, privilégios e 

monopólios. Houve ingresso na arena política para regular e controlar a atividade 

jurisdicional. O corporativismo mencionado difere do clássico, onde a organização 

visava a proteger a sociedade do despotismo do soberano.  O presenciado na 

constituinte é de cunho autoritário, tentando impor mecanismos de sobreposição de 

uma classe em detrimento do Estado, implicando direitos e privilégios. Contudo, não 

se pode deixar de lado os avanços obtidos com a constituinte, pois a remodelação 

do Judiciário teve o condão de franquear o surgimento de um Estado Democrático 

de Direito. 

2.3 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04 

Qual o motivo que levou à criação do Conselho Nacional de Justiça se no 

Brasil o Judiciário é dotado de alto grau de independência? A resposta a esta 

pergunta demanda uma análise, feita parcialmente em outros tópicos, sobre a 

administração da justiça pós Constituição de 1988. O Estado Social é mais 

complexo que o Liberal, gerando a multiplicação das relações jurídicas. 

É notório que a Constituição de 1988 ampliou o acesso à justiça, 

aprimorando o controle de constitucionalidade, bem como previu outros instrumentos 

processuais para a proteção dos direitos fundamentais (ações e recursos 

constitucionais). Houve, então, ampliação da estrutura judicial, sem, contudo, 

qualquer transformação no Judiciário, adaptando-o e preparando-o para as novas 

formas de conflito que teria de resolver75. Já foi dito incessantemente sobre os 

impactos da mudança do Estado Liberal para Intervencionista. O fenômeno que 

segui culminou com a transferência dos conflitos para o Judiciário. 

É a análise feita por Zaffaroni que, por outros motivos, expôs a mudança do 

palco de discussão frente à fragilidade do Judiciário76. O autor salienta que às vezes 

a transferência do político ao judicial é oriunda da certeza de que o Judiciário não 

reúne condições de responder às expectativas, causando frustração e deterioração 
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da imagem da instituição. Com o desgosto da sociedade, passa-se a justificar 

ataques e legitima-se diminuição das garantias orgânicas e funcionais, vez que se 

atribui ao Judiciário a característica de ser inoperante e ineficaz. Nesse sentido: 

 

Nesses casos, o deslocamento do conflito está motivado por uma 

transferência da responsabilidade à agência judiciária, à qual, por sua maior 

vulnerabilidade (e menor poder), é mais fácil atribuir-lhe inoperância, 

ineficácia, negligência, corrupção etc.
77

 

Embora não se afirme que a crise do Judiciário seja decorrente de artimanha 

dos demais poderes, o fato é que houve incentivo à atitude de assumir a 

responsabilidade pela solução de todos os conflitos. Discorda-se, nesse ponto, de 

Zaffaroni78, pois exatamente por causa da ineficiência, seja qual o motivo, é que se 

pode colocar o problema judiciário como político. Não se trata de conseguir traçar 

limites às demandas analisáveis pelo Judiciário, vez que encontrará obstáculo 

previsto no brocardo non liquet, ou seja, improvável que seja viável uma postura, 

diante de um Estado Democrático de Direito, mais firme em não aceitar o 

deslocamento de conflitos sem solução. Teríamos aqui a alegação de ser 

complacente em razão da omissão, envolvendo-se na circunstância da 

deslegitimação. 

Quando não há eficiência na solução é evidente a perda de legitimidade. O 

título não é suficiente para justificar a decisão, sendo imprescindível o exercício de 

acordo com as leis estabelecidas. Volta-se ao sistema arcaico da administração da 

justiça, que não se coaduna com a evolução da sociedade79. Há, assim, disparidade 

entre os anseios da sociedade em relação às mudanças e o sistema judiciário.  

Os fundamentos do patrimonialismo estão no pensamento liberal, arraigado 

na noção de demandas individuais. A sociedade moderna, por sua vez, baseia-se 
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nos novos direitos da cidadania80. Assim sendo, mostra-se evidenciado que os 

novos direitos representam uma adequação às necessidades essenciais de cada 

período. A historicidade também possui seu papel relevante, surtindo influência na 

formação dos direitos.  

Nesse diapasão, a compreensão deve incluir a afirmação reiterada e a 

materialização precisa de imperativos individuais (pessoais), coletivos (grupos) e 

metaindividuais (difusas), que são decorrentes do tecido social, originadas de 

condutas conflituosas ou cooperativas, reguladas ou contidas na legislação estatal 

positiva, mas que acabam se instituindo formalmente. Consequentemente, fica fácil 

perceber que a superação do modelo jurídico individual, formal e dogmático, com a 

adequação da sistemática processual, tem o condão de viabilizar os ―novos‖ direitos. 

Os parâmetros para a idealização dos ―novos‖ direitos estão se formando, 

apontando na direção do pluralismo jurídico (atores coletivos emergenciais, 

exigências valorativas contínuas, necessidade e lutas específicas e diversidade 

intercultural) do novo Direito Processual, da nova forma de interpretar e aplicar o 

Direito e do novo agente operador da Justiça, além da superação do modelo 

tradicional de dominação. 

A existência do Conselho terá a finalidade de não só tutelar a independência 

do Judiciário, mas também, principalmente, assegurar a sua democratização, 

permitindo alterações na administração da justiça81. A sociedade descontente e 

frustrada com a prestação jurisdicional roga por mudanças na instituição. Mister se 

faz a sedimentação de instrumentos capazes de desobstruir os canais de acesso ao 

Judiciário, aproximando o indivíduo do Tribunal.  

Atualmente, o Conselho de Justiça tem adotado posturas para a abertura 

dos Tribunais à população, diminuindo o hiato entre a distribuição de justiça e a 

demanda da sociedade82. O órgão não tem a missão de mudar a administração feita 

pelo Judiciário a partir de sua visão, mas sim de acordo com a perspectiva da 

sociedade. A democratização do Judiciário pode gerar a aproximação das camadas 

mais pobres, com a devida orientação sobre os ―novos‖ direitos, superando o dogma 
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da burocratização, além de, concretamente, implementar o acesso à justiça. O 

Conselho Nacional é instrumento necessário para a democratização do Judiciário, 

tendo a finalidade de alterar a cultura jurídico-positivista-formal, perniciosa para o 

exercício das funções vitais à realização da cidadania tão almejada em uma 

sociedade desigual. 

A argumentação sobre a criação de um Conselho Nacional de Justiça 

iniciou-se na Constituinte, como se viu acima, mas também foi incluído na agenda 

quando da Revisão do art. 3º do Ato das Disposições Constitucuinais Transitórias. A 

análise feita por Marcello Cerqueira traz à baila toda a discussão travada acerca da 

revisão, incluindo o Parecer nº 28 (Relator), onde se examinou o ―Poder Judiciário: 

controle administrativo e disciplinar‖, de março de 199483. 

Deixando de lado o dissenso sobre a natureza e a amplitude do poder 

revisional, ficou claro que as propostas de criação do Conselho da Magistratura 

surgiram como represálias às decisões do Supremo Tribunal Federal84. Foram 

apresentadas mais de cento e setenta emendas, referindo-se tanto à instituição 

propriamente dita como à composição. Havia, porém, consenso de que o Judiciário 

necessitava de algum tipo de controle, como decorrência da democratização das 

instituições, permitindo fiscalização dos negócios públicos85. O principal expoente 

para a criação do controle externo foi o Deputado Nelson Jobim, que assumiu a 

relatoria da revisão constitucional, propondo a criação do órgão externo. Entretanto, 

deve-se observar que não foi a primeira tentativa de criação do Conselho pós 

Constituição de 1988.  

A PEC nº 96/92 tratava sobre modificações no Judiciário, com o intuito de 

maior democratização em relação ao controle. A proposta era de autoria do 

Deputado Hélio Bicudo. Neste momento houve uma avalanche de publicações sobre 

o controle externo tanto pela admissibilidade como pela incompatibilidade com o 

sistema86. A idéia de criação de um Conselho Superior da Magistratura 

circunscrevia-se na apuração de vitaliciamento e promoção do magistrado, ou seja, 
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não teria atribuições de planejamento, coordenação administrativa e sequer 

apuração de atos disciplinares. Na proposta não há sequer como se daria a 

composição do Conselho. Haveria um Conselho de natureza especial, integrado por 

membros oriundos do Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público e da 

Ordem dos Advogados do Brasil, visando a apurar se o agente seria vitaliciado ou 

não, bem como estabelecer quais os critérios para a promoção por merecimento. 

Contudo, na proposta havia a inclusão de artigo expondo que todo cidadão 

tinha o direito de ―denunciar‖ ao Tribunal casos de corrupção de magistrados, 

cabendo ao Tribunal local, e não ao Conselho Superior da Magistratura, apurar a 

veracidade das alegações. Previa como reprimenda máxima a título de sanção 

administrativa a perda do cargo, sem prejuízos de sanções civis e penais.  A PEC nº 

92 foi apensada as demais sobre o assunto, culminando na denominada ―Reforma 

do Judiciário‖. 

Como dito acima sobre a Revisão Constitucional, o relator, Nelson Jobim, 

inclui na pauta de discussão a deliberação sobre a criação de um controle externo 

do Judiciário. O relator apresentou um substitutivo, diante de todas as propostas 

feitas pelos parlamentares, idealizando um Conselho Nacional de Justiça com 

jurisdição sobre todos os órgãos do Judiciário, inclusive sobre o Supremo Tribunal 

Federal. Tal órgão de controle teria vinte e um membros, sendo a maioria de 

magistrados. Havia a previsão de respeito ao quinto constitucional, assegurando 

oxigenação e heterogeneidade no Conselho. Assim, no Superior Tribunal de Justiça, 

Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, haveria a escolha de dois 

magistrados decorrentes da advocacia e do Ministério Público. Conclui-se que o 

órgão pouco teria de externo, vez que seria composto por nada menos do que 

dezoito magistrados e os três estranhos (denominados de juristas) seriam indicados 

pelo Supremo Tribunal Federal.   

As atribuições do Conselho seriam de fiscalização da atividade 

administrativa, apurar desvios nos deveres disciplinares, acompanhar a observância 

aos limites da remuneração e elaborar relatório sobre a situação do Judiciário, com 

as medidas para superar os obstáculos. A proposta previa quem seriam os 

legitimados a acionar o Conselho, constatando-se que havia impedimento quanto à 

participação popular, ou melhor, o cidadão não teria acesso ao Conselho, não 
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podendo formular representação. Tal possibilidade somente era concedida aos 

chefes de instituições relacionadas à justiça87. Aliás, sequer entidades da sociedade 

civil tinham legitimidade para fazê-lo. A Emenda de Revisão proposta chegou a ser 

discutida em Plenário porque não havia consenso suficiente sobre o assunto, 

impedindo, assim, que houvesse uma base sólida capaz de ensejar a remessa ao 

Plenário para votação. 

Em 1995, A Câmara dos Deputados, iniciou a PEC nº 112-A/95, de autoria 

do Deputado José Genuíno, sobre o controle externo do Judiciário. Os estudos 

sobre o tema eram mais preocupados com a busca pelo poder do que uma real 

preocupação com a atividade jurisdicional. Seja como for, a intenção de controlar o 

Judiciário era uma necessidade naquele momento, ensejando a tentativa de criar um 

sistema com a participação de membros estranhos ao Judiciário. 

A proposta era o controle pelos Conselhos Federal de Justiça, Estaduais e 

do Distrito Federal. Ou seja, cada entidade da Administração teria um Conselho de 

Justiça. O de âmbito Federal teria dez membros, sendo metade de Ministros e a 

outra de externos, do Ministério Público, Ordem dos Advogados e três cidadãos 

escolhidos pelo Congresso Nacional. Já o Estadual e do Distrito Federal teriam a 

mesma linha de raciocínio, substituindo os Ministros por Desembargadores 

(escolhidos em votação aberta a todos os magistrados do Tribunal local), sendo que 

os cidadãos seriam escolhidos pelo Legislativo local.  

As funções dos Conselhos seriam no sentido de apurar reclamações contra 

violações aos deveres dos magistrados, fiscalizar a atividade administrativa, 

podendo apresentar proposta orçamentária, pronunciar-se sobre a vitaliciedade, 

criação e extinção de cargos e Varas e aferição de merecimento. Como válvula de 

escape, a proposta remetia a regulamentação dos assuntos para Lei Complementar.  

A referida foi levada para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça 

da Câmara dos Deputados, sendo que lá recebeu modificações antes de ser 

aprovada, por maioria. Houve a retirada dos membros escolhidos pelo Legislativo, 

excluindo-se do órgão os cidadãos, o que gerava a prevalência de magistrados no 
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Conselho, que passaria a ter sete integrantes dos quais cinco eram magistrados. Na 

Comissão houve a aprovação, com a exclusão mencionada, por vinte e quatro votos 

favoráveis contra quinze desfavoráveis.  

Com as duas propostas em discussão, PEC de números 96/92 e 112-A/95, 

determinou-se a abertura de uma Comissão Especial para a análise das duas, que 

estavam apensadas, nomeando-se como relator Jairo Carneiro. No início foram 

realizadas audiências públicas. Em seu relatório final, Jairo Carneio decidiu 

apresentar um substitutivo, criando um Conselho Nacional de Justiça com quinze 

membros, havendo predominância de magistrados, que seriam treze, não havendo 

regra de respeito ao quinto constitucional. Os dois estranhos seriam oriundos da 

Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público. Dentre os magistrados, 

percebe-se que haveria a presença de dois decorrentes de entidade máxima 

representativa da carreira, indicados pela própria entidade, sendo um 

obrigatoriamente juiz de direito. 

O substituto de Jairo Carneiro seguiu a linha de raciocínio da proposta de 

Nelson Jobim no que tange à legitimidade para demandar no Conselho, sendo 

evidentemente restrita, impedindo, como lá, o acesso do cidadão. Houve ampliação 

do rol de legitimados88, porém mesmo assim era vedado o acesso de entidade da 

sociedade civil. As atribuições do Conselho espelharam-se na proposta de Jobim 

(fiscalização da atividade administrativa, apurar desvios nos deveres disciplinares, 

acompanhar a observância aos limites da remuneração e elaborar relatório sobre a 

situação do Judiciário, com as medidas para superar os obstáculos), com o 

acréscimo da tarefa de planejamento. A idéia era aumentar a eficiência do sistema 

por meio de planos de metas e planejamento estratégico.  

Ainda, o substitutivo de Jairo Carneiro estipulava quatro inclusões: Banco de 

Dados do Judiciário (dados sobre os magistrados e servidores); coordenação pelo 

Conselho das escolas da magistratura (unificação do comando visando a 

desenvolver regras nacionais sobre a educação continuada dos magistrados); 
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fiscalização orçamentária; e iniciativa legislativa (o Conselho poderia apresentar 

proposta de lei sobre a carreira, bem como sobre direito do trabalho, eleitoral, penal, 

comercial, civil e processual. Não obstante os esforços para a votação, o fato é que 

o substituto sequer chegou a ser discutido, vez que diante de norma regimental da 

Câmara, com o término da legislatura, a propostas foram arquivadas.  

Com o início de nova legislatura, o então Presidente do Congresso Nacional, 

Senador Aloysio Nunes, entendeu por bem designar uma Comissão Especial após 

ter sido desarquivada a PEC nº 112-A/95. A relatoria do assunto ficou com o próprio 

Senador, sendo que o Deputado Marcelo Déda foi indicado como sub-relator. Depois 

de discussões acerca do assunto, recebimento de diversas propostas, o relator 

apresentou a PEC nº 112-A/95 com algumas modificações.  É interessante notar que 

a Comissão permitiu que duas pessoas apresentassem relatórios sobre o mesmo 

assunto, ou seja, tanto o relator como o sub-relator teceram suas considerações 

sobre a PEC, com as suas modificações. Percebe-se que os substitutivos 

apresentados pelos dois parlamentares seguiram muito os idealizados nas 

propostas anteriores de José Genuíno, Nelson Jobim e Jairo Carneio. 

O substitutivo do relator seguiu a linha de somente um Conselho Nacional de 

Justiça com nove integrantes, sendo seis magistrados e três juristas indicados pelo 

Supremo Tribunal Federal e sabatinados pelo Senado Federal. Vê-se que não há os 

Conselhos Estaduais, como previstos na proposta de Genuíno. Em relação às 

atribuições, verifica-se que o substitutivo seguiu as orientações das propostas de 

Nelson Jobim e Jairo Carneiro, havendo somente a importante inovação no que 

tange à legitimidade de representar ao Conselho franqueando ao cidadão o acesso 

ao órgão, ou seja, o cidadão passaria a ter legitimidade para contestar a prestação 

do serviço judiciário. 

Já o substitutivo do sub-relator, por sua vez, encampou a noção de 

Conselhos Nacional e Estaduais da proposta de Genuíno. O Conselho Nacional de 

Justiça seria composto por vinte e uma pessoas, sendo a maioria eleita pelo 

Congresso Nacional (onze no total). Possuiria quatro magistrados e o restante 

estranhos ao Judiciário. Haveria três do Ministério Público e três da Ordem dos 

Advogados do Brasil. A escolha recairia sobre votação feita pelos integrantes das 

instituições. Os Conselhos Estaduais possuiriam onze membros, sendo quatro 
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magistrados, três pela Assembléia Legislativa, dois indicados pelo Ministério Público 

e dois indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. A proposta previa que era 

vedada a escolha de parlamentar ou ex-parlamentar, pessoa detentora de cargo em 

comissão nos três Poderes, bem como de Presidente ou conselheiro da Ordem dos 

Advogados do Brasil ou chefe do Ministério Público antes de decorridos três anos do 

término das funções. As atribuições dos Conselhos seguiam as preconizadas pelas 

propostas de Nelson Jobim e Jairo Carneiro.  

O relator Aluysio Nunes deixou a Comissão, passando a integrar a 

Secretaria-Geral da Presidência da República, sendo que a relatoria e a presidência 

da Comissão foram designadas para a Deputada Zulaiê Cobra, que apresentou, 

após receber novas propostas, o seu substitutivo. O texto do documento foi alvo de 

intensa discussão, ainda mais no que se refere à composição do órgão, inicialmente 

com treze e, posteriormente, com quatorze. A maioria era de magistrados. Havia a 

previsão de seis membros estranhos ao Judiciário, sendo divididos entre dois do 

Ministério Público (um do Ministério Público da União e o outro do Estado), dois da 

Ordem dos Advogados do Brasil e dois cidadãos indicados (um pela Câmara dos 

Deputados e o outro pelo Senado Federal). O Senado ficaria encarregado de 

sabatinar as indicações por maioria absoluta de seus membros. Incluiu-se nas 

atribuições do Conselho Nacional de Justiça a fiscalização dos serviços delegados 

(extrajudiciais). 

Já em Plenário, houve a tentativa, por parte do Partido dos Trabalhadores de 

aprovar emenda com previsão de vinte e um membros para o Conselho, com a 

maioria de integrantes estranhos ao Judiciário (sete magistrados eleitos; seis 

cidadãos indicados pelo Congresso Nacional, quatro oriundos do Ministério Público 

e quatro advogados escolhidos pela Ordem dos Advogados do Brasil). Contudo, 

com algumas modificações do substitutivo da relatora (inclusão de juiz do Tribunal 

Regional do Trabalho, escolhido pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como a 

escolha de Desembargador e Juiz de Direito a ser feita pelo Supremo Tribunal 

Federal e não pelo Superior Tribunal de Justiça) a proposta foi aprovada89.    

                                                 
89

 Com as modificações na composição, a maioria passou a ser de magistrados, vez que houve a 
inclusão de Juiz do Trabalho (antes de ser levado a Plenário) e do Tribunal Regional do Trabalho (já 
em Plenário), indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
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Já no Senado Federal, com o número de PEC 29/00, o relator designado foi 

o Senador Bernardo Cabral. O relator apresentou substitutivo modificando 

profundamente a composição idealizada na Câmara dos Deputados. Houve a 

exclusão dos membros não oriundos do Judiciário, com exceção de dois advogados 

escolhidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. A justificativa da decisão pautou-

se nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, mais 

precisamente a ADI nº 98, conforme será analisado o tema no Capítulo 3. O 

substitutivo foi modificado novamente para explicitar que os magistrados passariam 

a ser indicados por meio de eleição. Outra mudança foi no sentido de retirar do 

Conselho Nacional a possibilidade de impor a reprimenda de perda do cargo ao 

magistrado.  

Anote-se que o então Presidente do Supremo, Ministro Maurício Corrêa, 

posicionou-se contrário ao Conselho Nacional de Justiça, enfrentando o apoio dado 

à proposta pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Mais uma vez, 

viu-se o corporativismo em cena, conforme mencionado por José Adércio Leite 

Sampaio90, salientando, não obstante, que a imagem do Judiciário estava 

desgastada diante de tantos escândalos. Entretanto, com a alteração na Presidência 

do Supremo, chegando às mãos do Ministro Nelson Jobim, deparou-se com alguém 

que sempre foi favorável ao controle do Judiciário91.  

A proposta de número 29/2000 foi alvo de debate, sendo que muitas de suas 

modificações não foram acolhidas (composição do Conselho, forma de escolha e 

atribuições) e outra sim (exclusão da reprimenda de perda do cargo), culminando na 

aprovação e transformando-se na Emenda Constitucional nº 45/2004.  

2.4 NATUREZA DO CONTROLE EXERCIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA 

Neste tópico será analisada a questão envolvendo a dúvida sobre a natureza 

do Conselho, controle externo ou interno. Aqueles que criticavam a criação de um 

                                                 
90

 Op. cit. p. 110. 
91

 O Ministro, na época em que foi Deputado, tentou incluir na pauta da Revisão Constitucional a 
inclusão do Conselho Nacional de Justiça, sob a alegação de racionalização democrática do sistema 
de justiça. 
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Conselho baseavam-se na impossibilidade de o Judiciário sofrer controle externo92. 

Diziam que o Conselho teria o efeito perverso dos Conselhos Europeus, ou seja, que 

causaria dependência, ao invés de garantir a independência. Em suma, não havia 

objeções ao controle, mas sim tanto em relação à sua composição como em face 

das atribuições. 

O autor Luiz Flávio Gomes, embora contrário ao controle externo, expõe ser 

favorável ao controle interno93, sustentando que o governo da magistratura deve ser 

feito por seus pares, vedada a condução por indivíduos estranhos94. O Conselho 

deveria ser composto, exclusivamente, por membros do Judiciário, escolhidos 

através de eleição, contando com a participação de todos os juízes. O autor acusou 

que a composição difusa implicaria o fenômeno da partidarização, vez que 

supostamente haveria vínculo entre o escolhido e os partidos políticos. 

Os argumentos são sedutores, porém inconsistentes. A composição difusa, 

pelo contrário, poderia ter o efeito de dar transparência ao Judiciário, alterando o 

panorama de frustração por parte da sociedade. A condução da coisa pública não 

pode ficar excluída de controle do povo, verdadeiro detentor do poder. Aliás, como 

se irá modificar o sistema atual de administração da justiça com posturas 

corporativistas, que visam à mantença da forma tradicional de dominação? 

Nesse ponto, para auxiliar a demonstração do desacerto da posição 

contrária à participação da sociedade, vale relembrar os modelos preconizados por 

Zaffaroni95. São eles: empírico-primitivo, tecno-burocrático e democrático. 

O primeiro expõe a ausência de capacidade técnica do magistrado. Ou 

melhor, facilita o elitismo no Judiciário, franqueando arbitrariedades e corrupção dos 

agentes. As nomeações são estritamente políticas, não havendo concurso. 

                                                 
92

 GOMES. Luiz Flávio. Op. cit., passim. Ver RULLI NETO, Antônio. Controle externo do poder 

judiciário. Tese (Doutorado em Direito) – USP – Faculdade de Direito. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, 2007. A tese mencionada expõe ser o Conselho Nacional de Justiça órgão de controle 
externo e violador da autonomia administrativa dos Tribunais. 
93

 Op. cit. p 31. 
94

 No mesmo sentido RULLI NETO, Antônio. Controle externo do poder judiciário. Tese (Doutorado 
em Direito) – USP – Faculdade de Direito. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007. Passim. 
95

 Op. cit. p. 102-103. 



84 

 

O modelo tecno-burocrático possui a faceta da capacidade técnica do juiz. O 

ingresso é feito por concurso. Aqui se relembra a figura do juiz como mero aplicador 

da lei (la bouche de la loi), absolutamente neutro. A estrutura é verticalizada, 

havendo prejuízos à independência interna96 (em relação aos demais órgãos do 

Judiciário).  

Por fim, o terceiro, traduz-se na evolução do modelo anterior. Significa a 

mantença da seleção por concurso, com aprimoramento dos meios de controle. 

Possibilita a figura do juiz técnico politizado. Tem por finalidade assegurar a 

democracia no Judiciário. 

O citado autor dispõe que os detentores do poder jamais aceitam qualquer 

tipo de renúncia. A mudança do modelo empírico para o técnico demonstrou isso, 

onde a oligarquia sempre tentou manter o controle do governo. Assim, a resistência 

persistiu até ser insustentável, oportunidade em que cederam à alteração, porém 

mantendo o controle, com o desvirtuamento da idéia aplicada97. O Brasil encaixa-se 

no modelo tecno-burocrático e o Conselho Nacional de Justiça tem a árdua tarefa de 

mudar essa concepção. 

Forçoso convir que os males do tecnicismo assolam a justiça brasileira, vez 

que a mesma burocracia que se mostra imprescindível para o exercício da atividade 

jurisdicional, gera o fenômeno da buropatia, ou seja, a inércia da instituição 

alimentou o regime militar autoritário que existiu no Brasil. O juiz asséptico, mero 

reprodutor das palavras da lei, facilita que o modelo tecno-burocrático seja moldado 

de forma a compactuar com o regime totalitário. A neutralidade torna-se indiferença, 

dando aspectos de legalidade ao sistema. Desta forma, é evidente que os avanços 

alcançados pelo modelo em relação ao seu antecessor, mas também se deve ter a 

consciência de que a sociedade exige mudanças no Judiciário. 

O problema do modelo tecno-burocrático, além de não prever a participação 

popular na gestão, consiste na sua suscetibilidade de tornar-se democrático ou 

empírico, de acordo com as forças dominantes. Assim: 

                                                 
96

 Tema será analisado no item 2.6. 
97

 Op. cit. p. 182. 
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Qualquer estrutura tecno-burocrática pode revolucionar no sentido do 

modelo democrático contemporâneo, mas também pode degradar-se no 

sentido de uma modelo empírico, dependendo das forças que atuem em 

seu interior e do ‗ambiente‘ em que se enquadre.
98

  

Logo, é perceptível que a participação popular é salutar. O ingresso de 

outras entidades na gestão da administração da justiça leva ao aumento de 

credibilidade do Judiciário. Vários autores trazem pesquisas apontando a total 

insatisfação da população pelo desempenho do Judiciário, sendo mais relevantes os 

estudos de Maria Tereza Sadek99 e Luiz Werneck Vianna100. 

Dos três poderes, somente o Judiciário era excluído dos predicados da 

soberania popular. Ou seja, antes do Conselho, como se dava a participação do 

povo na administração da justiça? A resposta é que não havia qualquer tipo. O jogo 

democrático para o Judiciário, pode-se afirmar, inexistia, pois não estava submetido 

a qualquer ingerência do cidadão, que, por sua vez, sequer tinha acesso ao que era 

feito. Transparência e Judiciário eram palavras antônimas. A fiscalização e controle 

eram evidentemente insuficientes tanto na seara administrativa como disciplinar. Já 

se disse, como tese contrária à criação do Conselho, que: 

Os magistrados somos capazes de administrar a nossa casa. Fazendo-o, 

saberemos afastar juízes tardinheiros e punir os que não honrarem a toga. 

Só precisamos de meios para isso, meios que há muito pedimos e que 

somente o Congresso Nacional poderá nos dar.
101

 

A alegação não procede, ainda mais, como já mencionado em diversas 

partes, os instrumentos de fiscalização e controle não eram capazes de regular 

todas as condutas ético-disciplinares dos juízes, ainda mais em se tratando dos 

desembargadores. Com todo o respeito ao Ministro aposentado do Pretório Excelso, 

mas as ponderações de Zaffaroni demonstram que a postura do Ministro é um 

reflexo do chamado romantismo de direita, consistente na resistência de alguns 

                                                 
98

 Op. cit. p. 159. 
99

 Magistrados – uma imagem em movimento. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
100

 Corpo e alma da magistratura brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1997. 
101

 ADI nº 3367-1/DF, voto Ministro Carlos Mário Velloso. p. 334. Sem prejuízo, anote-se que o 
Ministro votou pela parcial procedência da ação, declarando inconstitucionais apenas os incisos XI a 
XIII. 
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magistrados de colegiados a qualquer forma de ingerência horizontalizada. Adianta-

se que os argumentos de Zaffaroni são contundentes e não se quer dizer que o 

Ministro do Supremo tenha tido essa intenção, mas é evidente que o temor à 

horizontalização é decorrente da formação jurídica nos moldes tecno-burocrático. 

Assim:  

 

No outro extremo se acha o que podemos chamar de romantismo de direita, 

cujo autoritarismo não lhe permite ver com bons olhos as estruturas 

horizontais e seus corifeus sentem falta ou ambicionam a verticalização, 

ainda que tampouco faltem entre eles os que apelam a uma nebulosa 

justiça ―popular‖ (no sentido de völkisch), em cujo nome não se fez outra 

coisa que pressionar e controlar ainda mais as cúpulas burocráticas. 

Dentro das próprias estruturas judiciárias haverá sempre operadores que, 

por ocuparem posições nos colegiados de alçada ou de cassação, exercem 

ou ambicionam o poder vertical e, pois, não estão dispostos, a ceder esse 

exercício ou essa aspiração. Não é comum que um juiz de colegiado, 

formado na tradição burocrática ou ambicionando esta tradição – se é que 

pertença a uma estrutura empírica – não se sinta hierarca e mestre em 

antipatia por qualquer tendência à horizontalização judiciária, que pretenda 

tornar realidade o princípio de que na jurisdição há diferenças de 

competências, mas não de hierarquia.
102

 

 Corroborando as lições acima, incluam-se as do eminente jurista Mauro 

Cappelletti, que assim expôs: 

[...] a arma talvez mais frequentemente utilizada para combater essa 

degeneração consiste em incluir membros ―laicos― nos órgãos investidos do 

poder disciplinar, mais uma vez na tentativa de encontrar razoável equilíbrio 

entre o valor independência e o de certo grau de união, que em verdade 

nunca deveria faltar completamente, do judiciário com o resto do body 

politic.
103

 

                                                 
102

 Op. cit. p. 170. 
103

 Juízes irresponsáveis?. Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris, 1989. p. 75-76. 
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Por outro lado, anotado que é imprescindível para um Estado Democrático a 

participação popular na condução dos negócios públicos, verifica-se que a questão 

talvez esteja direcionada de forma diversa dos pensamentos anteriores à Emenda 

Constitucional nº 45/04. Vê-se que a espécie normativa arrolou a instituição dentro 

do organograma do Judiciário, prevendo o Conselho abaixo do Supremo Tribunal 

Federal: 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A - o Conselho Nacional de Justiça; 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os 

Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. 

[...] 

A circunstância implica dizer que o Conselho exerce controle interno, pois 

faz parte da estrutura do Judiciário. Mostram-se muito salutares as conclusões de 

José Adércio Leite Sampaio:  

[...] Pouco de externo tem em seu controle, posto que de formação híbrida. 

Controla-se para dentro o Judiciário por órgão judiciário atípico, 

administrativo-político, defende-se para fora a independência orgânica e 

funcional judiciária.‖
104

.  

A celeuma quanto à composição difusa não tem o condão de alterar a 

natureza do controle, passando a ser externo. Já se pacificou, com acerto, que o 

Conselho possui natureza de controle interno frente à unidade do Judiciário105. Não 

                                                 
104

 Op. cit. p. 264. 

105
 STF, ADI nº 3367-1/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.  
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se trata de órgão da União ou independente dos demais poderes, mas sim 

instituição de âmbito nacional, inserida no Judiciário. Desde a República o Judiciário 

batalhava para ser visto como uno e indivisível. A dualidade de jurisdição facilitava o 

aliciamento dos juízes estaduais, apesar de o Supremo ter interpretação 

equiparando os magistrados das duas justiças. Não obstante, diante do sistema 

precário de justiça, os magistrados estaduais ainda se viam despidos de qualquer 

garantia funcional. 

Pode-se dizer que a unificação da justiça somente se deu com a 

Constituição de 1998. O gérmen da noção de unificação, por incrível que pareça, 

estava na Emenda Constitucional nº 7/77, mais precisamente no reconhecimento de 

que todos os magistrados estavam submetidos ao Conselho Superior da 

Magistratura (art. 120). A regra trouxe força para a tese de que a jurisdição não 

poderia ser fragmentada, sob pena de permitir o arbítrio dos governantes locais, 

acarretando a utilização do Judiciário como instrumento político, gerando uma 

geração de juízes de baixíssimo nível profissional. 

Nesse diapasão, uma das preocupações da Constituição Cidadã foi, sem 

dúvida, sedimentar que a divisão organizacional de ―justiças‖ significava mera 

especialização da jurisdição, visando a permitir maior eficiência na atividade 

jurisdicional. Pode-se comparar com a noção de desconcentração das atividades. 

Ou seja, diferencia-se da idéia de descentralização, pois não há que se falar em 

delegação da atividade. Assim, é visível que o Judiciário possui desdobramentos em 

diversos órgãos a fim de propiciar melhoria na sua organização estrutural. 

O exercício da jurisdição não é de domínio do ―Poder‖ Judiciário, mas sim do 

Estado. Na verdade, pertence ao povo, como decorrência da soberania. O pacto 

federativo, então, não restou violado, mas sim fortalecido, pois com o Conselho 

viabilizou-se um órgão central de tutela da independência do Judiciário. Logo, é 

evidente a vinculação do Judiciário à soberania popular, tendo de submeter-se à 

legitimação democrática, que, por sua vez, somente pode ser alcançada com a 

efetivação condução dos negócios jurídicos com participação de representantes do 

povo. O resultado final pretendido consiste na horizontalização da administração da 

justiça. 
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Conclui-se que o Conselho não se amolda a espécie de controle externo, 

mas sim interno, tendo composição híbrida. Aqui vale lembrar que o art. 103-B da 

Constituição estipula 15 (quinze) membros, sendo 9 (nove) magistrados e 6 (seis) 

não magistrados. Contudo, note-se que dos 6 (seis) membros de fora, 4 (quatro) são 

decorrentes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou melhor, 

2 (dois) pertencem à instituição essencial à função jurisdicional do Estado (art. 

127da Constituição) e outros 2 (dois) pertencem à profissão indispensável à 

administração da justiça (art. 133 da Constituição). 

Tem-se, assim, dois membros não magistrados e não pertencentes a 

nenhuma instituição ou profissão essencial à justiça, sendo um nomeado pelo 

Senado Federal e outro pela Câmara dos Deputados. Porém é forçoso convir que os 

referidos ―estranhos‖ possuem vínculo com as atividades jurisdicionais, pois o 

disposto no art. 103-B, XIII, Constituição exige notável saber jurídico e reputação 

ilibada. Os parâmetros, diga-se de passagem, são os mesmos para a nomeação de 

Ministro para a mais alta corte do Brasil (art. 101 da Constituição). São os 

argumentos sedimentados no voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, na ADI nº 

3367-1/DF: 

O real temor gerado pela presença de não-magistrados no Conselho 

Nacional de Justiça está em que sua fiscalização ético-disciplinar, num 

plano de superposição, transponha os horizontes constitucionais e legais, 

transformando-se em instrumento de dominação política da magistratura. 

Não se deve baratear tão válida preocupação de que um controle arbitrário 

corrompa as condições e garantias de imparcialidade dos juízes e, como tal, 

desnature a Jurisdição. Mas não se deve tampouco sobreestimá-la, nem 

ceder a puras fantasias, como se não dispusesse o sistema de mecanismos 

aptos de defesa com força bastante para neutralizar riscos teóricos. 

 

Neste passo, vale a pena chamar a atenção para o fato de que a própria 

Emenda Constitucional nº 45/04 contém provisões adequadas a garantir 

que o exercício do poder disciplinar se paute por critérios de rigorosa 

legalidade. Relembre-se, ainda uma vez, que a maioria qualificada de 

membros do Conselho é formada de juízes e, pois, de pessoas insuspeitas 

à magistratura, aprovadas e experimentadas no ofício de aplicar a lei. 

Donde é lícito crer que tal maioria constitua o primeiro elemento regulador 

da retidão e legitimidade do uso do poder de controle atribuído ao órgão. 
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Acresça-lhe a circunstância, não menos significativa, de que a função de 

Ministro-Corregedor é destinada ao Ministro representante do Superior 

Tribunal de Justiça (art. 103-B, § 5º). 

 

Mas até a minoria, composta por não-magistrados, é tida, sob vigorosa 

presunção hominis, por afeita às atividades jurisdicionais, não só no caso 

manifesto dos representantes do Ministério Público e da advocacia, senão 

também no dos dois cidadãos que, indicados pelo Legislativo, devam, à 

moda dos candidatos a esta Corte (art. 101 da Constituição da República), 

possuir “notável saber jurídico e reputação ilibada”.
106 

2.5 ELEMENTOS DA ESTRUTURA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Neste tópico serão analisados temas como a composição, prerrogativas, 

impedimentos e funcionamento do Conselho Nacional de Justiça. A composição já 

foi tratada de forma superficial nos itens anteriores e ainda será alvo de perquirição 

quanto à constitucionalidade de integrantes estranhos à estrutura do Judiciário.  

Inicialmente, cabe consignar que o órgão é composto por quinze membros, 

sendo Presidido pelo também Presidente do Supremo Tribunal Federal107. Assim 

prevê o art. 103-B da Constituição: 

 

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Inciso com redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 61, de 11.11.2009 - DOU 12.11.2009) 

II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo 

tribunal; 

III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo 

tribunal; 

IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo 

Tribunal Federal; 

V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 
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 ADI nº 3367-1/DF. p. 238-239. 

107
 Observe-se que nas ausências do Presidente, o Conselho será presidido pelo Vice-Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, conforme parágrafo primeiro do art. 103-B da Constituição. 
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VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de 

Justiça; 

VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 

VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal 

Superior do Trabalho; 

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-

Geral da República; 

XI - um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-

Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de 

cada instituição estadual; 

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil; 

XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados 

um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 

Vê-se que a maioria do Conselho é composta por magistrados, sendo seis 

membros não oriundos do Judiciário, mas quatro deles pertencentes à matéria afeta 

à justiça. Aqui vale lembrar o embate travado durante todo o procedimento para a 

aprovação de Emenda à Constituição, desde a proposta de José Genuíno até o 

substitutivo de Zulaiê Cobra. 

Não é objeto deste trabalho se debruçar sobre a composição do Conselho, 

mas sim anotar que quase que todos os ramos da Justiça foram lembrados e 

prestigiados na redação acima. Percebe-se, porém, que a Justiça Eleitoral e a Militar 

não possuem nenhum representante. Em relação à Eleitoral a situação é razoável 

diante da exiguidade do exercício da judicatura eleitoral. É impossível o exercício de 

mais de dois períodos de dois anos cada um como magistrado eleitoral, o que é 

perceptível em face da ausência de quadro fixo de magistrado. Entretanto, a mesma 

linha de raciocínio, que não foi analisada em seu mérito, não pode ser utilizada para 

a Justiça Militar, ou seja, se se sabe que Justiça Especial possui três braços 

(eleitoral, militar e trabalho) e que há, talvez, motivos relevantes para não haver 

integrantes da eleitoral, o fato não justifica a ausência de magistrados oriundos do 

ramo especializado da Justiça Militar. Se a Justiça do Trabalho possui 

representantes, não há motivo para não haver previsão no que tange à militar. O 
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quadro da Justiça Militar é fixo, havendo concurso de ingresso na carreira de 

magistrado do ramo em questão108.   

Enfim, seja como for, a atual composição leva em consideração quase todos 

os ramos do Judiciário, com exceção, como já dito, das Justiças Eleitoral e Militar. 

Se assim o é, verifica-se que houve a divisão em alguns pólos, isso para fins de 

nomeação, ou melhor, há os indicados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior 

Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Ministério Público, pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Senado Federal e pela 

Câmara dos Deputados. Não houve uma lógica na indicação, vez que o Supremo 

Tribunal Federal ficou com a incumbência de nomear os magistrados da Justiça 

Comum Estadual e o Superior Tribunal de Justiça com a incumbência de indicar os 

oriundos da Justiça também comum, mas Federal. Ora, mencione-se que não há 

federalização do Superior Tribunal de Justiça, que também analisa causas da 

Justiça Estadual, conforme organograma do Judiciário.  

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal detém a prerrogativa de indicar, sem 

prejuízo de que o Presidente do Supremo também será do Conselho Nacional de 

Justiça, duas pessoas, um Desembargador de Tribunal de Justiça e um juiz 

estadual109. O Superior Tribunal de Justiça indicará três membros, sendo um 

Ministro do próprio Superior Tribunal de Justiça, um juiz de Tribunal Regional 

Federal e um juiz federal, o mesmo sucedendo com o Tribunal Superior do Trabalho, 

que poderá indicar três membros da Justiça Especializada, sendo um Ministro do 

próprio Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do Regional do Trabalho e um juiz do 

trabalho. 

É interessante notar que todos os integrantes serão indicados, não se 

falando em qualquer tipo de parâmetro para a escolha do indivíduo.  Somente na 

proposta de José Genuíno é que a forma de escolha incluía a eleição, mesmo que 
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 Há as Propostas de Emenda à Constituição números 09/11 e 358/09 para aumentar o número de 
integrantes do Conselho Nacional de Justiça. A primeira está no Senado Federal e pretende incluir 
representantes Justiça Estadual (dois juízes e dois desembargadores), conforme consulta no site: 
www.planalto.gov.br, em dezembro de 2011. A segunda está na Câmara dos Deputados e pretende 
incluir três juízes da Justiça Eleitoral, conforme consulta no site: www.planalto.gov.br, em dezembro 
de 2011.  
109

 Anote-se que o Supremo detém a prerrogativa de indicar os demais integrantes para o Conselho 
Nacional de Justiça caso os legitimados não o façam no prazo legal, tal indicação de outros membros 
também atingem as demais instituições (Ordem dos Advogados, Ministério Público, Senado Federal e 
Câmara dos Deputados), conforme previsto no parágrafo terceiro do art. 103-B da Constituição. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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parcial para o Conselho Federal, mas mesmo assim prestigiava a democratização na 

escolha. Todas as demais propostas previam a indicação como meio de escolha do 

membro do Conselho. 

 A Emenda Constitucional nº 61/09 alterou a redação do art. 103-B, 

parágrafo segundo, dispondo que somente os membros indicados por instituições 

estranhas ao Judiciário necessitam de nomeação pelo Presidente da República 

depois de aprovação da escolha pelo Senado Federal por maioria absoluta.   

O parágrafo quinto do art. 103-B estipula que o Corregedor do Conselho 

será o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que ficará excluído da distribuição de 

processos, sendo que suas atribuições estão arroladas em três incisos (I - receber 

as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e 

aos serviços judiciários; II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e 

de correição geral; e III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes 

atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, 

Distrito Federal e Territórios), sem prejuízo das demais especificadas no regimento 

Interno (Resolução nº 67 do Conselho Nacional de Justiça – o tema será esmiuçado 

no Capítulo 3). 

O caput do art. 103-B da Constituição estipula mandato de dois anos, sendo 

franqueada uma única recondução no cargo de Conselheiro. Assim, diante da 

instalação do Conselho Nacional de Justiça em 14 de junho de 2005, vê-se que a 

sua composição era a seguinte para o biênio 2005-2007: Nelson Jobim (Presidente 

e Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo próprio Tribunal – 2005 a 

2006); Antônio de Pádua Ribeiro (Corregedor Nacional de Justiça e Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo próprio Tribunal – 2005 a 2006); Ellen 

Gracie (Presidente e Ministra do Supremo Tribunal Federal, indicada pelo próprio 

Tribunal – 2006 a 2007); Cesar Asfor Rocha (Corregedor Nacional de Justiça e 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo próprio Tribunal – 2006 a 

2007); Vantuil Abdala (Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo 

próprio Tribunal); Marcus Faver (Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, indicado pelo Supremo Tribunal Federal); Cláudio Godoy (Juiz de Direito do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indicado pelo Supremo Tribunal 

Federal); Jirair Meguerian (Juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, indicado 
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pelo Superior Tribunal de Justiça); Germana Moraes (Juíza Federal do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, indicada pelo Superior Tribunal de Justiça); Douglas 

Rodrigues (Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, indicado pelo 

Tribunal Superior do Trabalho); Paulo Schmidt (Juiz do Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho); Eduardo 

Lorenzoni (Membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral 

da República); Ruth Carvalho (Membro do Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, indicada pelo Procurador-Geral da República); Oscar Argollo (Advogado, 

indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); Paulo Lôbo 

(Advogado, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); 

Alexandre de Moraes (Cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada, 

indicado pela Câmara dos Deputados); e Joaquim Falcão (Cidadão de notável saber 

jurídico e reputação ilibada, indicado pelo Senado Federal). 

Para o segundo biênio, ou seja, 2007-2009, a composição foi a seguinte: 

Ellen Gracie (Presidente e Ministra do Supremo Tribunal Federal, indicada pelo 

próprio Tribunal – 2007 a 2008); Cesar Asfor Rocha (Corregedor Nacional de Justiça 

e Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo próprio Tribunal – 2007 a 

2008); Gilmar Mendes (Presidente e Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado 

pelo próprio Tribunal – 2008 a 2009); Gilson Dipp (Corregedor Nacional de Justiça e 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo próprio Tribunal – 2008 a 

2009); João Dalazen (Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo 

próprio Tribunal); Rui Stoco (Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, indicado pelo Supremo Tribunal Federal); Andréa Pachá (Juíza de Direito 

do Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, indicada pelo Supremo Tribunal 

Federal); Mairan Maia (Juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, indicado 

pelo Superior Tribunal de Justiça); Jorge Maurique (Juiz Federal do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça); Altino 

Pedrozo (Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, indicado pelo Tribunal 

Superior do Trabalho); Antônio Umberto (Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 

10ª Região, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho); José Adonis (Membro do 

Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República); Felipe 

Locke (Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, indicado pelo 

Procurador-Geral da República); Técio Lins (Advogado, indicado pelo Conselho 
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Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); Paulo Lôbo (Advogado, indicado pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); Marcelo Nobre (Cidadão de 

notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado pela Câmara dos Deputados); e 

Joaquim Falcão (Cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado pelo 

Senado Federal). 

Já a composição atual, biênio 2009-2011, é a seguinte: Cezar Pesulo 

(Presidente e Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo próprio Tribunal); 

Eliana Calmon (Corregedora Nacional de Justiça e Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, indicada pelo próprio Tribunal); Ives Gandra (Ministro do Tribunal Superior 

do Trabalho, indicado pelo próprio Tribunal); Milton Nobre (Desembargador do 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, indicado pelo Supremo Tribunal Federal); 

Paulo de Tarso Tamburini (Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, indicado pelo Supremo Tribunal Federal); Leomar Barros (Juiz do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça); Walter 

Nunes (Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, indicado pelo 

Superior Tribunal de Justiça); Nelson Tomaz Braga (Juiz do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho); Morgana Richa 

(Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, indicada pelo Tribunal 

Superior do Trabalho); José Adonis (Membro do Ministério Público da União, 

indicado pelo Procurador-Geral da República); Felipe Locke (Membro do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, indicado pelo Procurador-Geral da República); 

Jefferson Kravchychyn (Advogado, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil); Jorge Hélio (Advogado, indicado pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil); Marcelo Nobre (Cidadão de notável saber jurídico 

e reputação ilibada, indicado pela Câmara dos Deputados); e Marcelo Neves 

(Cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado pelo Senado 

Federal). 

Percebe-se que os magistrados não foram reconduzidos no cargo de 

Conselheiro, somente acontecendo a recondução com os Conselheiros oriundos das 

demais instituições. 

Os Conselheiros, enquanto perdurar o mandato, possuem todas as garantias 

previstas para os magistrados em geral, possuindo, obviamente, as restrições 
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inclusive. Ou seja, são detentores das prerrogativas de magistrado, nos termos da 

Lei Complementar nº 35/79, tendo, então, de observar os deveres lá preconizados, 

além de respeitar os impedimentos contidos na Constituição Federal.  Nada elide a 

conclusão de que os Conselheiros integram o Judiciário tanto que o Conselho 

Nacional está dentro do Capítulo da Constituição destinado ao Poder Judiciário. Não 

é por outra razão que o relator da ADI nº 3367-1/DF, Ministro Cezar Peluso 

esclareceu o ponto, expondo que:  

A autora formulou, ainda, aditamento à petição inicial, para acrescer 

fundamento à pretensão. Encontra-se pendente de apreciação, na Câmara 

dos Deputados, proposta de acréscimo de mais um § ao art. 103-B da 

Constituição, com o seguinte teor: ―§ 8º. É vedado ao Membro do Conselho, 

referido nos incisos XII e XIII, durante o exercício do mandato: a) exercer 

outro cargo ou função, salvo uma de magistério; b) dedicar-se a atividade 

político-partidária; c) exercer, em todo o território nacional, a advocacia.‖ 

Segundo a AMB, a falta de norma semelhante na Emenda Constitucional nº 

45/04 significaria que as vedações propostas não se aplicariam a 

advogados e cidadãos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, daí 

resultando tratamento desigual entre os SUS membros, o que seria 

inconciliável com a Constituição da República (fls. 130-132). O raciocínio da 

autora, mais uma vez, não conduz a declaração de inconstitucionalidade do 

Conselho Nacional de Justiça. A pendência da proposta voltada a incorporar 

aqueles impedimentos à ordem constitucional não implica que lhes não 

estejam sujeitos advogados e cidadãos integrantes do Conselho. Basta 

juízo analógico baseado nos arts. 95, § único, e 127, § 5º, inc. II, da 

Constituição Federal, para tirar-se a limpo que ninguém pode desempenhar 

atividades incompatíveis com a função dentro do Conselho, tais como as 

previstas naquele projeto e independentemente de sua conversão em regra 

constitucional específica. Da ausência desta não se infere 

inconstitucionalidade daquele, por insulto ao princípio isonômico.
110

 

Desta forma, é inegável que os Conselheiros deverão atentar para o previsto 

no art. 95, parágrafo único, da Constituição Federal, jamais desmerecendo as 

vedações lá constantes. Como se disse a todo o momento, o Conselho Nacional de 

Justiça é órgão integrante do Judiciário. Se assim o é, obviamente os seus membros 
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têm de respeitar as vedações impostas aos magistrados em geral. Ora, o artigo em 

comento encontra-se na Seção I, que possui o nome de disposições gerais. O 

projeto mencionado por Sua Excelência no voto da ADI nº 3367-1/DF não tem o 

condão de permitir que membros do Conselho venham a, caso seja promulgada 

Emenda com a exata redação da proposta, receber, a qualquer título ou pretexto, 

custas ou participação em processo ou receber, a qualquer título ou pretexto, 

auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, 

ressalvadas as exceções previstas em lei, conforme vedações do parágrafo único, 

incisos II e IV do art. 95. 

Como vedação, artigo 95, parágrafo único, inciso V, Constituição Federal, os 

Conselheiros, depois de deixarem o órgão, terão de respeitar a chamada 

―quarentena‖, não podendo trabalhar em causa junto ao Conselho Nacional de 

Justiça nos três anos depois de encerrado o mandato. No escólio de José Adércio 

Leite Sampaio o Conselheiro, ainda, não poderia concorrer à vaga do quinto 

constitucional ou, caso seja magistrado, promover-se por critério de merecimento 

durante o período do mandato ou nos dois anos subsequentes ao término111. Nesse 

ponto, com todo o respeito, não assiste razão ao jurista, pois não encontra amparo 

em nenhum instrumento legal ou embasamento na Lei Maior. A restrição imposta 

não pode ser aceita, pois dependeria de regulamentação constitucional, com 

expressa vedação nesse sentido. Logo, não existindo, nada impede a nomeação de 

Conselheiro e promoção de magistrado nos moldes citados pelo autor. 

O autor tirou tais vedações das disposições existentes na Resolução nº 67 

do Conselho Nacional de Justiça, mais precisamente, artigos 11, § 4º e 15. 

Entretanto, as vedações devem partir da Constituição Federal ou do Estatuto da 

Magistratura. Como se verá no Capítulo 3, o poder normativo primário outorgado ao 

Conselho refere-se à regulamentação direta das atribuições que lhe foram fixadas 

na Lei Maior, porém mesmo que assim o seja, há matérias que imprescindem de 

disposição constitucional ou de lei complementar. A ausência de tais espécies 

normativas não autoriza qualquer invasão por parte do Conselho Nacional de 

Justiça, que, por sua vez, não é dotado de competência suplementar.  
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 Op. cit. p. 268. 
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O termo traz a idéia de que há permissão para que mais de um ente ou 

instituição regulamente determinado assunto, dando primazia para um deles em 

detrimento do outro. Ou seja, é franqueado que determinando ente ou instituição 

edite normas de cunho geral, cabendo a complementação por normas editadas por 

outro ente ou instituição. Obviamente, que as regras suplementares não podem 

violar os comandos normativos expostos nas regras gerais. A noção de suplementar 

traduz a faceta de o ente preencher os espaços vazios deixados pela disposição de 

natureza geral. Ainda, a denominação de competência suplementar assegura que na 

falta de norma geral, o ente, detentor da competência de preencher o vazio, pode 

aditar a tal norma geral, dispondo sobre o assunto. Contudo, caso haja elaboração 

de norma geral, as regras criadas até então perderão toda a eficácia, diante da 

predominância.  

No caso do trabalho, sustenta-se que a regra capaz de reger os assuntos 

envolvendo a Magistratura é a Lei Complementar (Estatuto da Magistratura), 

cabendo ao Conselho Nacional de Justiça somente as atribuições arroladas na 

própria Constituição Federal, vedada qualquer forma de excesso ou de violação. Na 

promulgação de novo Estatuto da Magistratura, normas editadas pelo Conselho 

Nacional, mesmo que decorrentes de uma e suas atribuições, e que estiverem em 

conflito perderão todos os seus efeitos. Ora, o texto constitucional assegura ao 

Conselho Nacional regulamentar as matérias previstas no próprio corpo da Lei Maior 

e aquelas mencionadas no Estatuto da Magistratura. Assim, havendo silêncio tanto 

na Constituição como na Lei Complementar, será vedado ao Conselho Nacional de 

Justiça imiscuir-se no assunto. 

Outrossim, verifica-se que a Resolução chegou ao ponto de contrariar 

vedação constitucional, ou seja, como se disse acima, a Constituição previu a 

chamada ―quarentena‖, fixando prazo de três anos (art. 95, parágrafo único, V), 

sendo que a Resolução fala em dois anos (artigo 11, § 4º). Logo, vê-se que a 

―quarentena‖ deverá ser de três anos, conforme previsto na Lei Maior, tratando-se 

de disposição geral sobre o Judiciário.  

No artigo 16 da Resolução nº 67 há a previsão das hipóteses em que haverá 

a perda do mandato de Conselheiro e, nesse ponto, a Resolução não padece de 

nenhuma inconstitucionalidade, vez que regulamentou assuntou já existente na 
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Constituição, tratando, então, de mera especificação das hipóteses que gerarão a 

perda do cargo. Encontram-se três situações, são elas: I – em virtude de 

condenação, pelo Senado Federal, em crime de responsabilidade; II – em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado; e III – em virtude de declaração, pelo 

Plenário, de perda do mandato por invalidez. Como se percebe são situações já 

mencionadas na Constituição, mesmo que implicitamente, não havendo nenhuma 

inovação no ordenamento jurídico de forma inapropriada. O artigo 52, II, 

Constituição estipula que o Senado Federal processará e julgará os Conselheiros 

nos crimes de responsabilidade. Desta forma, o inciso I do art. 16 somente aclarou 

que caso o Conselheiro seja julgado e condenado, perderá o mandato. O inciso II 

segue a mesma linha de raciocínio do art. 95, I, da Lei Maior, que ao prever a 

garantia da vitaliciedade especificou que a perda do cargo somente ocorreria com 

sentença judicial transitada em julgado. A hipótese no inciso III é decorrência natural 

que culmina inexoravelmente com a perda do mandato. 

O artigo 17 da Resolução nº 67 prevê os direitos do Conselheiro no que se 

refere ao exercício do cargo. Traz um rol de prerrogativas que o Conselheiro possui 

enquanto exercer o munus. São eles: I - tomar lugar nas reuniões do Plenário ou das 

comissões para as quais hajam sido eleitos, usando da palavra e proferindo voto; II - 

registrar em ata o sentido de seus votos ou opiniões manifestadas durante as 

sessões plenárias ou reuniões das Comissões para as quais hajam sido eleitos, 

juntando, se entenderem conveniente, seus votos; III - eleger e serem eleitos 

integrantes de Comissões instituídas pelo Plenário; IV - receber o mesmo tratamento 

protocolar dos Ministros dos Tribunais Superiores; V - obter informações sobre as 

atividades do CNJ, tendo acesso a atas e documentos a elas referentes; VI - 

elaborar projetos, propostas ou estudos sobre matérias de competência do CNJ e 

apresentá-los nas sessões plenárias ou reuniões de Comissões, observada a pauta 

fixada pelos respectivos Presidentes; VII - requisitar de quaisquer órgãos do Poder 

Judiciário, do CNJ e de outras autoridades competentes as informações e meios que 

considerem úteis para o exercício de suas funções; VIII - propor à Presidência a 

constituição de grupos de trabalho ou Comissões necessários à elaboração de 

estudos, propostas e projetos a serem apresentados ao Plenário do CNJ; IX - 

requerer a inclusão, na ordem de trabalhos das sessões do Plenário ou das reuniões 

das Comissões, de assunto que entendam dever ser objeto de deliberação e propor 
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à Presidência do CNJ a realização de sessões extraordinárias; X - propor a 

convocação de técnicos, especialistas, representantes de entidades ou autoridades 

para prestar os esclarecimentos que o CNJ entenda convenientes; XI - pedir vista 

dos autos de processos em julgamento.  

Ademais, sem prejuízo dos deveres impostos pela Lei Complementar nº 

35/79, o artigo 18 da referida Resolução traz os deveres que devem ser cumpridos 

pelos Conselheiros, estando relacionados diretamente ao desempenho no cargo. 

São eles: I - participar das sessões plenárias para as quais forem regularmente 

convocados; II - despachar, nos prazos legais, os requerimentos ou expedientes que 

lhes forem dirigidos; III - desempenhar as funções de Relator nos processos que 

lhes forem distribuídos; IV - desempenhar, além das funções próprias do cargo, as 

que lhes forem delegadas pelo Regimento, pelo Plenário, pelo Presidente ou pelo 

Corregedor Nacional de Justiça; V - guardar sigilo dos seus atos, das suas 

deliberações e das providências determinadas pelo CNJ, ou pelos seus órgãos, que 

tenham caráter reservado na forma deste Regimento; VI - declarar os impedimentos, 

as suspeições ou as incompatibilidades que lhes afetem, comunicando-os de 

imediato à Presidência.  

2.6 ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Neste tópico o assunto em debate será a função primordial do Conselho 

Nacional de Justiça, qual seja: assegurar a independência do Judiciário. No Capítulo 

3 serão analisadas, de forma detalhada, as Resoluções emanadas do Conselho e os 

meandros do poder normativo primário do órgão. Por enquanto, a perquirição refere-

se ao intento principal do Conselho, a independência do Judiciário. Ora, como se 

disse no Capítulo 1, a origem dos Conselhos está claramente na necessidade de 

separação do Judiciário dos demais Poderes.  Havia proeminência do Executivo em 

detrimento do Judiciário, permitindo um sistema de administração da justiça baseado 

no modelo patrimonialista, cerceamento a liberdade dos magistrados e impedindo o 

eficiente funcionamento do serviço judicial. 

Não se nega que a Constituição de 1988 eliminou qualquer noção de 

evidente dependência do Judiciário com os demais Poderes, prevendo um Judiciário 
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forte e assegurando inúmeras garantias institucionais e funcionais, porém isso não 

teve o condão de influir na forma até então adotada de administração da justiça, 

prejudicando de sobremaneira a prestação da atividade jurisdicional, dando fôlego, 

ainda, à forma burocrática de gerir a justiça. A forma patrimonialista de gerir a 

administração da justiça implica dizer que a superação dos obstáculos é medida 

quase que inalcançável, vez que o sistema se retroalimenta da ineficiência. A 

burocracia é pensada no individual, não se preocupando com os conflitos de massa.  

A regulamentação da atividade administrativa, apuração do desempenho 

dos magistrados, punição por infrações disciplinares, planejamentos estratégicos, 

medidas que visam a dar publicidade a todos os atos e etc. são imprescindíveis para 

assegurar maior aproximação do Judiciário com a população, dando maior 

transparência e, consequentemente, maior credibilidade, fortalecendo, assim, a sua 

independência, interna e externa. A desconfiança é o primeiro sintoma da diminuição 

da independência. Por esses motivos é que o Conselho tem de atuar para alterar o 

sistema de administração da justiça de forma mais consentânea com a sociedade 

moderna atual. 

A insistência cada vez maior no dever de accountability reforça a 

independência do Judiciário na medida em que combate noções corporativistas, 

enseja maior participação popular, responsabiliza magistrados que não cumprem os 

deveres funcionais, torna público os atos praticados na administração e fixa metas a 

serem cumpridas112. Poderia alguém dizer que as medidas diminuem a 

independência do magistrado, diante da série de imposições, porém tal visão estaria 

equivocada, pois se as medidas repercutem na independência interna, é inegável 

que visam a blindar a independência de natureza externa. Como se disse, a 

confiança no Judiciário é fator vital para manter incólume a independência de cunho 

externo. Aliás, as inúmeras medidas adotadas a título de accontability referem-se ao 

modelo defasado até então vigente, o patrimonialista, sendo, então, necessárias 

para um novo marco. A blindagem da independência interna que antes havia era 

decorrência de corporativismo impregnado no Judiciário, tendo a consequência de 

cada vez mais diminuir a de natureza externa.    

                                                 
112

 Ver RODRIGUES, Leandro do Nascimento. O Conselho Nacional de Justiça como instrumento de 
accontability horizontal. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política. Brasília: Universidade de Brasília, 2008. p. 38-46. 
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O art. 103-B, § 4º, Constituição traz as funções do Conselho Nacional de 

Justiça, são elas: I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do 

Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência, ou recomendar providências; II - zelar pela observância do artigo 37 e 

apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos 

praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, 

revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores 

de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou 

oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, 

podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a 

disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao 

tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla 

defesa; IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a 

administração pública ou de abuso de autoridade; V - rever, de ofício ou mediante 

provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados 

há menos de um ano; VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre 

processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos 

do Poder Judiciário; VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que 

julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do 

Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal 

Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão 

legislativa. 

Como se verá no Capítulo 3, utilizando-se de método didático, houve a 

divisão quinária das atribuições do Conselho Nacional de Justiça em: administrativa; 

responsabilidade; democratização; planejamento; e publicidade. O que importa 

neste tópico é verificar que os sete incisos retratam todas as atribuições acima 

citadas.   

O inciso I merece maior atenção porque preconiza que o Conselho Nacional 

de Justiça tem de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e, nesse ponto, exsurge 
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o dever de tutelar a independência tanto interna como externa. Veja-se que a 

expressão, embora diga autonomia, refere-se, inclusive, a tutela da independência 

interna, porém concede maior ênfase na implementação das garantias institucionais 

do Judiciário, ou seja, há proeminência na independência externa. Ora, mesmo com 

a Constituição de 1988 ainda sim se vê um Judiciário dependente dos demais 

Poderes. Por esse motivo é que o tópico em análise voltar-se-á para a 

independência externa, deixando a de cunho interna para outros tópicos, mais 

precisamente, no Capítulo 4.  

Para esclarecer o ponto, mencione-se que dentre as garantias institucionais, 

autonomias orgânico-administrativa e financeira, somente esta será alvo de análise 

neste tópico, deixando aquela para o Capítulo 3, vertentes administrativa, 

democratização e planejamento. Logo, o cerne da presente discussão está na 

perquirição sobre o modo pelo qual os demais Poderes tratam a garantia financeira 

do Judiciário, mais precisamente, a questão do orçamento. O art. 99 da Constituição 

é vetor do assunto113, tendo de ser lembrado o art. 98, § 2º, da Lei Maior que prevê 

uma fonte de receita para o Judiciário, estabelecendo que as custas e emolumentos 

serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades 

específicas da Justiça. 

                                                 
113

 Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. 
Parágrafo primeiro - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites 
estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 
Parágrafo segundo - O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, 
compete: 
I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, 
com a aprovação dos respectivos tribunais; 
II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de 
Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. 
Parágrafo terceiro - Se os órgãos referidos no parágrafo segundo não encaminharem as respectivas 
propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores 
aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do 
parágrafo primeiro deste artigo. (Parágrafo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 
08.12.2004 - DOU 31.12.2004) 
Parágrafo quarto - Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em 
desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo primeiro, o Poder Executivo procederá 
aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. (Parágrafo 
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004 - DOU 31.12.2004) 
Parágrafo quinto - Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 
despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou 
especiais. (Parágrafo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004 - DOU 
31.12.2004) 
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Sem a previsão de recursos é impossível que a atividade judicial seja 

exercida. Não se deve esquecer que, embora se conteste a expressão por 

emprestar outro sentido, o Judiciário presta um serviço, consistente na pacificação 

social. Trata-se de um meio legítimo do uso da força, substituindo a vontade das 

partes. Se se tornar inoperante, haverá desrespeito à ordem social e exercício 

arbitrário. Ou seja, as pessoas irão com as próprias mãos buscar o direito que 

entendem possuir, prevalecendo, assim, a lei do mais forte.   

O orçamento é o instrumento que assegura ao Judiciário meios para se 

estruturar a fim de atender às demandas que lhe são levadas, buscando a 

pacificação social. Contudo, também se deve ter em mente que o orçamento é uma 

peça de planejamento do Estado e preparação da ordem econômica, sendo que o 

Judiciário é elemento integrante do orçamento fiscal. Desta forma, é primordial 

verificar como os demais Poderes lidam com o Judiciário na formulação do 

orçamento. 

Como se viu, o Judiciário detém a prerrogativa de formular a sua peça 

orçamentária, entregando-a ao Executivo, que, por sua vez, poderá, caso o 

orçamento não esteja de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, adequá-la, 

reduzindo a peça enviada pelo Judiciário, para fins de consolidação do orçamento 

anual. E mais, a formulação da peça em questão tem de respeitar a Lei 

Complementar nº 101/00, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, 

estipula em seu artigo 20 que a repartição de receitas observará os limites lá 

previstos, prevendo para o Judiciário percentual máximo de seis por cento. Seja qual 

for a interpretação deste artigo, o fato é que em todos os ramos da Justiça o índice 

não tem sido observado.  

Aqui vale citar relatório feito pelo próprio Conselho Nacional de Justiça 

apontando não só o orçamento do Judiciário, mas diversas informações sobre a 

autonomia financeira do Judiciário como um todo. O relatório ―Justiça em 

Números‖114 foi elaborado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, expondo 

dados desde o porte de cada Tribunal, receitas, gastos com pessoal, até processos 

julgados e distribuídos. No que tange ao orçamento, percebe-se que não há 
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 Disponível em www.cnj.jus.br.  

http://www.cnj.jus.br/
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nenhuma preocupação com o assunto por parte sequer dos dirigentes dos Tribunais 

locais. O relatório mencionado foi o primeiro passo para expor o que está sendo feito 

em relação ao assunto, quanto é o recurso e para onde está indo.  

Segundo o relatório, as despesas totais da Justiça Estadual somaram a 

quantia superior a vinte e três bilhões de reais, equivalendo a 0,65% do Produto 

Interno Bruto Nacional. É interessante perceber que somente doze Tribunais tiveram 

despesas superiores a um por cento do Produto Interno Bruto de cada Estado. E.g., 

O Estado de São Paulo, considerado o maior Judiciário, de todas as formas, possui 

despesas que ultrapassam o valor de cinco bilhões de reais, o que representa índice 

inferior a meio por cento, sendo de 0,42%. 

 

Tabela 1 – Desposa total dos tribunais de justiça 
  Fonte: CNJ 
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Gráfico 1 – Despesa total da justiça estadual em relação ao PIB 
Fonte: CNJ 

 

Também é interessante notar que o Judiciário de São Paulo é o terceiro 

colocado quanto aos gastos totais por servidor. Contudo, constata-se que o referido 

encontra-se em oitavo lugar no que tange às despesas totais com recursos 

humanos, ultrapassando os noventa e um por cento. Anote-se que os valores 

colacionados englobam despesas com remuneração, proventos e pensão, 

benefícios, encargos tanto com terceirizados como em face de estagiários. 
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Gráfico 2 – Despesa total da Justiça Estadual por servidor 
 Fonte: CNJ 
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Gráfico 3 – Despesas com recursos humanos em relação à despesa total da Justiça Estadual 
Fonte: CNJ 
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Tabela 2 – Despesas com recursos humanos 
Fonte: CNJ 
 

Prosseguindo, verifica-se que o Judiciário de São Paulo está em quarto lugar 

no que se refere à arrecadação, ou seja, os valores que cada ramo da Justiça 

Estadual logra êxito em obter por causa das custas e emolumentos. Como apontou 

o relatório, houve aumento da arrecadação, passando de trinta e um por cento em 

2009 para trinta e cinco por cento em 2010, o que representa aumento de mais de 

seis bilhões de reais para arrecadação de oito bilhões de reais em 2010. 
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Gráfico 4 – Total de receitas em relação à despesa da Justiça Estadual 
Fonte: CNJ 
 

Os dados acima devem ser analisados em cotejo com outros que trazem os 

números quanto aos feitos distribuídos e número de magistrados por habitantes. 

Verifica-se que em 2010 ingressaram mais de dezessete milhões de feitos na 

Justiça Estadual. O total é inferior ao distribuídos em 2009, havendo uma queda de 

três por cento, o que equivale à distribuição em 2010 de menos seiscentos e 

quarenta mil feitos em relação ao ano anterior. Ainda, vê-se que o número de 

processos em andamento aumentou ligeiramente, por causa dos feitos pendentes, 

sendo 0,8% superior do que o existente em 2009.  
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Tabela 3 – Movimentação total em 2010 
Fonte: CNJ 
 

Por outro lado, como dito, nota-se que o Judiciário paulista está em quarto 

lugar quanto à litigiosidade, ou seja, o número de demandas considerando cem mil 

habitantes, possuindo doze casos novos. O cotejo aqui importante é atinente ao 

número de feitos novos com o de magistrados a cada cem mil habitantes. Com base 

nisso, percebe-se que São Paulo possui uma evidente discrepância, pois se 

constata que o Judiciário possui seis magistrados a cada cem mil habitantes e doze 

novos feitos. A discrepância é ainda maior se levar em consideração o Judiciário 
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gaúcho, vez que possui sete magistrados e dezoito feitos novos, bem como o 

Judiciário do Amapá que possui treze magistrados e nove feitos novos a cada cem 

mil habitantes. 

 

 

Gráfico 5 – Casos novos por cem mil habitantes 
Fonte: CNJ 
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Gráfico 6 - Magistrados por cem mil habitantes 
Fonte: CNJ 
 

Não há relação entre o valor das receitas e a eficiência do Judiciário, pois há 

números que também demonstram aumento no orçamento, que, por sua vez, não foi 

acompanhado pelo aumento na produtividade. A situação do Judiciário é bem mais 

complexa e deve ser levada em consideração. É inevitável a observância de vários 

elementos, tais como o índice de desenvolvimento humano (IDH), associado com o 

produto interno bruto (PIB). Além do mais, deve-se analisar os números de 

magistrados por habitante, casos novos, despesas com pessoal e taxa de 
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congestionamento. Os estudos elaborados por Maria Tereza Sadek115 apontam que 

o cenário nacional é bastante heterogêneo, porém chega à conclusão de que 

Estados com o maior orçamento não estão nas posições mais elevadas no que 

tange às condições materiais e humanas. Ora, como exposto nos estudos, não 

basta a verificação do valor de forma isolada, mas sim a quantia em relação ao 

gasto por cada habitante, magistrados e pessoal auxiliar por cem mil habitantes. 

Veja116:  

 

 

Tabela 4 – Justiça em números – 2004- e 2008 
Fonte: CNJ 
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 Justiça em Números: novos ângulos. Estudo apresentado à Associação dos Magistrados 

Brasileiros. 
116

 Quadros do estudo elaborado, conforme páginas 2, 4, 7, 17, 19 e 29. 
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Tabela 5 – Ranking das UF 
Fonte: CNJ 
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Tabela 6 – Carga de tebalho e taxa de congestionamento 
Fonte: CNJ 
 

Os dados significam que não se pode afirmar que o volume de trabalho 

implica o motivo do congestionamento no Judiciário. Não é possível, de acordo com 

o estudo, chegar à conclusão de que com diminuição no volume de processos novos 

haveria, ao mesmo tempo, queda da taxa de congestionamento117. Ora, os quadros 

expõem que a queda do congestionamento entre os anos de 2007 e 2008 não são 

frutos de aumento no orçamento. Não houve aumento que merece nota no que se 
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refere às despesas com pessoal e aumento no número de magistrados a cada cem 

mil habitantes118.   

É possível constatar que a Justiça Estadual, apesar de possuir sérias 

desvantagens em detrimento das Justiças do Trabalho e Federal, logra êxito em 

superá-las nos números atinentes à efetividade (diminuição da taxa de 

congestionamento). Percebe-se que a Justiça do Trabalho teve, em 2008, aumento 

de sessenta e quatro por cento em relação ao ano de 2004 no que se refere às 

despesas totais por habitante, aumento de vinte inteiros e quarenta centésimos por 

cento em relação ao ano de 2004, quanto ao número de magistrados. A Justiça 

Federal, no mesmo período, teve aumento de setenta por cento no valor destinado 

às despesas totais por cada habitante e acréscimo de mais de vinte e quatro por 

cento quanto ao número de magistrados.  Já a Justiça Estadual teve aumento, no 

mesmo período, de cinquenta e sete por cento quanto às despesas totais por cada 

habitante e aumento de magistrados no percentual de pouco mais de quatorze por 

cento.  

Outrossim, os dados demonstram que o percentual de processos novos 

aumentou, entre 2004 a 2008, em mais de vinte e dois por cento para a Justiça do 

Trabalho, diminuiu em um por cento para a Justiça Federal e aumento em mais de 

vinte e sete por cento para a Justiça Estadual. Assim, levando em conta o número 

de magistrados e os processos novos, vê-se que houve diminuição nas Justiças do 

Trabalho e Federal, respectivamente, de menos de dois por cento e menos de 

dezoito por cento. Já a Justiça Estadual teve aumento no período, passando a ser 

de mais de treze por cento. No que tange à carga de trabalho, mais uma vez, houve 

diminuição nas Justiças do Trabalho e Federal, respectivamente, de menos de sete 

por cento e menos de vinte e quatro por cento. Já a Justiça Estadual sofreu com 

aumento na carga de trabalho, passando a ser de mais de quatorze por cento. 

É interessante notar que tudo levaria a crer que a taxa de congestionamento 

seria mais alta na Justiça Estadual, diante dos elementos já mencionados, porém se 

vê o contrário, ou seja, que a taxa, entre 2004 a 2008, teve queda maior do que 

comparado com as Justiças do Trabalho e Federal. A Estadual possuía taxa de mais 
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de setenta e nove por cento, mas conseguiu diminui-la para mais de um por cento. A 

Justiça do Trabalho possuía taxa de mais de setenta e seis por cento, diminuindo-a 

em dois décimos por cento. A Justiça Federal possuía a menor taxa de 

congestionamento, sendo de mais de quarenta e sete por cento, tendo diminuição 

de cinco décimos por cento.  

Ao final do trabalho, a autora cria um quadro, como se viu, sedimentando a 

classificação das Justiças Estaduais, levando em conta os aspectos acima citados, 

podendo-se concluir que os Estados que destinam o maior volume de recursos ao 

Judiciário não ocupam, sequer, as cinco primeiras colocações. Assim: 

No ranking final relativo às condições materiais e humanas os cinco 

primeiros colocados pela ordem são: Distrito Federal, Mato Grosso, 

Roraima, Amapá e Espírito Santo. No extremo oposto, ou seja, nas piores 

posições estão: Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí e Pará
119

.  

Tal fenômeno é inegável, porém também não se pode esquecer que o 

Judiciário encontra-se defasado em vários aspectos (tecnológicos e recursos 

humanos). Os cortes ao orçamento são sistemáticos e causam prejuízos a um 

planejamento adequado. Veja, por exemplo, o Estado de São Paulo, que em 2005 o 

orçamento do Judiciário era de quatro bilhões e quinhentos milhões de reais, sendo 

em 2011 de cinco bilhões e seiscentos milhões de reais. O interessante aqui é notar 

que a proposta para 2011 previa orçamento em mais de doze bilhões de reais, 

havendo, assim, pelo Executivo, corte de mais de cinquenta e quatro por cento do 

valor previsto na proposta orçamentária, passando a ser de cinco bilhões e 

setecentos milhões de reais. A postura inviabiliza um planejamento estratégico claro 

e objetivo diante do corte de natureza substancial. Ademais, no Judiciário paulista 

percebe-se que há uma diminuição do valor destinado à instituição com o passar 

dos anos, ou seja, constata-se que há uma escala decrescente na porcentagem da 

receita destinada ao Judiciário na lei orçamentária anual. A receita do Estado de São 

Paulo, prevista nas leis orçamentárias anuais, de 2005 a 2011, teve aumento de 

mais de cem por cento, e.g., em 2005 a receita prevista foi de mais de sessenta 

bilhões de reais, em 2009 a receita foi quase de cento e vinte bilhões de reais e em 

                                                 
119

 Op. cit. p. 19. 



119 

 

2011 ultrapassou o valor de cento e quarenta bilhões de reais. Os quadros abaixo 

demonstram a situação120: 

 

 

Gráfico 7 – Custo do Judiciário Paulista conforme as LOAs 
Fonte: CNJ 
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 FAIM FILHO, Eurípedes Gomes. O financiamento dos serviços no Poder Judiciário com ênfase na 
experiência paulista. [S.I.:s.n.]. 
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Gráfico 8 – Desmonte do Judiciário Paulista 
 

 

Gráfico 9 – Receitas nas LOAS do ESP em valores 
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O fato é que a situação limita uma evolução na prestação da atividade 

judicial por limitação demasiada nos recursos destinados ao Judiciário, cerceando, 

assim, a autonomia financeira do Poder. Para tentar superar o problema financeiro o 

Judiciário paulista editou Resolução (número 196/05) nos mesmos dizeres do artigo 

98, § 2º da Constituição Federal, expondo que as custas e emolumentos passariam 

a lhe pertencer. O Estado ingressou com ADI perante o Supremo Tribunal Federal 

(número 3401/SP), sendo a decisão do Judiciário paulista declarada inconstitucional, 

pois a destinação de recursos tem de ser feita por meio de lei específica121.  

Para o ano de 2012 o Judiciário Paulista enviou proposta orçamentária de 

mais de treze bilhões do Executivo. O fato aqui é que o Pretório Excelso possui 

entendimento manso e pacífico de que o Executivo não detém prerrogativa de 

reduzir a proposta orçamentária enviada pelo Judiciário, cabendo somente ao 

Legislativo tal mister, sob pena de quebrar o princípio da Separação de Poderes. 

Não é por outro motivo que o Presidente do Supremo Tribunal Federal expôs que a 

Chefe do Executivo da União não poderia reduzir a proposta orçamentária, tendo 

somente a atribuição de encaminhá-la ao Congresso Nacional122. O empasse pode 

ter causado constrangimentos, porém demonstrou a posição do Judiciário em não 
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aceitar que o Executivo realize qualquer tipo de corte no orçamento feito pelo 

Judiciário, vez que a atribuição pertence ao Congresso Nacional. 

Assim sendo, totalmente justificável a existência do Conselho Nacional de 

Justiça como artífice da proteção à autonomia financeira do Judiciário, atuando em 

todas as frentes para auxiliar os ramos da justiça na obtenção dos meios 

necessários para implementar seus programas de atuação. Ainda, nada impediria 

uma atuação na seara judicial por parte do próprio Conselho Nacional de Justiça 

para valer a independência externa do Judiciário. A tarefa do Conselho não se 

exaure no acompanhamento da elaboração da proposta orçamentária, sendo, 

também, na execução concreta do orçamento na utilização das dotações destinadas 

ao Judiciário, auxiliando, se o caso, a busca de eventuais aberturas de créditos 

suplementares.  
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CAPÍTULO 3 PODER NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

Neste tópico será analisado o conceito de poder normativo e o que significa 

para o Judiciário, bem como as resoluções editadas pelo Conselho Nacional de 

Justiça. A problemática centra-se na interpretação do previsto no art. 103-B, § 4º, I, 

Constituição Federal. In verbis: 

Art. 103-B. [...] 

 

§ 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos 

juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas 

pelo Estatuto da Magistratura: 

 

I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto 

da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência, ou recomendar providências; 

 

[...]. (grifo nosso) 

Denominou-se de poder normativo a prerrogativa de expedir atos 

regulamentares. Logo, é imprescindível discutir a natureza e alcance das 

Resoluções editadas. Mister salientar que o assunto sempre foi tratado em outras 

áreas (direito administrativo de do trabalho), isso quando da análise das agências e 

do poder normativo da justiça do trabalho. 

Em um trajeto histórico, chega-se à era Vargas, em que durante o Estado 

Novo, o então Presidente, Getúlio Vargas, instituiu o denominado poder normativo 

da Justiça do Trabalho. Os autores salientam que a origem remonta o 

corporativismo que regia a sociedade123, inspiração obtida da Carta del Lavoro, 

documento este oriundo do fascismo de Mussolini.  

A intenção era conferir à Magistratura del Lavoro competência suficiente 

para solucionar os impasses, criando normas jurídicas para coordenar a relação 
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empregatícia. Há, contudo, quem diga que a adoção do poder normativo para a 

Justiça do Trabalho era um disfarce de Vargas, que, na verdade, sobre o conflito:  

[...] considerava nocivo aos interesses da produção, que deveria atuar 

livremente sem os ‗incômodos‘ decorrentes das reivindicações dos 

trabalhadores, mas se estas surgissem, caberia ao Estado, através de sua 

máquina, resolvê-las rapidamente e ‗restabelecer a paz social‘.
124

 

José Augusto Rodrigues Pinto definiu o poder normativo como sendo: 

[...] uma competência determinada a órgão do poder judiciário para, em 

processo no qual são discutidos interesses gerais e abstratos, criar norma 

jurídica destinada a submeter à sua autoridade as relações jurídicas de 

interesse individual concreto na área da matéria legislativa.
125

 

O objeto do presente trabalho não é apurar a sobrevivência ou não do poder 

normativo na Justiça do Trabalho, mas sim traçar os delineamentos do que vem a 

ser tal instituto, transportando-o para o Conselho Nacional de Justiça, apontando as 

consequências disso. Ou seja, analisar a força normativa que se extraí das 

Resoluções editadas. São leis ou não? A diferença entre o poder normativo da 

Justiça do Trabalho e do Conselho está na redação dos artigos que preconizam a 

prerrogativa. 

Atualmente se discute se a Justiça do Trabalho ainda é detentora do poder 

normativo, pois a Emenda Constitucional nº 45/04 alterou a redação do art. 114, § 

2º, dizendo que agora haverá decisão do conflito. Antes da mudança, o artigo dizia 

que podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições. Ives Gandra da 

Silva Martins Filho126 e Arion Sayão Romita127 entendem que há desvantagens e 

antinomias constitucionais, respectivamente, quanto ao poder normativo. O fato é 

que prevalecia e ainda prevalece a existência de poder normativo à Justiça do 

Trabalho. 
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Temos, então, de verificar qual o sentido de atos regulamentares, conforme 

o texto da disposição supracitada. Deve-se aprofundar a teoria da separação dos 

poderes, tendo em vista o Estado moderno, como já dito em outras partes. A divisão 

do poder, ou competências, não foi feita de modo inflexível, ou seja, a dinâmica do 

poder explica que nenhum dos poderes exerce as atribuições de forma exclusiva, 

havendo partição das competências, consubstanciado na regra de pesos e 

contrapesos (checks and balances). O controle recíproco exige que a separação não 

seja feita de modo rígido, havendo ponderação, viabilizando a não concentração do 

poder em uma só instituição. 

 Nesse diapasão, com a evolução do Estado não se pode mais adotar o 

conceito de lei como era no período do liberalismo. Atualmente, a lei não só tem a 

finalidade de gerir uma ordem geral e abstrata, mas também tem por objetivo 

conseguir resolver problemas concretos, culminando em uma hipertrofia legiferante. 

Não é por outro motivo que a lei já foi equiparada a mero regulamento, diante da 

circunstância de tratar de casos concretos128. 

O Estado moderno gerou a necessidade de a ação legislativa ser partilhada 

entre vários corpos129. É claro que não se quer dizer que o Legislativo deva 

renunciar ao dever de produzir as leis de caráter geral, mas sim que é plenamente 

possível que a Lei Maior estipule outros órgãos com atribuições similares. Os 

mesmos problemas de legitimidade tratados acima também assolam o Legislativo, 

tendo a pecha de ineficiente e extremamente burocrático. 

A atual sociedade, refletindo o Estado moderno, demanda que ocorra certa 

descentralização, esta entendida no sentido de que em determinados assuntos, com 

previsão constitucional, haja a observância dos princípios de celeridade e 

efetividade, permitindo maior liberdade para que os objetivos de responsabilidade do 

órgão sejam alcançados. Trata-se de uma decorrência óbvia da maneira de gerir a 

administração do serviço judicial, como já dito em tópicos anteriores. Percebe-se o 

colapso da teoria da separação dos poderes, passando a ser aceito o exercício da 

atividade legiferante por parte do Executivo e, agora, pelo Judiciário. Nesse sentido, 

é a lição de Clèmerson Merlin Clève: 
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Está agonizando um conceito de lei, um tipo de parlamento e uma 

determinada concepção do direito. O parlamento monopolizador da 

atividade legiferante do Estado sofreu abalos. Deve continuar legislando, é 

certo. Porém, a função legislativa será, no Estado contemporâneo, dividida 

com o Executivo. O parlamento não deve deixar de reforçar o seu poder de 

controle sobre os atos, inclusive normativos, do Executivo. A crise do 

parlamento burguês conduz ao nascimento do parlamento ajustado às 

profundas alterações pelas quais passam a sociedade e o Estado. Portanto, 

o declínio alcança um determinado parlamento; não a instituição 

propriamente dita.
130

 

Pode-se concluir que houve, com a Emenda Constitucional nº 45/04, 

delegação do Poder Constituinte derivado ao Conselho Nacional para este exercer o 

poder normativo primário dentro dos parâmetros traçados pelo Congresso. 

Facilmente se elucida que o Congresso permanece como centro, pois pode a todo o 

momento regulamentar novos limites para a delegação, com a ressalva de que é 

franqueado ao Conselho exercer o poder que lhe foi concedido para cumprir a sua 

missão constitucional. 

Veja-se que todo o arcabouço foi esculpido pelo Congresso, prevendo os 

parâmetros básicos de atuação do Conselho, que terá a liberdade dentro das 

normas constitucionais. Desta forma, mostra-se equivocado dizer que o Conselho 

não poderia regulamentar os dispositivos constitucionais, dependendo de lei 

ordinária. A Constituição, por meio do Poder Constituinte derivado, mencionou todos 

os nortes para o Conselho, fixando standards, dos quais o órgão não pode inovar. 

O Legislativo, mesmo com a Emenda nº 45/04, não cedeu ao Conselho a 

prerrogativa de criar direitos e obrigações na ordem jurídica, mas sim  que fosse 

possível a criação de normas tendentes a concretizar as finalidades do Conselho. 

Assim, divisa-se poder normativo primário, o qual o Conselho não possui, daquele 

subsidiário, imprescindível para a efetivação das funções do art. 103-B. Aliás, 

colocar o Conselho Nacional de Justiça sob mera regulamentação, aquela entendida 

como decorrente da noção de direito administrativo, é o mesmo que não se instituir 
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um Conselho da Magistratura no Brasil. As lições de José dos Santos Carvalho Filho 

são relevantes: 

Poder regulamentar, portanto, é a prerrogativa conferida à Administração 

Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua 

efetiva aplicação. A prerrogativa, registre-se, é apenas para complementar 

a lei; não pode, pois, a Administração alterá-la, invadindo a competência do 

Legislativo. Por essa razão, o art. 49, V, da CF, autoriza o Congresso 

Nacional a sustar atos normativos que extrapolem os limites do poder de 

regulamentação.
131

 

Não há como se anuir à tese esboçada por muitos de que o Conselho é 

destituído de poder normativo primário. Em outros, citem-se os juristas Lênio Luiz 

Streck, Ingo Wolfang Sarlet e Clèmerson Merlin Cleve, que não entendem que o 

Conselho possui a prerrogativa de editar atos com força de lei. Assim: 

Se a atuação dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público está 

regulada em leis específicas (LOMAN, LOMAN‘s estadual e federal, postas 

no sistema em estrita obediência à Constituição), parece, de pronto, 

inconcebível que o constituinte derivado, ao aprovar a Reforma do 

Judiciário, tenha transformado os Conselhos em órgãos com poder 

equiparado aos do legislador. Ou seja, só se pode entender a menção ao 

poder de expedir ―atos regulamentares‖ como um ―poder subsidiário‖, com o 

objetivo específico de controle externo, a partir de situações concretas que 

surjam no exercício das atividades de judicatura e de Ministério Público. 

Aliás, não se pode esquecer que é exatamente o controle externo que se 

constituiu na ratio essendi da criação de ambos os Conselhos.
132

 

Em que pese os argumentos acima, não se pode anuir à tentativa de 

equiparar os atos do Conselho à figura do poder regulamentar acima exposta. O 

equívoco consiste em confundir legalidade com Legislativo. Ou melhor, de que o 

Congresso é o único legitimado para exercitar o poder normativo primário. A idéia de 

que há a necessidade de uma lei intermediando a Constituição e os atos 
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regulamentares do Conselho é insustentável e implicaria contradição à intenção da 

instituição do Conselho. A confusão reside no fato de atribuir ao Legislativo o 

monopólio do poder normativo primário, quando, na verdade, pertence ao povo. O 

Estado Democrático de Direito pode, então, preconizar outros agentes responsáveis 

pela edição de normas inovadoras. 

As palavras atos regulamentares (art. 103-B, § 4º, I) não podem ser 

dissociadas do contexto fático que se encaixam. Trata-se de prerrogativa conferida 

não por lei, mas sim pela Constituição Federal. Logo, como terão o condão de 

regulamentar o próprio texto constitucional é inegável o seu caráter autônomo com 

natureza primária. Conclui-se que terão o mesmo nível hierárquico das leis. Fica 

claro que não se deve prender aos ditames do Estado Liberal, que era apegado ao 

império da lei. 

A lição de Binenbojm133 aponta a crise do Legislativo, expondo dois 

aspectos, os ângulos estrutural (crise de representação) e funcional (descrença 

como expressão da vontade geral), entendendo pela teoria de concretização 

normativa direta constitucional. É ilógico pensar que diante da complexidade dos 

fatos o Legislativo tenha condições de exercer suas funções a contento. Há 

disparidade entre legislação e normação. Repita-se que os limites do poder 

normativo do Conselho estão descritos na Constituição, sendo que o excesso 

poderá ser alvo de controle por parte do Pretório Excelso. 

 Canotilho ressalta que o dogma da lei formal cede diante do texto 

constitucional, sendo viável a primazia da ordem constitucional, efetivada 

diretamente por normas regulamentares. A juridicidade passou a justificar a tese de 

respeito à Constituição e não só à lei. Trata-se de novo parâmetro de interpretação 

que não visa a suplantar a legalidade formal. Longe disso, mas sim consubstanciar 

um aprofundamento do entendimento do princípio da legalidade, complementando-o. 

Diz Canotilho: 

Quando o texto constitucional nada disser, poder-se-á interpretar o seu 

silêncio no sentido da admissibilidade de uma actividade administrativa – a 
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começar pela actividade regulamentar – fundada diretamente na 

Constituição. Quer dizer: a precedência e a prevalência da Constituição 

substituem a precedência e a reserva vertical da lei. Por outras palavras: a 

reserva vertical de constituição substitui a reserva vertical de lei.
134

 

Assim, chega-se à conclusão de que o Conselho Nacional de Justiça é 

dotado de poder normativo primário. Essa foi a tese vencedora no Supremo Tribunal 

Federal quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

nº 12-MC/DF, que será objeto de análise no item 3.2. 

3.1 CONSTITUCIONALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

O tema já apurado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 3367-1/DF. ADC nº 12-6/DF. Entretanto, deve-se dizer 

que a posição anterior do Pretório Excelso era contrária ao controle externo. Aponta-

se que nos precedentes das ADI‘s números 98/MT; 135/PB, 137/PA, 197/SE e 

ADIMC nº 251/CE o STF já decidiu sobre a inconstitucionalidade de qualquer 

medida que tentasse viabilizar que estranhos participassem do controle do 

Judiciário. O então Ministro Sepúlveda Pertence foi enfático quando da declaração 

de inconstitucionalidade da ADI nº 98/MT: 

A experiência da Europa continental não se pode transplantar sem traumas 

para o regime brasileiro de poderes: lá, os conselhos superiores da 

magistratura representam um avanço significativo no sentido da 

independência do Judiciário, na medida em que nada lhe tomaram do poder 

de administra-se, de que nunca antes dispuseram, mas, ao contrário, 

transferiram a colegiados onde a magistratura tem presença relevante, 

quando não majoritária, poderes de administração judicial e sobre os 

quadros da magistratura que historicamente eram reservados ao Executivo; 

a mesma instituição, contudo, traduziria retrocesso e violência 

constitucional, onde, como sucede no Brasil, a idéia de independência do 

                                                 
134

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 5. reimp. 

Coimbra: Almedina, 2003. p. 840. 



130 

 

Judiciário está extensamente imbricada com os predicados de autogoverno 

crescentemente outorgados aos Tribunais.
135

 

Chegou-se a editar a Súmula nº 649 sobre o assunto, prevendo que: ―É 

inconstitucional a criação, por Constituição estadual, de órgão de controle 

administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros 

poderes ou entidades.‖ Assim, era de imaginar-se que o Conselho encontraria 

dificuldades quanto à sua constitucionalidade. Foi o que de fato aconteceu. 

A ADI nº 3367-1/DF tratou do cerne da constitucionalidade sobre o controle 

feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Foi proposta pela Associação dos 

Magistrados Brasileiros.  Discussão estava sobre a constitucionalidade ou não dos 

artigos 1º e 2º da Emenda Constitucional nº 45, mais precisamente sobre o 

Conselho Nacional de Justiça. O Ministro Cezar Peluso, relator da ADI, sedimentou 

que o Conselho surgiu como resposta da sociedade contra o caráter corporativista 

do Judiciário:  

São antigos os anseios da sociedade pela instituição de um órgão superior, 

capaz de formular diagnósticos tecer críticas construtivas e elaborar 

programas que, no limite de suas responsabilidades constitucionais, dêem 

respostas dinâmicas e eficazes aos múltiplos problemas comuns em que se 

desdobra a crise do Poder.
136

 

Jamais se pode aceitar que haja qualquer tipo de isolamento institucional do 

Judiciário. Ainda, o referido Ministro adentrou a questão envolvendo a composição 

difusa, incluindo a participação de membros do Ministério Público, advogados e 

cidadãos, dizendo que não implica menosprezo ou atentado à independência do 

Judiciário: 

Bem pode ser que tal presença seja capaz de erradicar um dos mais 

evidentes males dos velhos organismos de controle, em qualquer país do 

mundo: o corporativismo, essa moléstia institucional que obscurece os 
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procedimentos investigativos, debilita as medidas sancionatórias e 

desprestigia o Judiciário.
137

 

Como já dito, o embate foi acirrado e logo surgiu a divergência. Iniciou-se 

com a Min. Ellen Gracie, que votou pela parcial procedência da ADI, dizendo que 

são inconstitucionais os incisos X, XI, XII, XIII do art. 103-B. in verbis: 

[...] Mas este principio de independência do Judiciário, corolário do 

postulado da separação de poderes (art. 2º), não possui em seu âmbito de 

proteção apenas os agentes que personificam o referido Poder. A sua 

estrutura – essencialmente representada pelos Tribunais – é igualmente 

resguardada de eventuais interferências. Em outras palavras, a autonomia 

administrativa, financeira e orçamentária dos Tribunais é regra 

constitucional de preservação do autogoverno do Judiciário como Poder do 

Estado. [...] Assim procedendo no presente caso, considero indevida a 

participação de membros do Ministério Publico, advogados e cidadãos 

indicados pela Câmara dos Deputados e Senado Federal em órgão 

incrustado, pela própria Emenda Constitucional nº 45/04, na organização 

do Poder Judiciário [...] a participação daqueles que não são membros 

deste Poder choca-se frontalmente com a já referida independência 

qualificada do Poder Judiciário, que se desdobra nas garantias de 

independência no exercício da judicatura e na autonomia administrativa, 

financeira e orçamentária dos Tribunais. 

O Ministro Marco Aurélio foi o único a votar pela total procedência da ADI 

trazendo à baila os mesmos motivos da ADI nº 98/MT. Não obstante, por maioria, 

venceu a tese de que o Conselho é adequado para a sistemática constitucional, não 

havendo qualquer prejuízo à independência judicial. São os excertos dos Ministros 

Eros Grau e Celso de Mello, respectivamente: 

[...] De resto, --- e este ponto é de fundamental importância --- ao Conselho 

Nacional de Justiça não é atribuída competência nenhuma que permita a 

sua interferência na independência funcional dos magistrados. Cabe a ele 

exclusivamente o ‗controle da atuação administrativa e financeira do Poder 
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Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes‘, nada mais 

do que isso.
138

 

 

[...] Sempre entendi essencial e plenamente com a idéia republicana - que 

possui extração constitucional – a necessidade de instaurar-se, em nosso 

País, um sistema destinado a viabilizar a instituição de modelo vocacionado 

a conferir efetividade ao processo de fiscalização social dos atos não-

jurisdicionais emanados dos membros e órgãos do Poder Judiciário. [...] Na 

realidade, o sistema democrático e o modelo republicano não admitem, nem 

podem tolerar a existência de regimes de governo sem a corresponde 

noção de fiscalização e de responsabilidade.
139

 

O interessante foi o voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence, vez 

que na ADI nº 98/MT foi o relator da decisão pela inconstitucionalidade do controle 

externo do Judiciário Estadual. Suas razões concentraram-se na ausência de 

inconstitucionalidade na criação do Conselho, havendo inconstitucionalidade 

somente no inciso XIII do art. 103-B por entender uma nova forma de ingerência do 

Legislativo. Pautou-se que como o Conselho foi instituído por Emenda à 

Constituição haveria superação da Súmula nº 649, que proibiu as Constituições 

Estaduais de regularem o assunto. Entendeu-se que a instituição do controle externo 

no âmbito estadual caracterizava violação à independência do Judiciário, além de 

quebra da separação de poderes. O Judiciário é uno, nacional, não sendo crível que 

regras setoriais previssem tal tipo de controle, em distorção com as normas 

constitucionais. Anotou que sempre foi favorável a um órgão nacional de 

administração da justiça. Disse que a constitucionalidade da Emenda estaria na 

suavidade das regras do atual Conselho Nacional de Justiça, diferentemente das 

propostas de outros tempos. Anotou a sutileza da Emenda nº 45/04140. A sua 

contrariedade foi em relação aos dois cidadãos nomeados pelo Congresso 

Nacional141, com base na partidarização, fenômeno já tratada em outro tópico.  
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 ADI nº 3367-1/DF. p. 281-282. 
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 ADI nº 3367-1/DF. p. 347-348. 
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 ADI nº 3367-1/DF. p. 362. 
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 ADI nº 3367-1/DF. p. 364. 
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Em suma, o resultado final da ADI nº 3367-1/DF142 foi pela total 

improcedência da ação, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso, Ellen 

Gracie e Sepúlveda Pertence, sendo que o primeiro votou pela total procedência da 

ação e os demais pela parcial. 

Colocou-se uma pá de cal acerca da constitucionalidade do Conselho, 

excluindo qualquer dúvida sobre o fato de ser órgão integrante do Judiciário, 

                                                 
142

 É o contido na Ementa: 1. AÇÃO. Condição. Interesse processual, ou de agir. Caracterização. 

Ação direta de inconstitucionalidade. Propositura antes da publicação oficial da Emenda 
Constitucional nº 45/2004. Publicação superveniente, antes do julgamento da causa. Suficiência. 
Carência da ação não configurada. Preliminar repelida. Inteligência do art. 267, VI, do CPC. Devendo 
as condições da ação coexistir à data da sentença, considera-se presente o interesse processual, ou 
de agir, em ação direta de inconstitucionalidade de Emenda Constitucional que só foi publicada, 
oficialmente, no curso do processo, mas antes da sentença. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação 
direta. Emenda Constitucional nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição 
e disciplina. Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro 
e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos 
Poderes. História, significado e alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional 
imutável (cláusula pétrea). Inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio, mediante 
preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício 
imparcial e independente. Precedentes e súmula 649. Inaplicabilidade ao caso. Interpretação dos 
arts. 2º e 60, § 4º, III, da CF. Ação julgada improcedente. Votos vencidos. São constitucionais as 
normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, instituem e 
disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional. 
3. PODER JUDICIÁRIO. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle administrativo, 
financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo. Conselho de Justiça. Criação por Estado membro. 
Inadmissibilidade. Falta de competência constitucional. Os Estados membros carecem de 
competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo do Judiciário, conselho 
destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar da respectiva Justiça. 4. 
PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente 
administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da 
magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do 
Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o 
Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos art. 102, 
caput, inc. I, letra "r", e § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência 
sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário 
nacional, a que aquele está sujeito. 5. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. 
Competência. Magistratura. Magistrado vitalício. Cargo. Perda mediante decisão administrativa. 
Previsão em texto aprovado pela Câmara dos Deputados e constante do Projeto que resultou na 
Emenda Constitucional nº 45/2004. Supressão pelo Senado Federal. Reapreciação pela Câmara. 
Desnecessidade. Subsistência do sentido normativo do texto residual aprovado e promulgado (art. 
103-B, § 4º, III). Expressão que, ademais, ofenderia o disposto no art. 95, I, parte final, da CF. Ofensa 
ao art. 60, § 2º, da CF. Não ocorrência. Argüição repelida. Precedentes. Não precisa ser reapreciada 
pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que, na 
redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo. 
6. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Membro. Advogados e cidadãos. Exercício do 
mandato. Atividades incompatíveis com tal exercício. Proibição não constante das normas da 
Emenda Constitucional nº 45/2004. Pendência de projeto tendente a torná-la expressa, mediante 
acréscimo de § 8º ao art. 103-B da CF. Irrelevância. Ofensa ao princípio da isonomia. Não ocorrência. 
Impedimentos já previstos à conjugação dos arts. 95, § único, e 127, § 5º, II, da CF. Ação direta de 
inconstitucionalidade. Pedido aditado. Improcedência. Nenhum dos advogados ou cidadãos membros 
do Conselho Nacional de Justiça pode, durante o exercício do mandato, exercer atividades 
incompatíveis com essa condição, tais como exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, 
dedicar-se a atividade político-partidária e exercer a advocacia no território nacional. 
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possuindo composição majoritária por membros desta instituição, havendo, por fim, 

controle das decisões pelo Pretório Excelso. 

3.2 CONSTITUCIONALIDADE DO PODER NORMATIVO DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA 

Embora a decisão do Supremo tenha sedimentado a constitucionalidade do 

Conselho, discussões ainda persistiam quanto ao alcance das regras estipuladas 

pela Emenda Constitucional nº 45/04. Entende-se que, como dito na introdução 

deste capítulo, as lições modernas levam à conclusão de que o Conselho é dotado 

de poder normativo primário. O assunto desaguou, novamente, para a mais alta 

corte decidir. O embate deu-se na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

nº 12-6/DF. 

Verifica-se algo interessante, vez que a ADI nº 3367 havia sido proposta 

pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), entidade que foi a autora da 

ADC nº 12-6. Assim, vê-se que a mesma entidade que contestou a 

constitucionalidade do órgão, passou a defender a compatibilidade com o texto 

supremo da Resolução nº 7/05 do Conselho, que versa sobre o nepotismo. 

Anota-se que o nepotismo em si não será analisado neste item, mas sim no 

seguinte. O objeto será a discussão travada no Pretório Excelso sobre a 

constitucionalidade do poder normativo. O relator da ADC foi o Ministro Carlos Ayres 

Britto que acolheu os motivos jurídico-filosóficos quanto à existência de poder 

normativo primário em relação aos atos regulamentares expedidos pelo Conselho 

Nacional de Justiça. O relator iniciou seu voto ressaltando a competência conferida 

ao CNJ pela Emenda Constitucional nº45/04 para fiscalizar os atos do Poder 

Judiciário. Segundo o ministro, a emenda constitucional da Reforma do Judiciário 

"deixa claro extrema relevância do Conselho Nacional de Justiça como órgão central 

de controle administrativo e financeiro do Judiciário.‖143 
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 (...) 16. Noutro giro, tenho que a Resolução em foco intenta retirar diretamente da Constituição o 
seu fundamento de validade, arrogando-se, portanto, a força de diploma normativo primário. Questão 
que se confunde com o próprio mérito da causa e como tal é que paulatinamente me disponho a 
enfrentá-la. Seja como for, cuida-se de ato normativo que se reveste dos atributos da generalidade, 
impessoalidade e abstratividade, sujeitando-se, no ponto, ao controle objetivo de constitucionalidade. 
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17. Com efeito, o caráter genérico da Resolução 07/05 se patenteia nos dispositivos (dela constantes) 
que veiculam normas proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas, como, verbi gratia, 
as que dispõem sobre: a) nomeação para ―o exercício de cargo de provimento em comissão, ou de 
função gratificada‖ (incisos I, II e III do art. 2º); b) ―contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público‖ (inciso IV do mesmo art. 2º); c) 
―contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação (...)‖ (inciso V do art. 
2º, ainda uma vez). 
18. A impessoalidade, a seu turno, é predicado que se desata da ausência de indicação nominal 
ou patronímica de quem quer que seja; vale dizer, os tribunais, juízos, magistrados e servidores 
que se integram na estrutura administrativa do Poder Judiciário não foram normativamente referidos 
pelos seus particularizados nomes, porém, isto sim, apenas em tese ou de forma teórica. Os tribunais 
e juízos, na sua condição jurídica de unidades divisíveis de competências estatais. Os juízes e 
servidores, na condição de titulares de cargos que Celso Antônio Bandeira de Mello designaria por 
―unidades indivisíveis de competências‖ igualmente estatais. Sendo que a mesma interpretação é de 
se dar aos textos normativos reportantes a eventuais cônjuges, companheiros e parentes de 
membros e servidores comuns do Judiciário, por se tratar de figuras igualmente referidas com inteira 
desconsideração dos respectivos nomes.  
19. Quanto ao requisito da abstratividade, fácil é perceber que a Resolução nº 07, do Conselho 
Nacional de Justiça, veio ao mundo das positividades jurídicas para enlaçar de modo permanente o 
descritor e o prescritor dos seus dispositivos. É como dizer: cuida-se de modelo normativo com 
âmbito temporal de vigência em aberto, pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua 
o liame que prende suas hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos. Modelo de conteúdo 
renovadamente normativo, então, a desafiar o manejo de ações instauradoras de processo do tipo 
objetivo, como é o caso da ADC. 
20. Já no plano da autoqualificação do ato do CNJ como entidade jurídica primária, permito-me 
apenas lembrar, ainda nesta passagem, que o Estado-legislador é detentor de duas caracterizadas 
vontades normativas: uma é primária, outra é derivada. A vontade primária é assim designada por se 
seguir imediatamente à vontade da própria Constituição, sem outra base de validade que não seja a 
Constituição mesma. Por isso que imediatamente inovadora do Ordenamento Jurídico, sabido que a 
Constituição não é diploma normativo destinado a tal inovação, mas à própria fundação desse 
Ordenamento. Já a segunda tipologia de vontade estatal-normativa, vontade tão-somente secundária, 
ela é assim chamada pelo fato de buscar o seu fundamento de validade em norma intercalar; ou seja, 
vontade que adota como esteio de validade um diploma jurídico já editado, este sim, com base na 
Constituição. Logo, vontade que não tem aquela força de inovar o Ordenamento com imediatidade.  
24. Também “com força de lei” (embora lei não sendo) é que foram expressamente qualificadas as 
―medidas provisórias‖ (art. 62), a despeito de sua produção por autoridade inteiramente situada do 
lado de fora do Poder Legislativo. Atos especialmente destinados à produção de imediatos efeitos, 
como se sabe, embora passíveis de perda de eficácia ―desde a edição‖ (―se não forem convertidas 
em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período (...)‖.  
(...) 28. Agora vem a pergunta que tenho como a de maior valia para o julgamento desta ADC: o 
Conselho Nacional de Justiça foi aquinhoado com essa modalidade primária de competência? Mais 
exatamente: foi o Conselho Nacional de Justiça contemplado com o poder de expedir normas 
primárias sobre as matérias que servem de recheio fático ao inciso II do § 4º do art. 103-B da 
Constituição?  
(...) 30. Da leitura de ambos os textos, creio que o § 4º, em si mesmo considerado, deixa muito claro 
a extrema relevância do papel do CNJ como órgão central de controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário. Daí porque a esse Conselho cabe aferir o cumprimento dos deveres 
dos juízes e ainda exercer, de parelha com os poderes que lhe forem conferidos pelo Estatuto da 
Magistratura, aqueles de pronto arrolados pelos incisos de I a VII desse mesmo § 4º.  
(...) II – o núcleo inexpresso é a outorga de competência para o Conselho dispor, primariamente, 
sobre cada qual dos quatro núcleos expressos, na lógica pressuposição de que a competência para 
zelar pela observância do art. 37 da Constituição e ainda baixar os atos de sanação de condutas 
eventualmente contrárias à legalidade é poder que traz consigo a dimensão da normatividade em 
abstrato, que já é uma forma de prevenir a irrupção de conflitos. O poder de precaver-se ou 
acautelar-se para minimizar a possibilidade das transgressões em concreto.  
(...) 44. Uma explicação adicional, todavia, me parece cabível e ela se traduz no seguinte: o que nos 
cabe, nesta sede de controle abstrato de normas, é tão-somente aferir a constitucionalidade da 
Resolução nº 07/05. Não esmiuçar cada qual das suas teóricas possibilidades de incidência, menos 
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O Ministro Menezes Direito salientou que a problemática havia sido 

superada quando do julgamento da ADI nº 3367-1/DF. O resultado do julgamento foi 

unânime quanto à procedência da ADC, havendo pequena divergência quanto è 

extensão da expressão direção¸ vencendo a maioria que englobava também a 

noção de chefia.   Entretanto, deixa-se consignado que a mais alta Corte não 

debateu quais os limites da atuação do Conselho Nacional de Justiça.  

Os itens seguintes, bem como o próximo capítulo tentarão trazer alguns 

elementos capazes de sugerir um norte para a solução. 

Passados esses percalços chega a hora de esmiuçar as competências do 

Conselho. Contudo, não há consenso sobre uma divisão sobre as atividades de 

responsabilidade do Conselho. O art. 103-B, § 4º da Constituição traz o rol de 

atribuições do Conselho: 

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) 

membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, 

sendo: 

[...] 

Parágrafo quarto - Compete ao Conselho o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos 

deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que 

lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 

 

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto 

da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência, ou recomendar providências; 

                                                                                                                                                         
ainda os particularizados efeitos de sua aplicação em concreto. Empreitada, essa, a cargo do próprio 
CNJ e, em derradeira análise, desse Pretório Excelso. 
45. Não é tudo, porque ainda nesse preliminar exame jurídico já se percebe a necessidade de realizar 
dois pontuais ajustes no ato normativo em causa: 
I - a Resolução n° 7/05, ato normativo que tenho como de natureza primária, podia mesmo fazer do 
terceiro grau de parentesco um critério de inibição ao “nepotismo”. Impedida estava, no entanto, de 
criar um novo grau de parentesco, devido a que essa matéria é de caráter civil, reservada pela 
Constituição à competência do Poder Legislativo Federal. E o fato é que ela (Resolução n° 07/05) 
distendeu as fronteiras do parentesco para incluir os ―parentes de 3° grau” na linha colateral por 
afinidade, ultrapassando, assim, o instituto do cunhadio. Daí a necessidade de emprestar-se 
interpretação conforme aos incisos do art. 2º da Resolução nº 07 do CNJ, para restringir o parentesco 
por afinidade, na linha colateral, „aos irmãos do cônjuge ou companheiro‟. (ADC nº 12-6/DF, Rel. Min. 
Carlos Ayres Britto, DJ. 16.02.2006) 

 



137 

 

 

II - zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante 

provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 

ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar 

prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da 

União; 

 

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 

Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e 

órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 

delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência 

disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos 

disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a 

aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de 

serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

 

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a 

administração pública ou de abuso de autoridade; 

 

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 

juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; 

 

VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e 

sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do 

Poder Judiciário; 

 

VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar 

necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades 

do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo 

Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da 

abertura da sessão legislativa. 

 

Flávio Dino144 expôs que as atribuições podem ser divididas em três 

vertentes, são elas: responsabilidade, democratização e planejamento e publicidade. 

                                                 
144

 O Conselho Nacional de Justiça: missões e primeiros passos. Artigo publicado originalmente em 

22 de agosto de 2005. Disponível em: 
HTTP://www.justicasempapel.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=200&ltemid=70. 
Acesso em 05 de maio de 2006. 

http://www.justicasempapel.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=200&ltemid=70
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Já José Adércio Leite Sampaio145 traz outra classificação, dividindo a competência 

do Conselho em seis diferentes vertentes: políticas, controle administrativo, 

ouvidoria, disciplinar ou correicional, sancionatória e informativa ou propositiva. O 

relator Ministro Cezar Peluso, na ADI nº 3367-1/DF146, disse que as atribuições do 

Conselho podem ser divididas em duas, são elas: controlar a atividade 

administrativa e financeira do Judiciário e controlar a conduta ético-disciplinar dos 

juízes. 

Vê-se, então, dissenso sobre a classificação, não sendo crível chegar-se ao 

ponto de dizer uma esta certa ou errada. Esse não é o ângulo de análise. Vale 

lembrar as lições de Genaro R. Carrió: 

[...] Não podemos ter a falsa segurança de que os tecnicismos da linguagem 

jurídica podem enquadrar todos os casos. A experiência diária dos tribunais, 

e, em geral, o contato profissional com o Direito, nos mostram que essa 

insegurança é quimérica [...] Não há como deixarmos de tropeçar com a 

imprecisão e a relatividade dos conceitos jurídicos, pois existem numerosas 

zonas de transição, nas quais o jurista deve estar atento para não cair na 

tentação de uma perigosa geometria jurídica.
147

 (tradução livre do autor) 

Não se pode transformar a diferenciação entre a conceituação dada por 

cada jurista em algo substancial, mesmo porque em muitas vezes a disparidade 

consiste na atribuição de significado diferente a mesma palavra: 

2) É uma ilusão pensar que cada palavra corresponde a um – e apenas um 

– significado; a grande maioria delas tem uma pluralidade de significados. 

Também é ilusória a crença de que o uso de uma mesma palavra para 

indicar objetos diversos pressupõe necessariamente – salvo os casos de 

mera homonímia – que todos esses objetos têm uma propriedade ou um 

conjunto de propriedades em comum, que integram o corpo de uma 

entidade que uma palavra denomina. O fato de estarmos usando uma 

                                                 
145

 Op. cit. p. 283-274. 
146

 Voto proferido, p. 229. 
147

 Notas sobre derecho y lenguaje. 5. Ed. Buenos Aires: LexisNexis, 2006. p. 54. 
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mesma palavra não garante que estejamos nos referindo a mesma coisa.
148

 

(tradução livre do autor)  

A saída não está na perquirição sobre os fundamentos das disposições 

jurídicas, mas sim no seu conteúdo propriamente dito. Mostra-se adequado optar por 

uma simplificação que seja capaz de permitir uma análise didática. Mais uma vez, 

são relevantes os ensinamentos de Genaro R. Carrió: 

[...] boa parte das controvérsias dos juristas sobre problemas de 

classificação são abordadas como se fossem questões de fato, sem que se 

advirta que não há sentido em refutar como ‗falsa‘ uma classificação - ou 

seus resultados – e postular em seu lugar outra, ‗verdadeira‘, como se 

tratassem de dois modos excludentes de reproduzir com palavras certas 

divisões e subdivisões que estariam na ‗natureza das coisas‘. As 

classificações não são nem verdadeiras nem falsas, são funcionais ou 

inúteis; suas vantagens ou desvantagens dependem do interesse que guia 

quem as formula, e a sua fecundidade para apresentar uma área de 

conhecimento de uma maneira mais facilmente compreensível ou mais rica 

das conseqüências práticas desejadas pelo autor que as elabora. Sempre 

há múltiplas maneiras de agrupar ou classificar um campo de relações ou 

de fenômenos; o critério para se decidir por uma delas é dado apenas por 

critérios de conveniência científica, didática ou prática.
149

 (tradução livre do 

autor) 

Nesse diapasão, a escolha deve basear na melhor possibilidade de facilitar o 

estudo das atribuições do CNJ. A escolha, então, recairá sobre a divisão feita por 

Flávio Dino, por abarcar de forma mais didática as atribuições do Conselho, porém 

com reparos. Será utilizada a idéia de que as atribuições podem ser divididas com 

as nomenclaturas já ditas acima, mas com dois reparos. Primeiro, haverá separação 

entre publicidade e planejamento. A importância de tais competências é 

extremamente evidente e mostra-se mais adequado a divisão entre elas. Segundo, 

haverá a inclusão de mais uma, qual seja: administrativa. A intenção é a mesma 

exposta em relação à bipartição entre publicidade e planejamento. Ou seja, para fins 

didáticos, será dividida a análise de responsabilidade e de caráter administrativo. 

                                                 
148

 Op. cit. p. 94. 
149

 Op. cit. p. 98-99. 
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É claro que os ensinamentos de direito administrativo apontam que a noção 

de norma administrativa engloba a de cunho disciplinar (aspecto que predomina na 

atribuição responsabilidade).  Entretanto, a escolha por uma diferenciação visa a 

facilitar a exposição do trabalho. O critério didático embasou a escolha, tratando-se 

de uma opção para viabilizar o estudo dos tópicos seguintes, que terão por 

finalidade esmiuçar as responsabilidades, traçando um paralelo com as decisões do 

Conselho até agora.  

Assim sendo, tem-se que as atribuições do Conselho podem ser divididas 

em cinco ramificações: administrativa, responsabilidade, democratização, 

planejamento e publicidade. A primeira envolve aspectos mais burocráticos da 

estrutura do Poder Judiciário, analisando decisões acerca da infraestrutura dos 

Tribunais e do próprio Conselho. A segunda significa que o Conselho terá a 

atribuição de controlar a conduta ético-disciplinar tanto dos juízes como também, 

principalmente, dos desembargadores e Ministros, exceto do Supremo Tribunal 

Federal. A terceira implica a noção de horizontalização na administração da justiça, 

atuando como órgão revisor das decisões de cunho administrativo dos Tribunais. 

Aqui mister sedimentar que não se confunde com a atribuição administrativa, pois 

esta se volta para aspectos burocráticos, sendo que a democratização possui tarefa 

mais abrangente, abrigando a prerrogativa de órgão revisor das decisões dos 

Tribunais. A quarta refere-se ao panorama da justiça, consistente na verificação da 

situação de cada Comarca, bem como analisando o sistema de informática. A 

intenção é a unificação para obter eficiência. A última, publicidade, tem a função de 

aproximar o cidadão da justiça, franqueando a ampla divulgação do desempenho 

dos magistrados e, assim, viabilizar o controle social. 

Até o presente momento, verifica-se a existência de cento e quarenta e oito 

Resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tratando de diversos 

assuntos, que serão mais bem analisados nos tópicos seguintes. Antes, alerta-se 

para o fato de que nem todas as Resoluções serão analisadas, mas sim somente as 

mais importantes para a tarefa de nortear as atribuições do órgão de gestão 

(somentes aquelas que possuem relação com o tema do trabalho – muitas somente 

alteraram Resolução já existente).  



141 

 

Ainda, alerta-se que há a necessidade de explicação quanto à adoção de 

Resolução pelo Conselho Nacional de Justiça. Seguindo as lições de Celso Antônio 

Bandeira de Mello, o ato denominado de resolução nada mais significa do que a 

forma pela qual a Administração manifesta suas vontades. Refere-se a fórmulas. 

Assim: 

[...] isto é, a meios pelos quais a Administração exterioriza sua vontade. Tais 

atos não são, em si mesmos, substâncias, conteúdos, mas continentes. São 

veículos de expedição de atos. Entretanto, as denominações referidas não 

são utilizadas indistintamente, ou seja, reportam-se a certas qualificações 

que permitem discerni-los.
150

  

O jurista define que Resolução ―é a fórmula pela qual se exprimem as 

deliberações dos órgãos colegiados‖151. A noção de instrução diferencia-se, 

claramente, da veiculada acima, pois Instrução ―é fórmula de expedição de normas 

gerais de orientação interna das repartições, emanadas de seus chefes, a fim de 

prescreverem o modo pelo qual seus subordinados deverão dar andamento aos 

seus serviços‖152. Assim, nada há de relevante na conceituação de resolução, sendo 

somente um instrumento utilizado pelo Conselho para transmitir suas decisões, não 

possuindo um conteúdo em si. 

Antes, entretanto, é importante, mesmo que não seja lavo de estudo 

minucioso expor que o Conselho Nacional de Justiça também edita outros tipos de 

atos, como, por exemplo, Enunciados Administrativos, Recomendações, Instruções 

Normativas e Resoluções Conjuntas. Sem se esquecer da possiblidade de criação 

das Comissões.  

Os Enunciados Administrativos são atos praticados com a finalidade de 

resolver eventuais dúvidas que forem levantadas sobre a interpretação ou execução 

do Regimento Interno ou de outros atos administrativos emitidos pelo Conselho 

Nacional. O Enunciado servirá como norte para a interpretação, tendo força 

normativa. Até a presente data foram editados doze Enunciados. As 

Recomendações são atos administrativos que visam a orientar em determinado 

                                                 
150

 Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 403.  
151

 Op. cit. p. 404. 
152

 Ibidem. Idem. 
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sentido, com o intuito de regular uma matéria e organizar o Judiciário. Constata-se 

que há trinta e oito Recomendações da Presidência e três da Corregedoria-Nacional. 

As Instruções Normativas são atos administrativos ordinatórios, possuindo, inclusive, 

caráter normativo, com imposição de regras gerais e abstratas, veiculando o modo 

de executar determinados serviços. Visa a estabelecer métodos e procedimentos 

imprescindíveis para a execução das atribuições. Auxiliam, também, a organização 

interna do Judiciário. Até a presente data foram editadas quarenta e três Instruções. 

As Resoluções Conjuntas são atos administrativos praticados em conjunto com 

outras instituições ou órgãos do próprio Judiciário comungando a união de esforços 

para uma finalidade em comum. Até a presente data foram editadas três Resoluções 

Conjuntas, sendo duas com o Conselho Nacional do Ministério Público e a terceira 

com órgãos correicionais do Judiciário. Outrossim, mister consignar que o Conselho 

Nacional de Justiça pode criar as chamadas Comissões com atribuição de avaliar 

determinados assuntos, podendo realizar estudos sobre o Judiciário. Como disse o 

Conselheiro Rui Stoco: ―As Comissões permitem que o Conselho encontre a sua 

vocação, que é de órgão fiscalizador, de planejamento e gestão e não de órgão 

opressor‖153. Verifica-se que existem seis Comissões sobre os seguintes temas: 

Comissão de Acesso à Justiça e à Cidadania; Comissão de Acompanhamento 

Legislativo; Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas; Comissão de 

Gestão Estratégica, Estatística e Orçamentária; Comissão de Regimento Interno; e 

Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação154.  

 

Natureza do ato/órgão Quantidade de 

atos/órgãos 

Responsável pela 

criação 

Enunciados 

Administrativos 

12 Presidência do 

Conselho Nacional de 

                                                 
153

 Fonte: www.cnj.jus.br/comissoes, acesso em 15.05.12. As atribuições das Comissões estão 

previstas no artigo 28 do Regimento Interno: Art. 28. As Comissões serão constituídas na forma e 
com as atribuições previstas no ato de que resultar a sua criação, cabendo-lhes, entre outras, as 
seguintes atribuições: I - discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação que lhes forem 
distribuídas; II - realizar audiências públicas com órgãos públicos, entidades da sociedade civil ou 
especialistas; III - receber requerimentos e sugestões de qualquer pessoa sobre tema em estudo ou 
debate em seu âmbito de atuação; IV - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo 
temático ou área de atividade, podendo propor, no âmbito das atribuições para as quais foram 
criadas, a realização de conferência, exposições, palestras ou seminários. 
154

 Fonte: www.cnj.jus.br, acesso em 15.07.2011. 

http://www.cnj.jus.br/comissoes
http://www.cnj.jus.br/
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Justiça 

Recomendações 38 Presidência do 

Conselho Nacional de 

Justiça 

Recomendações 2 Corregedoria-Geral do 

Conselho Nacional de 

Justiça 

Instruções Normativas 41 

 

Presidência do 

Conselho Nacional de 

Justiça 

Instruções Normativas 4 Corregedoria-Geral do 

Conselho Nacional de 

Justiça 

Resoluções Conjuntas 3 Presidência do 

Conselho Nacional de 

Justiça 

Comissões 6 Pleno do Conselho 

Nacional de Justiça 

 

Ato seguinte, até pela relevância e proximidade com o objeto do trabalho, o 

quadro abaixo traz as Resoluções editadas até o presente momento155: 

 

 Resolução                 Objeto                          Publicação          Observação            Classificação 

Nº 1 Atividades de apoio ao 
Conselho 

1º.06.05  Administrativa 

Nº 2 Regimento Interno do 
Conselho Nacional de 
Justiça 

16.08.05 Revogada pela 
Resolução nº 67 

Administrativa; 
Responsabilidade; 
Publicidade; 
Planejamento 

Nº 3 Férias coletivas nos Juízos e 
Tribunais de 2º Grau  

16.08.05 Alterada pela 
Resolução nº 24 

Administrativa 

Nº 4 Cria o Sistema de 
Estatísticas do Judiciário  

16.08.05  Planejamento 

Nº 5 Limites de despesa com 
pessoal e encargos sociais 

16.08.05 Revogada pela 
Resolução nº 26 

Planejamento 

                                                 
155

 Fonte: www.cnj.jus.br, acesso em maio de 2012. Deixa-se consignado que no quadro haverá 

Resoluções que se encaixam em mais de uma classificação, vez que conterá disposições que se 
amoldam em mais de uma natureza. Por outro lado, haverá Resoluções que serão classificadas como 
jurisdicionais implicando aquelas hipóteses em que o Conselho Nacional de Justiça não detém 
competência para regulamentar o assunto. 

http://www.cnj.jus.br/
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para o Judiciário da União 

Nº 6 Aferição de merecimento 
para promoção de 
magistrados e acesso aos 
Tribunais 

13.09.05 Revogada pela 
Resolução nº 106 

Administrativa; 
Responsabilidade 

Nº 7 Disciplina o nepotismo no 
Judiciário 

18.10.05 Alterada pelas 
Resoluções 
números 9 e 21 

Administrativa 

Nº 8 Expediente forense no 
período natalino 

29.11.05  Administrativa 

Nº 9 Nova redação ao art. 3º da 
Resolução nº 7 

06.12.05 Alterou a 
Resolução nº 7 

Administrativa 

Nº 10 Veda exercício de funções 
nos Tribunais de Justiça 
Desportiva e Comissões 
Disciplinares por 
magistrados 

19.12.05  Administrativa 

Nº 11 Regulamenta o critério de 
atividade jurídica para 
ingresso na carreira de 
magistrado 

31.01.06 Revogada pela 
Resolução nº 75 

Administrativa 

Nº 12 Cria Banco de Soluções do 
Judiciário 

14.2.06  Planejamento 

Nº 13 Teto remuneratório para os 
magistrados 

21.03.06 Alterada pelas 
Resoluções 
números 27 e 42 

Administrativa 

Nº 14 Teto remuneratório para os 
servidores do Judiciário e 
para os magistrados dos 
Estados que não adotam 
subsídio 

21.03.06 Alterada pela 
Resolução nº 42 
(vide ADI 3854) 

Administrativa 

Nº 15 Regulamenta o Sistema de 
Estatísticas do Judiciário 

20.04.06 Revogada pela 
Resolução nº 76 

Planejamento 

Nº 16 Composição e eleição do 
Órgão Especial dos 
Tribunais 

30.06.06  Democratização 

Nº 17 Critérios para a escolha de 
magistrados para a 
substituição dos membros 
dos Tribunais 

19.06.06  Administrativa 

Nº 18 Utilização do serviço móvel 
pessoal do Conselho 
Nacional de Justiça 

08.08.06 Revogada pela 
Instrução 
Normativa nº 10 

Administrativa 

Nº 19 Execução penal provisória 29.08.06 Alterada pela 
Resolução nº 57; 
Revogada pela 
Resolução nº 113 

Jurisdicional 

Nº 20 Disciplina o nepotismo nas 
delegações extrajudiciais 

29.08.06  Administrativa 

Nº 21 Nova redação ao § 1º do art. 
2º da Resolução nº 7 

29.08.06 Alterou a 
Resolução nº 7 

Administrativa 

Nº 22 Pagamento de retribuição 
pecuniária aos juízes 
auxiliares do Conselho 
Nacional de Justiça 

26.09.06  Administrativa 

Nº 23 Conversão em pecúnia de 
férias de magistrados não 
gozadas 

10.10.06 Revogada pela 
Resolução nº 25 

Administrativa 

Nº 24 Revoga o art. 2º da 24.10.06 Revogada pela Administrativa 
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Resolução nº 3 Resolução nº 28 

Nº 25 Conversão em pecúnia de 
férias de magistrados não 
gozadas 

14.11.06 Revogou a 
Resolução nº 23; 
Revogada pela 
Resolução nº 27 

Administrativa 

Nº 26 Novos limites de despesas 
com pessoal e encargos 
para o Judiciário da União 

05.12.06 Revogou a 
Resolução nº 5 

Administrativa 

Nº 27 Revoga a Resolução nº 25 18.12.06 Revogou a 
Resolução nº 25 

Administrativa 

Nº 28 Revoga a resolução nº 24 18.12.06 Revogou a 
Resolução nº 24 

Administrativa 

Nº 29 Regulamenta o atestado 
anual de pena a cumprir 

27.02.07 Revogada pela 
Resolução nº 113 

Jurisdicional 

Nº 30 Uniformização de regras 
sobre procedimento 
administrativo disciplinar 
contra magistrados 

07.03.07 Revogada pela 
Resolução nº 135 

Responsabilidade 

Nº 31 Prazos e procedimento para 
encaminhamento ao 
Conselho Nacional das 
propostas orçamentárias 
para o ano de 2008 do 
Judiciário da União e do 
Distrito Federal 

10.04.07  Planejamento 

Nº 32 Dispõe sobre as remoções a 
pedido e permuta de 
magistrados de igual 
instância  

10.04.07 Alterada pela 
Resolução nº 97 

Administrativa 

Nº 33 Cria o Sistema Integrado da 
População Carcerária 

10.04.07 Revogada pela 
Resolução nº 113 

Planejamento 

Nº 34 Exercício da atividade de 
magistério pelos magistrados 

24.04.07  Administrativa; 
Responsabilidade 

Nº 35 Aplicação da Lei nº 11441/07 
pelos serviços notariais e de 
registro 

24.04.07 Alterado pela 
Resolução nº 120 

Administrativa 

Nº 36 Regulamenta o plantão 
judiciário permanente 

24.04.07 Revogada pela 
Resolução nº 71 

Administrativa 

Nº 37 Regulamentação dos casos 
excepcionais de residência 
fora da Comarca pelo 
magistrado 

06.06.07  Administrativa 

Nº 38 Assistência à saúde na 
forma de auxílio 

14.08.07  Administrativa 

Nº 39 Instituto da dependência 
econômica no Conselho 
Nacional de Justiça 

14.08.07  Administrativa 

Nº 40 Procedimento para o 
reconhecimento de união 
estável no Conselho 
Nacional de Justiça 

14.08.07  Administrativa 

Nº 41 Utilização do domínio 
primário ―jus.br‖ pelo 
Judiciário 

11.09.07  Planejamento 

Nº 42 Nova redação ao art. 6º da 
Resolução nº 13; Revoga a 
letra k do art. 2º da 
Resolução nº 14 e 
acrescenta ao artigo um 

11.09.07 Altera as 
Resoluções 
números 13 e 14 

Administrativa 
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parágrafo único 

Nº 43 Limites de despesas para 
locomoção e diárias para o 
exercício de 2007 no 
Judiciário da União e Distrito 
Federal 

09.10.07  Administrativa 

Nº 44 Cria o Cadastro Nacional de 
Condenados por ato de 
improbidade administrativa 

20.11.07 Alterada pela 
Resolução nº 50 

Planejamento 

Nº 45 Disciplina a padronização de 
endereços eletrônicos do 
Judiciário 

17.12.07  Planejamento 

Nº 46 Cria Tabelas Processuais 
Unificadas do Judiciário 

18.12.07 Alterada pela 
Emenda nº 1 à 
Resolução nº 46 

Planejamento 

Nº 47 Inspeção nos 
estabelecimentos penais 
pelos juízes da execução 
criminal 

18.12.07  Jurisdicional 

Nº 48 Curso superior para o cargo 
de oficial de justiça, 
preferencialmente em direito 

18.12.07 Revogada pela 
Resolução nº 119 

Administrativa 

Nº 49 Organiza o Núcleo de 
Estatísticas e Gestão 
Estratégica no Judiciário 

18.12.07  Planejamento 

Nº 50  Altera artigos 2º, 4º, 5º e 7º 
da Resolução nº 44 

25.03.08 Alterou a 
Resolução nº 44 

Planejamento 

Nº 51 Concessão de autorização 
para viagem para o exterior 
de crianças e adolescentes 

08.04.08 Alterada pela 
Resolução nº 55; 
Revogada pela 
Resolução nº 74 

Jurisdicional 

Nº 52 Atribuição de nomes de 
pessoas vivas aos bens do 
Judiciário  

08.04.08 Revogada pela 
decisão plenária 
no Pedido de 
providências nº 
646421 (29.03.11) 

Administrativa 

Nº 53 Encaminhamento de 
propostas orçamentárias ao 
Conselho Nacional para o 
ano de 2008 do Judiciário da 
União e do Distrito Federal 

11.04.08  Planejamento 

Nº 54 Criação do Cadastro 
Nacional de Adoção 

29.04.08 Alterada pela 
Resolução nº 93 

Administrativa 

Nº 55 Altera inciso II do art. 1º da 
Resolução nº 51 

13.05.08 Revogada pela 
Resolução nº 74 

Jurisdicional 

Nº 56 Altera art. 1º da Resolução 
nº 19 

28.05.08 Revogada pela 
resolução nº 57 

Jurisdicional 

Nº 57 Altera art. 1º da Resolução 
nº 19 

24.06.08 Revogada pela 
resolução nº 113 

Jurisdicional 

Nº 58 Curso superior para o cargo 
de escrivão, 
preferencialmente em direito 

12.08.08  Administrativa 

Nº 59 Uniformiza regras sobre 
interceptação telefônica pelo 
Judiciário 

09.09.08 Alterada pela 
Resolução nº 84 

Jurisdicional 

Nº 60 Institui o Código de Ética da 
Magistratura Nacional 

19.09.08  Responsabilidade 

Nº 61 Disciplina a conta única para 
bloqueio judicial via 

07.10.08  Jurisdicional 
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BACENJUD 

Nº 62 Serviços de assistência 
jurídica voluntária 

10.02.09  Administrativa 

Nº 63 Cria o Sistema Nacional de 
Bens Apreendidos 

16.12.08  Administrativa 

Nº 64 Afastamento de magistrados 
para aperfeiçoamento 
profissional 

16.12.08  Administrativa 

Nº 65 Uniformiza o número dos 
processos no Judiciário 

16.12.08  Planejamento 

Nº 66 Cria controle estatístico e 
disciplina o 
acompanhamento pelos 
magistrados dos casos de 
prisão provisória 

27.01.09 Alterada pela 
Emenda nº 1 à 
Resolução nº 66; 
Suspensa a 
vigência do art. 2º-
A pela Resolução 
nº 117 

Planejamento; 
Jurisdicional 

Nº 67 Regimento Interno do 
Conselho Nacional de 
Justiça 

03.03.09  Administrativa; 
Responsabilidade; 
Democratização; 
Publicidade 

Nº 68 Encaminhamento de 
propostas orçamentárias ao 
Conselho Nacional de 
Justiça do Judiciário da 
União e do Distrito Federal 

03.03.09  Planejamento 

Nº 69 Cria o Conselho Consultivo 
do Departamento de 
Pesquisas Judiciárias 

31.03.09 Alterada pela 
Portaria nº 646, 
modificando o 
Anexo I 

Responsabilidade 

Nº 70 Planejamento e Gestão 
Estratégica no Judiciário 

18.03.09 Alterada pela 
Emenda nº 1 à 
Resolução nº 70 

Planejamento 

Nº 71 Regime de plantão judiciário 
em primeiro e segundo graus 

31.03.09 Revogou a 
Resolução nº 36 

Administrativa 

Nº 72 Convocação de juízes de 
primeiro grau para 
substituição e auxílio no 
Tribunal 

31.03.09  Administrativa 

Nº 73 Concessão e pagamento de 
diárias no Judiciário 

28.04.09  Administrativa 

Nº 74 Concessão de autorização 
para viagem ao exterior de 
crianças e adolescentes 

28.04.09 Revogada pela 
Resolução nº 131 

Jurisdicional 

Nº 75 Regras para concurso 
público de ingresso na 
magistratura 

12.05.09 Em obediência à 
Resolução nº 118 

Administrativa; 
Democratização; 
Publicidade 

Nº 76 Princípios do Sistema de 
Estatísticas do Judiciário 

12.05.09  Planejamento 

Nº 77 Inspeção nos 
estabelecimentos e 
entidades de atendimento ao 
adolescente; cria o cadastro 
nacional de adolescentes em 
conflito com a lei 

26.05.09  Planejamento 

Nº 78 Prêmio Nacional de 
Estatísticas Judiciárias 

26.05.09 Revogada pela 
Resolução nº 129 

Planejamento; 
Publicidade 

Nº 79 Transparência na divulgação 
das atividades do Judiciário 

09.06.09  Publicidade 
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Nº 80 Declara vacância de 
delegações extrajudiciais em 
desacordo com a 
Constituição 

09.06.09  Administrativa 

Nº 81 Regras para concurso para a 
outorga das delegações de 
serviços extrajudiciais 

08.06.09  Administrativa 

Nº 82 Declarações de suspeição 
por foro íntimo 

09.06.09  Jurisdicional 

Nº 83 Aquisição, locação e uso de 
veículos pelo Judiciário 

10.06.09  Administrativa 

Nº 84 Nova redação aos artigos 12, 
parágrafo único, 13, § 1º, 15, 
II, 17 e 18; revoga os artigos 
18, I, II e parágrafo único, 19, 
parágrafo único e 21 da 
Resolução nº 21  

06.07.09  Administrativa 

Nº 85 Disciplina a Comunicação 
Social no Judiciário 

08.09.09  Publicidade 

Nº 86 Regas sobre controle interno 
nos Tribunais 

08.09.09  Planejamento 

Nº 87 Nova redação e renumera 
artigos da resolução nº 66 

15.09.09  Planejamento; 
Jurisdicional 

Nº 88 Jornada de trabalho e 
preenchimento de cargos em 
comissão e limite de 
servidores requisitados 

08.09.09 Alterada pela 
resolução nº 130 

Administrativa 

Nº 89 Institucionaliza os mutirões 
para revisar as prisões, 
medidas de segurança e 
internações de adolescentes 

16.09.09 Resolução 
Conjunta nº 1 com 
o Conselho 
Nacional do MP 

Jurisdicional 

Nº 90 Nivelamento de tecnologia 
da informação no Judiciário 

29.09.09 Alterada pela 
Resolução 136 

Planejamento 

Nº 91 Requisitos para Sistemas 
Informatizados de Gestão de 
Processos e Documentos do 
Judiciário 

29.09.09  Planejamento 

Nº 92 Gestão de Precatórios no 
Judiciário 

13.10.09 Revogada pela 
Resolução nº 115 

Jurisdicional 

Nº 93 Acrescenta e altera normas 
da Resolução nº 54 

27.10.09  Administrativa 

Nº 94 Cria a Coordenadoria da 
Infância e da Juventude no 
Judiciário dos Estados e do 
Distrito Federal 

27.10.09  Administrativa 

Nº 95 Transição nos cargos de 
direção dos Tribunais 

29.10.09  Planejamento 

Nº 96 Cria o Projeto Começar de 
Novo; cria o Portal de 
Oportunidades 

27.10.09  Administrativa 

Nº 97 Acrescenta parágrafo ao art. 
3º da Resolução nº 32 

27.10.09  Administrativa 

Nº 98 Provisões de encargos 
trabalhistas em decorrência 
da terceirização 

10.11.09  Administrativa 

Nº 99 Planejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

24.11.09  Planejamento 

Nº 100 Comunicação oficial por 24.11.09  Publicidade 
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meio eletrônico 

Nº 101 Política institucional do 
Judiciário na execução de 
penas alternativas 

15.12.09  Jurisdicional 

Nº 102 Publicidade sobre dados da 
gestão orçamentária e 
financeira 

15.12.09 Alterada pelo 
Acompanhamento 
de Cumprimento 
de Decisão nº 
34289 

Publicidade 

Nº 103 Atribuições da Ouvidoria do 
Conselho Nacional de 
Justiça 

24.02.10  Publicidade 

Nº 104 Cria o Fundo Nacional de 
Segurança 

06.04.10 Alterada pela 
Resolução nº 124 

Administrativa 

Nº 105 Documentação de 
depoimentos feitos por 
audiovisual e regras sobre 
videoconferência 

06.04.10  Jurisdicional 

Nº 106 Critérios para aferição do 
merecimento para promoção 

06.04.10 Revogou a 
Resolução nº 6 

Administrativa 

Nº 107 Cria o Fórum Nacional do 
Judiciário para monitorar as 
ações sobre saúde 

06.04.10  Planejamento 

Nº 108 Cumprimento de alvarás de 
soltura e movimentação de 
presos 

06.04.10  Jurisdicional 

Nº 109 Institui a Medalha Joaquim 
Nabuco de Direitos Humanos 

06.04.10 Resolução 
suspensa 

Administrativa 

Nº 110 Cria o Fórum de Assuntos 
Fundiários para monitorar 
ações de questões fundiárias 

06.04.10  Planejamento 

Nº 111 Cria o Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de 
Servidores do Judiciário 

06.04.10  Responsabilidade 

Nº 112 Controle de prazos de 
prescrição para os 
magistrados dotados de 
competência criminal 

06.04.10  Administrativa 

Nº 113 Procedimento sobre 
execução de pena privativa 
de liberdade e de medida de 
segurança 

20.04.10 Alterada pela 
Resolução nº 116; 
revogou as 
Resoluções nºs 19, 
29, 33 e 57 

Jurisdicional 

Nº 114 Planejamento, execução e 
monitoramente de obras 

20.04.10 Alterada pela 
Resolução nº 132 

Planejamento 

Nº 115 Gestão de Precatórios  29.06.10 Alterada pela 
Resolução nº 123 

Jurisdicional 

Nº 116 Revoga o § 2º do art. 2º e 
altera a redação do art. 4º da 
Resolução nº 113 

03.08.10  Jurisdicional 

Nº 117 Suspende a vigência do art. 
2º-A da Resolução nº 66 

03.08.10  Planejamento 

Nº 118 Altera dispositivos da 
Resolução nº 75 

03.08.10  Administrativa; 
Democratização; 
Publicidade 

Nº 119 Revoga a Resolução nº 48 28.09.10  Administrativa 

Nº 120 Altera dispositivos da 
Resolução nº 35 

30.09.10  Administrativa 

Nº 121 Divulgação de dados 05.10.10  Publicidade 
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processuais na rede mundial 
de computadores e 
expedição de certidões 
judiciais 

Nº 122 Altera dispositivos da 
Resolução nº 81 

26.10.10  Administrativa 

Nº 123 Acrescenta e altera 
dispositivos da Resolução nº 
115 

09.11.10  Jurisdicional 

Nº 124 Altera redação do art. 1º da 
Resolução nº 104 

17.11.10  Administrativa 

Nº 125 Política Judiciária Nacional 
de tratamento adequado dos 
conflitos de interesses  

29.11.10  Administrativa 

Nº 126 Plano Nacional de 
Capacitação Judicial de 
magistrados e servidores 

22.02.11  Responsabilidade 

Nº 127 Pagamento de honorários de 
perito, tradutor e intérprete, 
nos casos de assistência 
jurídica gratuita 

15.03.11  Jurisdicional 

Nº 128 Cria a Coordenadoria 
Estadual de Mulher em 
Situação de Violência 
Doméstica e Familiar no 
Judiciário do Estado e do 
Distrito Federal 

17.03.11  Administrativa 

Nº 129 Extinção do Prêmio Nacional 
de Estatísticas Judiciárias 

17.03.11  Planejamento 

Nº 130 Acrescenta §§ 3º e 4º ao art. 
1º da Resolução nº 88 

28.04.11  Administrativa 

Nº 131 Concessão de autorização 
para viagem ao exterior para 
crianças e adolescentes 

26.05.11 Revogou a 
Resolução nº 74 

Jurisdicional 

Nº 132 Altera dispositivos da 
resolução nº 114 

21.06.11  Planejamento 

Nº 133 Simetria constitucional entre 
magistratura e ministério 
público e equiparação de 
vantagens 

21.06.11  Administrativa 

Nº 134 Depósito judicial de armas e 
munições e sua destinação 

21.06.11  Administrativa 

Nº 135 Uniformização de regras 
sobre procedimento 
disciplinar contra 
magistrados 

13.07.11 Revogou a 
Resolução nº 30 

Responsabilidade 

Nº 136 Altera a Resolução nº 90 13.07.11  Planejamento 

Nº 137 Cria o banco de dados de 
mandados de prisão (Lei nº 
12403/11) 

13.07.11  Administrativa 

Nº 138 Cria o Fórum Nacional das 
Ações Coletivas de caráter 
permanente 

21.07.11  Planejamento 

Nº 139 Dispõe sobre a transferência 
de magistrados para órgãos 
fracionários no âmbito dos 
Tribunais 

16.08.11  Administrativa 

Nº 140 Proíbe a atribuição de nomes 
de pessoas vivas a bens 

26.09.11 Revogou a 
Resolução nº 52 

Administrativa 
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públicos no âmbito do 
Judiciário 

Nº 141 Revoga a Resolução nº 38 30.09.11  Administrativa 

Nº 142 Redefine a coordenação dos 
trabalhos da extinção 
Comissão Permanente de 
Relacionamento Institucional 
e Comunicação 

28.10.11  Administrativa 

Nº 143 Altera a Resolução nº 121 30.11.11  Publicidade 

Nº 144 Altera a resolução nº 72 23.01.12  Administrativa 

Nº 145 Altera a Resolução nº 115 02.03.12  Jurisdicional 

Nº 146 Dispõe sobre a redistribuição 
de cargos efetivos no âmbito 
do Judiciário da União 

06.03.12  Administrativa 

Nº 147 A indicação dos diretores de 
secretarias de Varas do 
Trabalho deve recair sobre 
pessoas com bacharelado 
em direito 

07.03.12  Administrativa 

Nº 148 Dispõe sobre a prestação de 
serviços permanentes de 
segurança por policiais e 
bombeiros no âmbito do 
Judiciário 

16.04.12  Administrativa 

 

3.3 ADMINISTRATIVA 

O critério utilizado, muitas das vezes, foi o da subsidiariedade. Ou seja, 

aquelas que não se adequaram nas demais vertentes, foram colocadas na atribuição 

administrativa. É claro que a escolha recaiu no caráter administrativo das normas 

editadas pelo Conselho. Nunca se pode duvidar do fato que, apesar da divisão feita, 

culminando em uma classificação quinária, a natureza das disposições contidas nas 

resoluções é administrativa. A própria essência do Conselho baseia-se na fixação de 

tal limite, qual seja, a edição, única e exclusivamente, de normas de caráter 

administrativo. 

Mais uma vez, por critérios didáticos, fez-se uma subdivisão da vertente 

administrativa, chegando-se, depois de verificar as resoluções que se amoldam a 

este tópico, ao seguinte: financeiro, preenchimento de cargos, juízes e geral.  
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3.3.1. Financeiro 

O Conselho Nacional de Justiça foi instalado em 14 de junho de 2005. A 

primeira Resolução foi editada em 29 de junho de 2005, dispondo sobre as 

atividades de apoio ao Conselho Nacional de Justiça. É interessante notar que a 

referida traz em seu bojo disposições acerca da remuneração dos Conselheiros, até 

que Lei seja editada sobre o assunto. Aliás, há a inclusão de vantagem de extremo 

caráter duvidoso, consistindo no pagamento de adicional por tempo de serviço, no 

percentual de trinta e cinco por cento156. 

Como já foi debatido no capítulo 2, item 2.6., os membros do Conselho 

Nacional de Justiça são equiparados aos Magistrados quando no exercício de suas 

atribuições. Ou seja, mesmo os conselheiros não oriundos da Magistratura e do 

Ministério Público, também são detentores da irredutibilidade, aqui expressa no 

subsídio. 

Não se discutirá, novamente, a constitucionalidade do Poder Normativo, pois 

já alvo do item 3.2. Contudo, deve ser sopesada a extensão dada à interpretação 

sobre tal ―poder‖, vez que, já na Resolução nº 1, houve fixação de vantagem por 

meio de espécie normativa diversa de Lei e, inclusive, ultrapassando a noção de 

subsídio. Nesse ponto, vê-se a validade da crítica já feita, no sentido de que o 

Pretório Excelso não fixou nenhum parâmetro para delimitar as atribuições do 

Conselho Nacional de Justiça. 

O art. 95, III, Constituição prevê a garantia aos magistrados da 

irredutibilidade, sendo ínsita aos Conselheiros quando no exercício do mandato. 

Logo, é perceptível que deve ser observada a regra também prevista no art. 39, § 4º 

do mesmo diploma. Ou seja, veda-se o pagamento de qualquer outra vantagem a 

título de adicional.  

                                                 
156

 Artigo 5º. Enquanto não for editada a lei referida no art. 1°, que disporá também sobre 

remuneração, os membros do Conselho Nacional de Justiça que não integram a magistratura e o 

Ministério Público perceberão mensalmente o equivalente à remuneração de Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça com 35% de Adicional por Tempo de Serviço. 
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A regra é que todo aquele que presta serviços à Administração fará jus à 

retribuição. A intenção, obviamente, é evitar qualquer empobrecimento do indivíduo 

e o enriquecimento do Estado sem qualquer justificação. Logo, aquele que está à 

disposição do Estado prestando um serviço, terá o direito a uma contraprestação. 

No caso ora analisado, o subsídio, pago por meio de parcela única. 

Tal espécie de retribuição foi retomada pela Emenda Constitucional nº 

19/98, abrangendo, dentre outras pessoas, os magistrados. A intenção visou a 

estabelecer uma forma de controle na remuneração de algumas pessoas, que 

ocupam postos elevados. Marçal Justen Filho157 anota que era usual a fixação de 

salário base de valor ínfimo, incluindo-se uma série de vantagens. O salário base, 

porém, era utilizado para a estipulação da remuneração de outros servidores, 

gerando evidentes prejuízos.  

O adicional é uma espécie de vantagem pecuniária percebida pelo servidor 

por razões diversas. Dividem-se as vantagens em adicionais e gratificações. O 

adicional de tempo de serviço é um dos mais comuns concedidos aos servidores, 

refletindo uma circunstância objetiva. Diz Marçal: 

Usualmente, os adicionais são uma remuneração fundada em 

circunstâncias objetivas, que se traduz muitas vezes em porcentagens 

sobre o montante do vencimento-base. A figura mais conhecida é a do 

adicional por tempo de serviço, que consiste num acréscimo porcentual 

proporcional ao tempo de serviço, pago automaticamente em prol do 

servidor.
158

 

Assim, não é muito difícil dizer que, apesar da validade do poder 

regulamentar concedido pelo texto constitucional, falece ao Conselho a prerrogativa 

de fixar vantagens aos seus Conselheiros, sendo imprescindível Lei nesse ponto. O 

art. 37, X, Constituição deixa claro que a retribuição deve ser modificada somente 

por lei específica. 

A Resolução nº 13, que trata do teto remuneratório, esclarecendo a situação, 

mais precisamente, em seu artigo 4º, III, a, a proibição do pagamento de tal 

                                                 
157

 Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 634. 
158

 Ibidem. Idem. 
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adicional. O art. 5º da referida Resolução estabelece as exceções e, facilmente, 

verifica-se que o adicional por tempo de serviço não é uma delas, mesmo porque 

consta, expressamente, como uma vedação do art. 4º. 

Aliás, sequer se encontra amparo na Lei Complementar nº 35/79 o 

pagamento de adicional por tempo de serviço aos Conselheiros, pois referida 

vantagem não está arrolada no art. 65. O § 2º corrobora o argumento de que ―é 

vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na 

presente Lei, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados.‖ A própria 

Resolução nº 13, art. 10, repete o previsto no art. 65, § 2º da Lei Complementar nº 

35/79. 

A Resolução nº 13 veio como instrumento de consolidação do subsídio, 

estipulando o que pode ser pago aos magistrados a título de vantagens. Atua, na 

verdade, como meio de adequação entre a vigente Lei Complementar nº 35/79 e a 

Constituição Federal, ainda mais diante da Emenda Constitucional nº 19/98. A 

intenção da Resolução é aclarar as possíveis vantagens dos magistrados diante da 

retribuição feita por subsídio. 

O instrumento, então, não padece de nenhum excesso, somente vindo a 

amoldar a forma de pagamento dos magistrados à atual sistemática constitucional. 

O artigo 4º arrola as vantagens englobadas no subsídio. O art. 5º traz as vantagens 

que podem ser concedidas sem violar a essência do subsídio, o mesmo acontece 

nos artigos 7º e 8º. 

A Resolução nº 14 traz as mesmas premissas para a magistratura estadual. 

Estabelece as regras para os Estados que ainda não promulgaram leis para a 

fixação de subsídio. Traz as mesmas vedações e limites esculpidos na Resolução nº 

13. O art. 5º, I, menciona a mesma vedação de proibição de pagamento de 

vantagens não previstas na Lei Complementar nº 35/79. 

A Resolução nº 22 dispõe sobre vantagem concedida aos juízes requisitados 

para auxiliar a Presidência e a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. O 

percentual do adicional irá variar de acordo com a diferença de cada magistrado 

requisitado para prestar serviços, correspondente à diferença entre a sua retribuição 

e o subsídio do cargo de Conselheiro. 
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Mais uma vez, os mesmos argumentos expostos em relação à Resolução nº 

1. O adicional previsto para os magistrados, a priori, não encontra amparo na Lei 

Complementar já mencionada. O art. 65 da referida norma complementar não arrola 

qualquer adicional específico que pudesse justificar a Resolução nº 22.  Não 

obstante, se a vantagem tivesse sido arrolada como gratificação, a situação não 

seria diferente, pois esta vantagem também padeceria de fundamento na Lei 

Complementar nº 35/79. 

A gratificação é vantagem concedida por causas subjetivas, representando 

algo pessoal. O agente desempenha suas funções em situações anômalas. Assim, 

Hely:  

O que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação é o ser aquele 

uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou uma retribuição pelo 

desempenho de funções especiais que refogem da rotina burocrática, e 

esta, uma compensação por serviços comuns executados em condições 

anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas 

situações que agravam o orçamento do servidor.
159

 

Desta forma, a vantagem prevista na Resolução 22 deveria ter sido alvo de 

Lei específica. Como não o foi, verifica-se que houve violação ao previsto no art. 37, 

X, Constituição Federal. 

As Resoluções de números 23, 25 e 27 tratavam do pagamento de férias 

não gozadas pelos magistrados. Iniciou-se com a Resolução nº 23, que, em suma, 

previa a conversão em pecúnia de férias não gozadas, exigindo, para tanto, que 

houvesse o acúmulo de mais de dois períodos de férias (art. 2º, parágrafo único). 

Mencionava, então, que é devida indenização de férias não usufruídas, expondo 

que, ainda, seria devido o terço constitucional (art. 4º) e que o pagamento total seria 

considerado indenização, não incidindo imposto sobre a renda (art. 5º). A Resolução 

nº 25 alterou pouco a Resolução anterior, expondo, em complemento, que os 

Tribunais deveriam publicar a escala de férias, ouvindo a preferência de cada um. 

No restante, manteve as regras da Resolução nº 23, sendo uma consolidação das 

                                                 
159

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 
464.  
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regras sobre conversão em pecúnia de férias não usufruídas. Contudo, a Resolução 

nº 27, pura e simplesmente, revogou a Resolução nº 25, não trazendo nenhuma 

previsão em seu conteúdo. 

Com a revogação não foi possível deduzir qual a intenção do Conselho 

Nacional de  Justiça. Assim, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal formulou 

consulta sobre o caso, ou seja, se a conversão seria lícita ou não. No pedido de 

providências nº 2007.10.00001131-0 foi decidido que a conversão não é possível, 

determinando que todos os Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados 

suspendessem a conversão de férias não usufruídas em pecúnia. A Associação 

Paulista de Magistrados (Apamagis) impetrou Mandado de Segurança em desfavor 

da decisão do Conselho160. 

Ab initio a liminar não foi concedida, porém após a sessão de julgamento da 

ação constitucional, o Ministro Relator, Marco Aurélio, concedeu a liminar para 

suspender a determinação do Conselho, viabilizando a conversão de férias em 

pecúnia. A postura do Ministro foi adotada após novo pedido da impetrante, vez que 

o julgamento foi suspenso por causa de pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, 

antes, digno de nota, de cinco votos favoráveis à concessão da ordem (Ministros 

Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski). 

Enfim, a liminar concedida, em termos, volta aos mesmos parâmetros 

fixados na Resolução nº 23, ou seja, concedeu a ordem nos seguintes termos161: Em 

                                                 
160

 Mandado de Segurança nº 28286/DF. 
161

 Excerto da decisão do Ministro Relator: (...) A Lei Orgânica da Magistratura Nacional tem 
dispositivo a revelar a inviabilidade de fracionarem-se as férias individuais em períodos inferiores a 
trinta dias, o que ressalta ainda mais o objetivo visado – o restabelecimento das forças despendidas. 
O § 1º do artigo 67 dela constante também prevê que as férias somente podem ser acumuladas ―por 
imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de dois meses‖. O § 2º veda o afastamento do 
tribunal ou de qualquer de seus órgãos judicantes, em gozo de férias individuais, no mesmo período, 
de juízes em número que comprometa o quórum de julgamento. Vê-se a preocupação maior com a 
continuidade dos serviços, sem, contudo, afastar-se a proibição de serem acumuladas férias acima 
de dois períodos de trinta dias. 
Pois bem, a situação do Judiciário paulista é notoriamente deficitária, conduzindo a quadro revelador 
de imenso e, até mesmo, desumano esforço, obrigatório, inafastável, de seus juízes. Segundo dados 
levantados pelo Conselho Nacional de Justiça, nos anos de 2008 e 2009, São Paulo conta com 
21.6% dos magistrados estaduais e a despesa total corresponde a 22.8% da atinente à Justiça dos 
Estados. Responde por 44% do total de processos pendentes, havendo concentrado 35.7% das 
sentenças e decisões proferidas, recebendo 28.9% das ações propostas em 2009. Tramitam mais de 
18 milhões de processos. Os depósitos judiciais alcançam 25 bilhões, representando 48% do total 
dos depósitos da Justiça estadual de todo o país. A relação despesa total da Justiça paulista/PIB do 
Estado é a segunda mais baixa do Brasil, sendo de 0.45%, enquanto a média dos Estados está em 
0.67%. Mais do que isso, esse país dentro do país que é São Paulo conta com 5.6 magistrados para 
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síntese, a ordem é concedida para assegurar ao substituídos da Associação 

impetrante: a) o gozo das férias uma vez completado o período aquisitivo; b) na 

impossibilidade de atender-se ao direito constitucional acima, por imperiosa 

necessidade do serviço certificada ante o requerimento do magistrado, a 

indenização simples de período de férias que ultrapasse os sessenta dias, a ser 

satisfeita, mediante opção do interessado, conforme a disponibilidade orçamentária. 

Ora, constata-se que a alínea b retrata a mesma concepção veiculada nas 

Resoluções revogadas pelo Conselho, consistindo somente no pagamento de férias 

não gozadas após dois períodos, como já dito acima. 

O objeto do trabalho não é esmiuçar as razões sobre a decisão do Pretório 

Excelso que concedeu a liminar, valendo mencionar que o próprio Conselho 

Nacional de Justiça deu a situação por superada, pois na Resolução nº 133 

                                                                                                                                                         
cada 100 mil habitantes, abaixo da média nacional, de 5.9. É o Estado com maior número de casos 
novos por magistrado de primeiro grau – 2.540. A média dos Estados é de 1.424. Sob o ângulo da 
produtividade, possui o número mais elevado do país – 10.065 processos por magistrado. A média 
nacional é de 5.144 processos e o segundo Estado em gradação de produtividade alcança 6.987 
processos por ano. A média de sentenças e decisões por magistrado, em São Paulo, é de 2.033 – a 
segunda maior do país, estando 47% acima da média geral, que é de 1.381. Há de convir-se que a 
maior carga de trabalho da magistratura nacional recai sobre os ombros dos juízes paulistas. A 
infraestrutura e o número de cargos não atendem à grande demanda. A tudo isso soma-se a 
dificuldade em preencher-se cargos. São Paulo conta com 137 varas na capital e 166 no interior, 
devidamente criadas e não instaladas. Relativamente aos cargos de juiz, 294 estão vagos. Diante 
desse contexto, surge círculo vicioso: magistrados, com mais de dois períodos de trinta dias 
acumulados – a média é de seis –, fenômeno a contrariar a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 
requerem o gozo de férias e veem o pleito indeferido ante a necessidade imperiosa do serviço. 
Revela-se o dilema na conciliação dos valores em jogo. Emenda Constitucional à Carta paulista – nº 
32/2009 –, visando a atender a verdeira crise judicante, previu a indenização das férias quando, por 
necessidade do serviço, o gozo é inviabilizado pela administração pública. Se, de um lado, as férias 
visam a fruição, sem prestação de serviços, de outro, a ausência do gozo não pode implicar, 
contrariando o arcabouço normativo, acúmulo indeterminado de férias, ainda que se potencialize, a 
mais não poder, o interesse da administração pública. Torna-se inafastável, então, a compatibilização 
de certas premissas – a inerente ao gozo das férias, à necessidade de dar-se sequência à jurisdição, 
retratada na relevância e urgência dos serviços, e a relativa à mitigação dos nefastos efeitos do 
indeferimento de pleitos sucessivos de magistrado. A forma mostra-se única: transmudar-se a 
obrigação de fazer em obrigação de dar. Não se diga que, nessa conciliação, acaba-se por prejudicar 
o objetivo maior da norma asseguradora das férias. Há de preservar-se ao menos, para gozo, tal 
como previsto no § 1º do artigo 67 da Loman, um período, ou seja, a acumulação não deve 
extravasar o limite da Lei Complementar – os sessenta dias. O que não cabe é chegar-se à 
conclusão de que o magistrado poderá, a um só tempo, ficar sem o gozo das férias e  acumular 
inúmeros períodos sem que compensação alguma ocorra. Esse enfoque, aliás, prevaleceu quando, 
em 14 de novembro de 2006, o próprio Conselho Nacional de Justiça, presente a força insuplantável 
da realidade, após proclamar vedado ao magistrado o acúmulo de mais de dois períodos 
consecutivos de férias não gozadas, ainda que por necessidade do serviço, veio a elucidar o alcance 
da ordem jurídica em vigor ao assentar ter ele o direito de, não obtendo, por necessidade do serviço, 
a concessão de férias e acumulando período de gozo superior ao versado no § 1º do artigo 67 da Lei 
Complementar nº 35/79, ver os períodos excedentes convertidos em pecúnia e, mesmo assim, sem a 
dobra trabalhista – Resolução nº 25, de 14 de novembro de 2006, revogada pela de nº 27, de 18 de 
dezembro do mesmo ano. 
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procedeu à simetria entre as carreiras da Magistratura do Ministério Público, 

inclusive no que tange à conversão das férias em pecúnia162. A Resolução nº 133 

será analisada posteriormente. 

As Resoluções de números 38, 39 e 40 referem-se à vantagem concedida 

aos servidores do Conselho. A primeira regulamenta a assistência à saúde163. 

Estipula que o benefício será concedido não só aos servidores ativos e inativos (art. 

1º, I), mas também aos dependentes, sendo estes aqueles previstos no art. 1º, II. 

Há, ainda, regulamentação acerca do reconhecimento da união estável.  

Fique consignado que as regras e requisitos para o reconhecimento da união 

estável nem de longe afastam o entendimento de que a união estável não 

imprescinde da existência dos documentos mencionados no rol do art. 2º, § 1º.164 A 

problemática reside na circunstância de serem exigidos no mínimo três instrumentos 

probantes. 

A alínea a expõe o procedimento cautelar conhecido como justificação.165 

Trata-se de procedimento que objetiva apenas documentar a existência de algum 

fato a fim de ser utilizado futuramente, não existe lide, apenas uma atividade de 

natureza administrativa, é ato de jurisdição voluntária, não comportando sentença 

alguma, não constituindo assim uma ação, e, portanto, diversamente das demais 

cautelares, não há necessidade de se comprovar o periculum in mora ou o fumus 

boni iuris.  

A alínea b fala da declaração pública de coabitação. O documento 

mencionado deve ser feito perante o Tabelião, como meio de conceder maior 

                                                 
162

 Verifica-se que há a consideração sobre a liminar concedida no Mandado de Segurança nº 

28286/DF. A Resolução nº 133 assegurou a conversão de férias não gozadas em pecúnia, conforme 
art. 1º, f. 
163

 Revogada pela Resolução nº 141 de setembro de 2011. Fonte: www.cnj.jus.br. A assistência à 

saúde será alvo de regulamentação por Instrução Normativa. 
164

 Art. 2º São considerados beneficiários do auxílio: (...) § 1º A comprovação da união estável, 

referida na alínea "a" do inciso II deste artigo, dar-se-á mediante a apresentação de documento de 
identidade do dependente e, no mínimo, três dos seguintes instrumentos probantes: a) justificação 
judicial; b) declaração pública de coabitação feita perante tabelião; c) cópia autenticada de declaração 
conjunta de Imposto de Renda; d) disposições testamentárias; e) certidão de nascimento de filho em 
comum; f) certidão/declaração de casamento religioso; g) comprovação de residência em comum; h) 
comprovação de financiamento de imóvel em conjunto; i) comprovação de conta bancária conjunta; j) 
apólice de seguro em que conste o(a) companheiro(a) como beneficiário(a); k) qualquer outro 
elemento que, a critério da Administração, se revele hábil para firmar-se convicção quanto à 
existência da união de fato. 
165

 Seção IX, Capítulo II, Artigo 861 e seguintes do Código de Processo Civil. 

http://www.cnj.jus.br/
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autenticidade e segurança na sua lavratura. Decorre de manifestação livre e 

consciente dos conviventes, fazendo declaração de que vivem em união duradoura, 

pública, estável e com a intenção de constituir família. 

Ora, apesar de não ser o objeto deste trabalho, o fato é que a Resolução 

ultrapassou os limites constitucionais, adentrando aspectos legais sobre estado de 

pessoas, vez que esculpiu série de exigências, sem previsão legal, para o 

reconhecimento de união estável. Seja como for, extrapolou o poder normativo ao 

exigir no mínimo três documentos de uma lista para a união estável. 

A Resolução nº 39 regulamenta, especificamente, o instituto da dependência 

econômica para fins de concessão de benefício. Na verdade, trata de assunto 

mencionado na Resolução anterior. Verifica-se que o art. 2º apregoa a possibilidade 

de o companheiro de união homoafetiva ser considerado como dependente 

econômico (inciso V). 

A Resolução nº 40 trata do procedimento sobre o reconhecimento da união 

estável no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Repete as regras da Resolução 

nº 38166, inclusive o rol desta. Logo, com a repetição, pela Resolução nº 40, dos 

requisitos necessários para a união estável167, as críticas supramencionadas 

persistem. 

A Resolução nº 73 uniformiza as disposições sobre o pagamento de diárias 

para magistrados e servidores. Estabelece vários parâmetros com o intuito de 

atender aos princípios expostos no art. 37 da Constituição. Traz a obrigação do 

agente em comprovar o deslocamento, devendo haver publicação do ato, incluindo o 

motivo, nome e compatibilidades com as atribuições do agente. Determina que não 

comprovado o deslocamento, o agente tem o dever de restituir o valor recebido no 

prazo de cinco dias. 

A Resolução nº 98 veicula a obrigação de os Tribunais assegurarem 

provisões financeiras de possíveis encargos trabalhistas a serem pagos em 

decorrência de uma responsabilidade subsidiária. A terceirização de serviços meio é 
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 Revogada pela Resolução nº 141 de setembro de 2011. Fonte: www.cnj.jus.br. A assistência à 

saúde será alvo de regulamentação por Instrução Normativa. 
167

 Art. 2º. 

http://www.cnj.jus.br/
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plenamente legítima, não havendo nenhum óbice no âmbito do Judiciário. Inúmeros 

serviços, não relacionados à atividade fim, são terceirizados e, nesse ponto, corre-se 

o risco em uma demanda trabalhista o Tribunal ser responsabilizado 

subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. A presente Resolução visa a 

preservar o princípio constitucional da eficiência. 

Diz, no art. 4º, quais as verbas que serão objeto de depósito vinculado em 

conta bloqueada para movimentação. Abrange o décimo terceiro salário, férias e 

abono, impacto sobre férias e décimo terceiro salário e multa do FGTS. A conta a 

ser aberta, antes da assinatura de qualquer contrato com a sociedade vencedora do 

certame, em nome da sociedade e não do Judiciário. 

É interessante observar que o art. 8º implica uma redução no empenho, pois 

será descontado da quantia devida à sociedade contratada o valor mencionado no 

art. 4º. Os artigos 10 e 11 estipulam as regras para o procedimento de saque por 

parte da sociedade contratada do valor existente na conta vinculada. Em suma, 

deverá provar que arcou com despesas referentes às verbas supramencionadas, 

devendo comprovar, documentalmente, a ocorrência das indenizações trabalhistas. 

A providência da Resolução é evitar prejuízos ao erário do Judiciário, pois 

em face da responsabilidade subsidiária a instituição, muitas vezes, viu-se obrigada 

a arcar com as despesas de rescisões trabalhistas. É impossível um controle que 

chegue ao ponto de verificar, durante o cumprimento da avença, a regularidade da 

saúde financeira da sociedade contratada. Logo, as normas da Resolução trazem 

meios de assegurar maior racionalidade e economicidade ao patrimônio público. 

Serve como uma garantia de que, pelo menos, algumas verbas serão adimplidas 

sem nenhum custo ao Judiciário. 

As Resoluções números 5 e 43 possuem poucos artigos, mas trazem 

implicações relevantes para o Judiciário, em ambas as Resoluções há a fixação de 

limites para despesas. No art. 2º, da Resolução nº 5, há menção de que os limites 

do Supremo serão por ele fixados de forma prudencial. A atribuição do Conselho, 

nesse ponto, assemelha-se à concedida ao Senado Federal, conforme art. 52, VII a 

IX e art. 155, § 2º, V, ambos da Constituição.  



161 

 

A Resolução nº 43 estabelece valores máximos que devem ser observados 

pelos órgãos do Judiciário da União e do Distrito Federal. A presente Resolução 

refere-se às despesas com diárias, passagens e locomoção no ano de 2007, 

estabelecendo valores que não podem ser ultrapassados, isso especificamente para 

cada um dos órgãos, incluindo o Superior Tribunal de Justiça. Já a Resolução nº 5 

traz percentuais a serem observados pelo Judiciário da União, não envolvendo o do 

Distrito Federal em relação às despesas com pessoal e encargos sociais. Prevê o 

índice legal, conforme preconizado na Lei Complementar nº 101/00, e, ao mesmo 

tempo, o limite prudencial a ser respeitado pelos órgãos do Judiciário da União. A 

intenção da Resolução é estabelecer a observância de modo constante e 

permanente.  

A diferença entre ambas são duas: a primeira refere-se ao âmbito de 

abrangência, sendo que na Resolução nº 5 engloba o Judiciário da União, já a 

Resolução nº 43 trata deste e do Judiciário do Distrito Federal; a segunda, está na 

pontualidade da Resolução nº 43, que trata de despesas com diárias, passagens e 

locomoção no ano de 2007, já a Resolução nº 5 trata de limites de despesas com 

pessoal e encargos sociais de modo contínuo. 

Por fim, a Resolução nº 133 trouxe simetria entre a magistratura e o 

ministério público, equiparando as instituições em vantagens. Em suma, houve o 

reconhecimento de várias vantagens percebidas pelos membros do parquet, que, 

não obstante, não existem para os magistrados. Levou em consideração as 

vantagens previstas, para o ministério público, tanto na Lei Complementar nº 75/93 

como na Lei nº 8625/93. Concedeu aos magistrados as vantagens mencionadas no 

art. 1º da referida Resolução168, como meio de elidir patente discriminação, contrária 

ao preceito constitucional. Ainda, justificou o ato como forma de preservar a 

magistratura como carreira atrativa face à paridade de vencimentos.  

                                                 
168

 Art. 1º. São devidas aos magistrados, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e 

vantagens previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 8625/1993: a) Auxílio-alimentação; 

b) Licença não remunerada para o tratamento de assuntos particulares; c) Licença para 

representação de classe, para membros da diretoria, até três por entidade; d) Ajuda de custo para 

serviço fora da sede de exercício; e) Licença remunerada para curso no exterior; f) indenização de 

férias não gozadas, por absoluta necessidade de serviço, após acúmulo de dois períodos.  
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Tem-se, assim, que por meio do poder regulamentar o Conselho, 

equiparando as instituições, concedeu várias vantagens à margem do exposto na 

Lei Complementar nº 35/79. As mesmas razões suscitadas em face da Resolução nº 

1 valem para a situação ora analisada. Vê-se, inclusive, que o próprio Conselho 

reconheceu a inexistência das vantagens do art. 1º na Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional.  

O que está em discussão não é se os magistrados devem perceber as 

vantagens elencadas, mas sim a forma como foi feito, diante dos limites 

constitucionais do poder normativo. Falece ao Conselho atribuição para 

regulamentar tal assunto, vez que não consta no rol do § 4º do art. 103-B da 

Constituição Federal. 

Primeiramente, deve ter em mente que o Judiciário no sistema brasileiro 

difere da instituição do ministério público. Sabe-se que na França e na Itália há a 

magistratura, de onde saem os juízes e os promotores, ou seja, fazem parte da 

mesma instituição, não havendo diferenciação relevante. Os agentes podem 

transitar e atuar, não ao mesmo tempo, por ambas as carreiras. Entretanto, no Brasil 

as carreiras são diversas, havendo atribuições díspares. O Judiciário é um Poder. O 

ministério público é uma função essencial à justiça. O liame utilizado pelo Conselho 

para ligar a magistratura e o ministério público não é suficiente para alterar a opção 

feita pelo Constituinte. 

Por mais que as carreiras caminhem juntas, possuindo mesmos subsídios, 

não é possível dizer que fazem parte do mesmo ramo, pois para tanto haveria 

necessidade de modificação do sistema esculpido na Constituição, havendo, porém, 

o entrave da cláusula pétrea (art. 60, § 4º, III). Não se quer dizer que há 

proeminência do Judiciário em face do ministério público, mas sim que cada carreira 

possui seu regime jurídico específico e a ele todas as prerrogativas, vantagens e 

deveres devem ficar atrelados. 

Em várias Resoluções, citadas acima, há, em seu corpo, menção de 

vedação de concessão de vantagem não prevista na Lei Complementar nº 35/79169. 

A consideração tecida na Resolução nº 133 de inadequação da referida norma 

                                                 
169

 Resolução nº 13, art. 10; Resolução nº 14, art. 5º, I. 
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complementar com a Constituição, não tem o condão de permitir que o Conselho 

regule todo e qualquer assunto na inexistência de Lei. 

Como já dito, é imprescindível Lei específica para assegurar aos 

magistrados qualquer vantagem, conforme art. 37, X, Constituição. A inadequação 

da Lei Complementar deve ser superada por meio de promulgação de outra Lei e 

não através de Resolução. Não se pode esquecer o já citado art. 65, § 2º, Lei 

Complementar nº 35/79, que veda, claramente, intento de qualquer previsão de 

vantagem fora dos limites da Lei. Falece ao Conselho a atribuição de declarar a 

inconstitucionalidade ou não recepção de qualquer espécie normativa. A decisão, 

nesse sentido, possui natureza jurisdicional170, extrapolando as suas finalidades 

como órgão de controle. 

Ademais, além da impossibilidade de equiparação na seara administrativa, 

constata-se que na via jurisdicional, propriamente dita, a situação não se altera. Na 

verdade, a questão fica resumida na análise da Súmula nº 339 editada pelo 

Supremo Tribunal Federal, que assim sedimenta: ―Não cabe ao Judiciário, que não 

tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob 

fundamento da isonomia.‖  

Desta forma, a conduta do Conselho, no desempenho de suas funções de 

garantidor da independência do Judiciário, deveria ter sido no sentido de sugerir ao 

Supremo Tribunal Federal que encaminhasse projeto de lei ao Congresso Nacional 

para que fossem estipuladas as vantagens por espécie normativa adequada. A 

prerrogativa de propor qualquer alteração nesse sentido é de exclusividade do 

Supremo Tribunal Federal (art. 96, II, b), não podendo ser exercida por outro órgão. 

3.3.2. Preenchimento de cargos 

Neste tópico serão analisadas diversas Resoluções sobre diversos assuntos, 

desde o que vem a ser atividade jurídica para ingresso em concurso público, regras 

do certame, requisitos exigidos e restrições quanto ao provimento de cargos. 

                                                 
170

 Conforme será analisado no Capítulo 4. 
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A Resolução nº 7 do Conselho, quiçá a mais conhecida, trata do nepotismo. 

A expressão é latina e significa descendente (nepos). Implica a idéia de beneficiar os 

parentes, pela proximidade, em desfavor de pessoas qualificadas. Envolve mais do 

que simples favoritismo, pois se trata de favorecimento em decorrência de relação 

familiar.171 

A questão já debatida, mesmo que superficialmente, no item 3.1. 

(constitucionalidade do poder normativo do Conselho). O objeto da ADC nº 12-6/DF 

era exatamente a Resolução nº 7. Como já exposto, o resultado da ação foi pela 

procedência, reconhecendo a constitucionalidade das regras estabelecidas pela 

Resolução, com pequenos apontamentos. 

A validade, então, da Resolução é inegável. Decorre de mera 

regulamentação dos princípios previstos no caput do art. 37 da Constituição. A 

decisão do Conselho Nacional não ultrapassou o seu poder regular administrativo 

que detém no âmbito do Judiciário. Já sob a égide da Constituição Imperial, Pimenta 

Bueno tecia considerações contra o nepotismo: 

A admissão dos cidadãos nos cargos públicos, sem outra diferença que não 

seja de seus talentos e virtudes, é uma bela e lógica conseqüência, da 

igualdade perante a lei. Não são pois as condições de nascimento, as 

distinções ou prejuízos autocráticos, e sim a capacidade, as habilitações, o 

mérito pessoal, que dão a preferência aos cargos públicos;  é uma 

conquista preciosa da civilização e da justiça, que produz importantes 

resultados. 

Primeiramente, é óbvio que os empregos, que os serviços públicos, não 

podem ser bem desempenhados senão pela capacidade, pelos talentos e 

virtudes; sem isso os negócios sofrerão e a sociedade terá o duplo sacrifício 

de contribuir para as respectivas gratificações e de ver os seus interesses 

mal dirigidos, sacrificados. 

Em segundo lugar cumpre reconhecer que os talentos e a probidade, além 

das garantias que dão, e serviços que prestam, são forças naturais de 

grande intensidade, pois que dispõe de meios, recursos, e de muitas outras 

forças. [...] 
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 Menciona-se que a expressão pistolão é originária de epístola. Narra a história que Pedro Vaz de 

Caminha solicitou ao Rei D. Manuel um emprego para o seu genro. 



165 

 

A abolição dos privilégios, salva a única exceção dos que forem essencial e 

inteiramente exigidos por utilidade ou serviços públicos, é uma outra 

conseqüência necessária do justo e útil princípio da igualdade perante a lei. 

Por privilégio em geral, ou na consideração do direito público, entende-se 

toda e qualquer espécie de prerrogativas, vantagens, isenções ou direitos 

quaisquer concedidos com exceção da lei comum. [...] 

Consequentemente o privilégio pode expressar-se por uma das seguintes 

formas:  

[...] 

Ter o direito superior ou preferência quando entrar com outros em 

concorrência.
172

  

O que a Resolução fez simplesmente estabelecer parâmetros para a 

nomeação de pessoas para cargos ou funções no âmbito do Judiciário. Sedimentou 

que a expressão confiança mencionada na Carta Cidadã refere-se à capacidade do 

indivíduo e não no simples fato de ser parente de alguém. Assim, disse a Ministra 

Cármen Lúcia: 

Tudo a demonstrar que os fundamentos constitucionais não permitem o 

parentesco como fonte ou critério de admissão no serviço público, sequer 

cargo de confiança, que confiança aí se põe na qualificação do candidato e 

não na qualidade do nome por ele ostentado.
173

 

Não se negue a Resolução tão-só buscou aclarar o exposto no art. 103-B, § 

4º, II, Constituição Federal, ou melhor, zelar pela observância do art. 37. Emana 

diretamente do dispositivo constitucional citado. Conseguiu dar densidade normativa 

ao princípio constitucional da moralidade administrativa, obrigando os magistrados a 

reconhecer a intolerância, em um Estado Democrático de Direito, da prática de 

confundir o espaço público como sendo de propriedade privada.  

A intenção foi tutelar os princípios fundamentais previstos no art. 1º, incisos 

II e V. A possibilidade, antes da Resolução, de nomear parentes para cargo em 

comissão ou designá-los para determinadas funções, fraqueava a sedimentação de 
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 BUENO, Pimenta. Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: 
Ministério dos Negócios Interiores, 1958. p. 412. 
173

 Excerto de voto proferido na ADC nº 12-6/DF. p. 21. 
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uma redoma que envolvia grande parte do núcleo familiar. O poder era 

patrimonializado, implicando uma perda de identidade do Estado, antes como 

instrumento de uso da violência legítima, servindo como instrumento de angariar 

interesses particulares, em evidente prejuízo ao interesse público.  

Logo, a Resolução vem a separar o que era decorrência do bom senso, ou 

seja, tem a finalidade de traçar as linhas divisórias entre os espaços público e 

privado. As prerrogativas inerentes ao cargo somente exsurgem como instrumento 

necessário para o exercício das atribuições. O cargo não se insere no patrimônio do 

detentor. Serve, assim, para garantir o desempenho objeto e independente das 

funções que lhe foram carreadas. 

A isenção de espírito do detentor do poder é requisito imprescindível para a 

mantença de um Estado Democrático de Direito. O nepotismo aumentava, ainda, a 

confusão entre as esferas pública e privada, culminando na dominação do Estado 

pelo indivíduo. O Conselho, com a Resolução, deixou claro que aquele que detém o 

poder, representando o Estado, tem de usá-lo a favor do bem comum, e jamais 

almejando aspirações particulares. 

Tratou de simplesmente regulamentar os princípios da moralidade e da 

impessoalidade.  O direito a uma administração honesta e impessoal é inerente a 

cidadania. Não se pode admitir condutas irregulares, praticadas com finalidade 

diversa do bem comum, sob pena de afronta não só aos princípios da moralidade e 

da impessoalidade, mas de toda a Constituição Federal, que tem como objetivos 

fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; promover o bem de todos, entre outros (art. 3º). 

A Constituição de um Estado, por ser norma fundamental primária, com mais 

facilidade escapa às pressões das classes dominantes visando a eliminar a 

prevalência de interesses individuais, consagrando princípios e garantias para a 

população em geral, dificultando discriminações e privilégios. 

Como se vê, os princípios da moralidade e da impessoalidade foram 

impostos ao nosso ordenamento jurídico por norma constitucional, para contrapor-se 

o desvio de poder. E como princípios autônomos, não se confundem com o princípio 

da legalidade. Em consequência, todo ato administrativo deve ser moral e 
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impessoal. Desse modo, mesmo que determinada conduta não esteja proibida 

expressamente por lei, se for imoral ou pessoal caracteriza ilícito administrativo, e, 

portanto, deve ser extirpado do ordenamento jurídico. Celso Antônio Bandeira de 

Mello, ao tratar do princípio da moralidade, narrou que:  

De acordo com ele, a Administração e seus agentes têm de atuar na 

conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará violação ao próprio 

Direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada a invalidação, 

porquanto tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade do 

art. 37 da Constituição. Compreendem-se em seu âmbito, como é evidente, 

os chamados princípios da legalidade e boa-fé, tão oportunamente 

encarecidos pelo mestre espanhol Jesus Gonzáles Peres em monografia 

preciosa. Segundo os cânones da legalidade e boa-fé, a Administração 

haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e 

lhaneza, sendo interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de 

malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício 

de direitos por parte dos cidadãos.
174

  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro discorreu que:  

Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o 

comportamento da Administração ou do administrado que com ela se 

relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, 

os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios da justiça 

e da equidade, a idéia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao 

princípio da moralidade administrativa.
175

  

A sociedade espera que o agente, representando o poder do Estado, paute 

suas condutas de acordo com algumas regras tida como standards. Assim, o desvio 

de conduta, consubstanciado na nomeação de pessoas com vínculo de parentesco 

caracteriza desvio e pessoalidade na escolha, violando-se os princípios 

supracitados. 

Falar em discricionariedade administrativa de forma divorciada dos princípios 

do art. 37 caput, bem como distante do princípio da razoabilidade, é o mesmo que 
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 Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
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 Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 79. 
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anuir ao nepotismo. É claro que o magistrado, como administrador, ainda 

permanecerá na condição de verificar, de acordo com a conveniência e 

oportunidade, quem é o mais indicado para assumir o cargo ou ser designado para a 

função. Entretanto, deverá observar as limitações constantes da Resolução nº 7. 

O princípio da razoabilidade serve de norte para a verificação de meios e 

fins, ou seja, auxiliará na perquirição sobre a proporcionalidade entre os meios 

empregados e o fim que os princípios constitucionais pretendem alcançar. Logo, se 

a medida adotada for desproporcional ou excessiva, o ato representará desvio de 

poder, pois não estará em conformidade com a busca do interesse público.  A 

conduta do agente, então, é pautada pela necessidade de ater-se à adequação dos 

motivos que ensejaram a edição do ato administrativo, bem como que atenda, 

satisfatoriamente, à finalidade pública, qual seja: concretização do bem comum.  

A razoabilidade, como princípio implícito, segue a sistemática da moralidade, 

em que os padrões a serem seguidos decorrem daqueles sedimentados na 

sociedade e não oriundos de escolha ideológica por parte do administrador. A 

liberdade de decisão do agente é condicionada pelo respeito às normas 

constitucionais, sendo que a análise de conveniência e oportunidade deve partir 

dessas premissas. A decisão na ADC nº 12-6/DF gerou a edição da Súmula 

Vinculante176 nº 13, que assim dispõe:  

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 

servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança 

ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta 

em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola 

a Constituição Federal. 
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 Art. 103-A da Constituição Federal. Outrossim, em nota divulgada no dia 23 de junho, o STF 

informou que o Presidente, Cezar Peluso, pedirá a revisar da referida súmula. As razões são ―para 

restringi-la aos casos verdadeiros de nepotismo, proibidos pela Constituição‖. O motivo do pedido de 

revisão decorreu de nomeação, pelo Presidente, de marido e mulher para cargos em comissão no 

STF, conforme veiculado pela Folha de S. Paulo do dia 13.05.10. 
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A Resolução nº 7 preconiza a proibição de nomeação para cargos em  

comissão ou função gratificada parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau. Proibiu, ainda, a nomeação cruzada, isso ao vedar, no art. 1º, 

parente dos respectivos membros ou juízes vinculados ao órgão.  

Por outro lado, merece reparo a ―criação‖ de novo grau de parentesco, qual 

seja: terceiro grau na afinidade. O Código Civil, nesse ponto, fixa o parentesco até o 

segundo grau. A decisão do Conselho ultrapassou o que é conhecido como 

cunhadio. O Supremo Tribunal Federal emprestou interpretação conforme para 

restringir o parentesco por afinidade da linha colateral ―aos irmãos do cônjuge ou 

companheiro‖.177 A decisão foi além para, também, incluir nas proibições da 

Resolução, a nomeação ou designação para chefia.178 

A Resolução ainda se volta para as hipóteses de contratação ou prorrogação 

de prestação de serviços com sociedade empresária (art. 3º), que terão de respeitar 

as proibições do art. 2º.  O art. 5º deu prazo de noventa dias para que os Tribunais 

procedessem à regularização da situação em cada localidade, promovendo, se o 

caso, a exoneração de pessoas nas situações arroladas no art. 2º. 

A Resolução nº 9 veio somente para alterar a redação do art. 3º da 

Resolução nº 7, obrigando a menção da vedação do nepotismo no edital do certame. 

A Resolução nº 20, da mesma forma, estipulou a vedação ao nepotismo para os 

casos dos delegatários de serviços extrajudiciais, fixando uma espécie de quarenta 

em relação às pessoas que possuem parentesco com o magistrado corregedor. Fixa 

que durante dois anos depois de cessada a vinculação correicional, será vedada a 

contratação de pessoas com parentesco com o juiz.  A Resolução nº 21 deu nova 

redação ao § 1º do art. 2º da Resolução nº 7. 

A Resolução nº 11 trata de outro assunto, qual seja: a uniformização do que 

vem a ser atividade jurídica para fins de ingresso na carreira da magistratura. A 

Emenda Constitucional nº 45/04 modificou a redação do art. 93, I, passando a exigir, 

para ingresso na carreira da magistratura, de três anos de experiência jurídica. O art. 

1º fixa que o início da contagem dá-se a partir da obtenção do grau de bacharel em 

direito. Já os artigos 2º a 4º tratam de casos peculiares, admitindo o cômputo como 
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 Medida Cautelar na ADC nº 12-6/DF, excerto do voto do Ministro Carlos Ayres Britto. p. 44. 
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atividade o exercício de magistério superior, cursos de pós-graduação na área 

jurídica, bem como o reconhecimento do exercício de atividades em que se utilize, 

preponderantemente, de conhecimento jurídico, por meio de certidão 

circunstanciada, constando as atividades desempenhadas. O art. 5º prevê que a 

comprovação do tempo ocorrerá quando da inscrição definitiva. O art. 6º estipula a 

regra moralizadora, no sentido de que impede a participação na comissão de 

concurso, magistrado que tenha realizada atividade de magistério em cursos de 

preparação de candidatos, antes de decorridos três anos depois de cessada a 

atividade de magistério. 

As Resoluções números 48 e 58 versam sobre novo requisito para, 

respectivamente, cargos de oficial de justiça e de escrivão judicial. Ambas dizem que 

para o ingresso no cargo será imprescindível a conclusão de curso superior, 

preferencialmente em direito. Verifica-se que as Resoluções indicam preferência ao 

bacharelado em direito, porém nada impede o acesso ao cargo com a obtenção de 

bacharel em curso superior de outra área. A Resolução nº 147 dispõe que os 

diretores de secretarias das Varas do Trabalho devem, resguardada a 

discricionariedade da escolha pelo juiz titular, possuir bacharelado em direito, salvo 

impossibilidade de atendimento por inexistência de servidor nessas condições.    

É interessante notar que a Resolução nº 48 determina que os Tribunais que 

possuírem legislação prevendo coisa distinta, deverão, em noventa dias, enviar 

projeto de lei para adequação quanto à Resolução. Contudo, a Resolução nº 119 

revogou a Resolução acima, baseando-se na peculiaridade de cada Estado, 

chegando à conclusão de que a exigência de curso superior representaria prejuízos 

à administração judiciária. Anote-se que a Resolução nº 58 ainda permanece em 

plena vigência. 

A Resolução nº 62 trata da advocacia voluntária. A Constituição Federal, no 

art. 5º, LXXIV, traz o direito do cidadão em obter do Estado assistência jurídica 

integral e gratuita. Em regra, o art. 134 da Carta Cidadã diz que a tarefa é cumprida 

por meio da defensoria pública. Ocorre que a instituição, essencial à justiça, não é 
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capaz de atender à demanda que lhe é imposta. Aliás, em muitos Estados sequer há 

a sua criação.179 

Seja como for, a Constituição não proíbe, em qualquer momento, a 

advocacia denominada pro bono. A Lei nº 8906/94, que prevê o Estatuto da 

Advocacia, não obsta o exercício da advocacia voluntária. Logo, a Resolução visa a 

unificar as regras sobre o assunto, incentivar a solidariedade e reforçar o direito 

fundamental de acesso à justiça. Fixa que os Tribunais poderão, direta ou por meio 

de convênio, instituir sistema de advocacia voluntária. 

O art. 1º, § 1º, cria os requisitos para a inscrição dos causídicos, sendo 

dispensado na hipótese de o advogado ser inscrito no convênio de prestação de 

assistência jurídica gratuita (parágrafo único do art. 4º). O convênio de colaboração 

pode ser encetado com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, 

sindicatos e outras entidades (art. 5º), como demonstração de real preocupação com 

a concretização do direito fundamental do indivíduo à justiça.  

Aliás, os artigos 6º a 8º estabelecem que o convênio poderá ser feito com 

instituições de ensino, admitindo que as referidas valham-se de estagiários e 

acadêmicos de direito para a realização dos atendimentos, sempre supervisionados 

por advogados (art. 7º). O art. 13, parágrafo único, estabelece que o exercício de 

advocacia voluntária poderá constar como título em concurso público. Os artigos 14 

a 19 (disposições finais) versam sobre a necessidade de o Tribunal manter controle 

estatístico sobre as demandas, para o fim de visualizar onde estão as carências. 

Além do mais, deverá promover cursos de aperfeiçoamento, com colaboração de 

outras entidades, para atender às demandas da localidade. 

A Resolução nº 88 menciona a jornada de trabalho no Judiciário, além de 

dispor sobre o preenchimento dos cargos em comissão, fixando, ainda, limite para a 

requisição de servidores. A Resolução está baseada na necessidade de gestão no 

âmbito operacional e de recursos humanos. Determina que seja estabelecida 

jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta semanais, exceto se houver 

legislação local em sentido diverso. Regulamenta o limite máximo de horas extras, 
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cinquenta por semana, bem como que o Tribunal, em noventa dias, envie projeto de 

lei para adequação quanto ao contido na Resolução.  

Determina que os Tribunais observem as regras constitucionais sobre cargo 

em comissão, inclusive com relação ao percentual destinado a servidores de 

carreira, fixando percentual mínimo de cinquenta por cento. Aqui, mais uma vez, 

constata-se que falece ao Conselho a atribuição de substituir-se à vontade do 

legislador, estipulando qual o percentual a ser observado. O art. 2º, § 2º 

evidentemente caracteriza desvio e excesso na regulamentação do assunto. 

O art. 37, V, Constituição é claro ao dizer que: ―[...] e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei [...]‖. Logo, é inegável que o Conselho, mesmo 

na omissão do Legislativo, não pode estipular qual seja tal percentual. O não 

exercício da competência por parte do Legislativo cria, efetivamente, um vazio, que, 

por sua vez, não pode ser usurpado por outro Poder. Assim, cabe ao Conselho, tão-

só, orientar os Tribunais a enviar projetos de lei nesse sentido e, caso já existam, 

solicitar empenho por parte do Legislativo local. Se há reserva de lei, como é o caso, 

não há como suplantar tal exigência, mesmo diante da relevância da postura 

adotada. 

O art. 3º trata dos servidores requisitados e cedidos ao Judiciário180. A 

Resolução, validamente, nesse ponto, cria limite de vinte por cento, determinando 

que, em até quatro anos, haja a substituição de tais servidores. A permissão de 

utilização de servidores cedidos não se estende para o órgão que já fora instado a 

devolver os servidores. 

As Resoluções números 75 e 81 tratam sobre o concurso de provas e títulos 

de, respectivamente, juízes e delegatários de serviços extrajudiciais. A Resolução nº 

75 uniformiza todas as regras para o certame de ingresso na carreira da 

magistratura, trazendo inúmeras disposições inovadoras. Cada Tribunal estipulava 

as suas regras, o que gerava distorções a nível nacional. Aliás, a intenção é a de dar 

transparência e assegurar a lisura no concurso. 
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 A Resolução nº 146 de março de 2012 dispõe sobre a redistribuição de cargos efetivos dos 
quadros de pessoal dos órgãos do Judiciário da União. Trata da redistribuição por reciprocidade entre 
os órgãos jurisdicionais do Judiciário da União. Fonte: www.cnj.jus.br. 
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Antes, é necessário apontar algumas considerações sobre o concurso 

público e as suas consequências. Verifica-se que no mundo há três formas de 

provimento no cargo de juiz, são elas: nomeação, eleição e concurso. Alguns países 

adotam critérios mistos, envolvendo duas formas de provimento.181 O objeto do 

trabalho não é discutir o acerto ou qual é a melhor forma, mas sim observar o que 

ocorre no Brasil.182 

No Brasil já vigoraram todas as formas de provimento acima citadas. 

Inclusive, o critério misto já foi utilizado. A Constituição de 1824 adotava um critério 

misto, ou seja, envolvia tanto a eleição como a nomeação, sendo esta para os juízes 

árbitros e aquela para os magistrados. A eleição observava as regras estipuladas 

aos pleitos de Vereadores. A Constituição da República foi omissa sobre o assunto. 

A primeira Constituição a modificar o sistema de ingresso, passando a 

adotar o concurso foi a de 1934; a Constituição de 1946 manteve o sistema, 

incluindo a participação do Conselho Seccional dos Advogados do Brasil. A 

Constituição de 1967 acrescentou que o concurso seria não só de provas, mas 

também de títulos. A Emenda Constitucional nº 7/77 trouxe a facultatividade de ser 

condicionado o ingresso na carreira à realização de curso de preparação. Não 

haveria dispensa das provas e títulos, sendo a preparação condição para participar 

do certame. 

A Carta Cidadão de 1988 manteve a regra do concurso público para o 

ingresso na carreira de juiz, mantendo algumas peculiaridades quanto ao quinto 

constitucional183 e a nomeação para os tribunais superiores184. Desta forma, 

constata-se que, na verdade, o Brasil, também nos tempos atuais, adota um sistema 

misto de provimento. As regras constitucionais sobre o concurso estão no art. 93 e 

seus incisos. Verifica-se que o certame envolve provas e títulos, com a participação 

da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. Há, por causa da Emenda 

Constitucional nº 45/04, exigência de três anos de atividade jurídica.  
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 São exemplos: Os EUA e o Brasil, durante a Constituição do Império. 
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 Para a análise do assunto ver ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Op. cit. 
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 Artigo 94 da Constituição. 
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 Artigo 101, parágrafo único, e artigo 104, parágrafo único, ambos da Constituição. 
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O concurso tem por premissa permitir o acesso de todos que aspiram ao 

cargo. Nesse ponto, não há qualquer restrição. É regido, em suas etapas, por 

critérios técnicos que se destinam a apurar a capacidade intelectual do candidato. 

Diferencia-se, então, das outras formas, eleição e nomeação, dotadas de um alto 

grau de álea.  

O digno de nota refere-se ao paulatino reconhecimento de que o concurso 

de provas e título não é suficiente para a escolha de pessoas vocacionadas. O 

quesito intelectual muitas vezes não é apurado diante do método utilizado, pois há a 

simplificação do procedimento, com a exclusão de matérias importantes e 

abordagem superficial dos assuntos nas provas. Somente com a Emenda 

Constitucional nº 7/77 é que houve o início de uma preocupação quanto ao assunto. 

Até então existia somente o período do estágio probatório para apurar as condições 

do magistrado. Atualmente, a Constituição Federal não manteve a mesma dicção da 

Emenda nº 7/77, mas, com a Emenda nº 45/04, trouxe relevante requisito de 

ingresso, a experiência de no mínimo três anos185. 

 A intenção é de evitar que pessoas ingressem na carreira sem o necessário 

amadurecimento imprescindível para o exercício da atividade jurisdicional. Diante da 

garantia da vitaliciedade, o recrutamento mostra-se como o meio mais eficaz para a 

análise não só das condições intelectuais, como, principalmente, das condições 

psicológicas do candidato. Torna-se, o concurso, instrumento necessário para 

perquirir sobre a capacidade intelectual e psíquica do candidato, valendo-se de 

inúmeras formas, vez que, uma vez alcançada a vitaliciedade, dificilmente é possível 

remover (perda do cargo) da carreira um mau juiz. 

Havia, antes da Resolução, uma deficiência intrínseca nos concursos para 

ingresso na carreira de juiz. O processo era lento, desgastante, superficial e, muitas 

vezes, com ínfimo percentual de aprovação, não significando, porém, sinônimo de 

capacidade dos aprovados. São várias as mazelas psicológicas e técnicas que 

acometem os novos juízes, que, pelo objeto do trabalho não serão expostas186.  
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 O Conselho Nacional de Justiça regulamentou o que vem a ser atividade jurídica, conforme 
Resolução nº 11. 
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 Para a análise do assunto ver NALINI, José Renato. Recrutamento e preparo de juízes. São Paulo: 

RT, 1992. Passim. 
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Assim, a Resolução nº 75 tem a finalidade de aprimorar o processo 

selecionador de juízes, consciente das dificuldades do certame, tentando 

estabelecer regras capazes de apurar, ao mesmo, a capacidade intelectual e 

psicológica dos candidatos. A questão sobre concurso de ingresso possui acento na 

Constituição, mas destituída de reserva de lei, podendo, obviamente, ser 

regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. 

O art. 5º, preocupado com a carência nos concursos de ingresso, estipulou 

várias fases no certame. Ao total, são cinco etapas, divididas da seguinte forma: 

prova objetiva, duas provas escritas187, exames para apurar a capacidade 

psicológica do candidato, prova oral e, por fim, avaliação de títulos. Nota-se que 

houve modificação de postura, imprimindo responsabilidade no concurso, 

incrementando a importância da fase de seleção como meio eficaz de apuração das 

condições para o exercício da atividade jurisdicional. 

A Resolução nº 75 estipulou uma regra que era frequentemente 

desrespeitada pelos Tribunais, de natureza extremamente simplória, porém com 

impactos importantíssimos, qual seja, a publicidade dos atos praticados e a 

possibilidade de contrariá-los. Era costume nos Editais de ingresso na carreira a 

ausência de conhecimento da nota atribuída na segunda fase do certame (fase 

escrita), não havendo, ainda, qualquer possibilidade de vista e, muito menos, de 

recurso. O exposto no art. 56, parágrafo único, determina que nos dois dias 

seguintes à publicação, o candidato poderá requerer vista da prova e, em igual 

prazo, a contar do término da vista, apresentar recurso dirigido à respectiva 

Comissão Examinadora. 

A Resolução supriu outra deficiência constatada nos concursos, como já 

mencionada, a superficialidade das questões das provas. Com a Resolução, há a 

obrigatoriedade de ser incluído no edital e nas provas, assuntos sobre questões 

complexas, que também fazem parte do dia-dia do juiz. Foi além, pois, ainda, 

acrescentou a inclusão de matérias antes deixadas de lado, conforme se verifica nos 

anexos I a V, havendo divisão para cada cargo pretendido, diferenciando a justiça 

especializada da comum. A inovação mais contundente encontra-se no anexo VI, 
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 Anote-se que há, agora, como uma das provas escritas, a prova de sentença sobre os temas 

jurídicos, conforme art. 49. 
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pois traz a obrigatoriedade do conhecimento de matérias vitais para o exercício da 

atividade, mas sempre renegadas, quiçá pelo hermetismo imperante. 

No anexo VI há a subdivisão em cinco áreas (sociologia do direito, psicologia 

judiciária, ética e estatuto jurídico da magistratura, filosofia do direito e teoria geral 

do direito e da política). A intenção é clara no sentido de buscar juízes mais 

conscientes sobre os seus deveres e a sociedade na qual vivem. Serão mais 

preparados para decidir os conflitos, pois entenderão o motivo pelo qual existem na 

comunidade e as repercussões de suas decisões. Conhecerão o estatuto da 

magistratura e aspectos deontológicos. 

O concurso deverá ser concluído no prazo de dezoito meses (art. 15), 

evitando-se que cause desgaste para os candidatos e para os integrantes da banca, 

o que causaria prejuízos à seleção adequada188.  

Há várias regras sobre o custeio e a respectiva isenção para 

hipossuficientes; sobre composição, quórum e impedimentos para assegurar a lisura 

do certame; detalhes sobre todas as fases e as peculiaridades. As regras sobre a 

seção IV são dignas de notas, pois estabelecem algo que, costumeiramente, não se 

via nos concursos: a publicidade. A regra, como decorre do senso comum, é a 

publicidade de todos os atos da comissão do concurso. Há, então, o direito, antes 

negado189, de conhecimento da nota atribuída e a possibilidade de apresentar 

recurso, visando à sua modificação. A publicidade é ínsita à cidadania, sendo a sua 
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 Em maio de 2012, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Conselheiro Gilberto Valente, no 

Procedimento de Controle Administrativo nº 0002289-13.2012.2.00.0000, suspendeu a decisão 
homologatória do certame de ingresso na Magistratura Estadual de São Paulo por supostas violações 
às regras estipuladas na resolução nº 75. A decisão liminar foi concedida porque se realizou fase não 
prevista na Resolução, bem como se violou as normas sobre o procedimento e as fases a serem 
observadas pela Comissão Julgadora. A Banca teria realizado entrevista pessoal e reservada com o 
candidato, com caráter eliminatório, o que não é previsto na Resolução. A liminar concedida foi 
ratificada pela maioria do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, conforme sessão do dia 22 de 
maio. Fonte: www.cnj.jus.br, acesso em 23 de maio de 2012. Outrossim, no Procedimento de 
Controle Administrativo nº 0002450-23.2012.2.00.0000, o Conselheiro Bruno Dantas, suspendeu o 
trâmite do Concurso de Ingresso na Magistratura Estadual de Santa Catarina por entender que houve 
violação às normas estipuladas na Resolução nº 74. Houve violação da disposição contida na 
Resolução que veda o julgamento de recursos interpostos pelos candidatos de forma monocrática. 
Os recursos devem ser apreciados por uma Comissão Especial, designada para esse fim, em sessão 
pública. Fonte: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/19424:liminar-suspende-concurso-para-juiz-do-tjsc, 
acesso em 17 de maio de 2012. 
189

 Pelo menos no Estado de São Paulo, no concurso de ingresso no cargo de Juiz Substituto da 

Justiça Estadual. 

http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/19424:liminar-suspende-concurso-para-juiz-do-tjsc
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pedra angular. É inaceitável que em um concurso de ingresso haja segredos quanto 

à reprovação, negando o direito de saber os motivos da reprovação190. 

A Resolução uniformiza as regras visando ao aperfeiçoamento do processo 

de seleção dos juízes, devendo os Tribunais acatar todas as regras, sob pena gerar 

evidentes prejuízos à validade do certame. Devem ter a percepção de que a 

Resolução aprimora o sistema deficitário então vigente. Situações simples como 

publicidade, isenção de inscrição, matérias, impedimentos eram deixadas para a 

decisão de cada banca examinadora composta.  

É claro que todas as medidas são de extrema importância, mas não 

suficientes para chegar ao juiz vocacionado e preparado. Por isso, a Escola da 

Magistratura assume papel de importância de igual intensidade, como será 

debruçado no item acerca da vertente responsabilidade. 

A Resolução 81 traz a unificação das regras sobre concurso público de 

provas e títulos para a delegação de cartórios de nota e de registro. A Resolução é 

oriunda de intensa desconformidade das disposições, causando inúmeros 

procedimentos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Traz regras sobre a 

composição das bancas examinadoras, incluindo membros externos ao Judiciário 

(membro do Ministério Público, um advogado, um registrador e um tabelião – art. 1º, 

§§ 1º e 2º). Dispõe no art. 3º a forma como se dará o preenchimento das vagas, 

evitando que haja direcionamento das delegações vagas. Por fim, ainda, acosta a 

minuta de edital a ser seguida como parâmetro, facilitando o serviço e orientando os 

Tribunais. 

3.3.3. JUÍZES 

Neste tópico foram reunidas as Resoluções que versam sobre a figura do 

juiz. Serão analisadas algumas Resoluções mais relevantes, que têm a finalidade de 

colaborar com o aprimoramento da atividade jurisdicional de todas as formas, desde 
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 Claramente, até pela impossibilidade de concretização da situação, não há como se fixar os 

motivos de uma reprovação na prova oral. Aliás, há vedação de que sejam declinados os motivos da 

reprovação de um candidato. 
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as férias coletivas até a regulamentação da promoção na carreira, passando, ainda, 

por direitos e deveres previstos. 

A Resolução nº 3 versa sobre as férias coletivas, mesmo diante da Emenda 

Constitucional nº 45/04. Acolheu, excepcionalmente, mesmo com a proibição trazida 

pela referida emenda, a mantença das férias coletivas nos Tribunais, diante da 

peculiaridade da situação. Sem prejuízo, determinou que os Tribunais adotassem 

todas as medidas necessárias para garantir a vedação às férias coletivas. Registre-

se que a Resolução foi editada em agosto de 2005, recente à criação do Conselho, 

que ainda contava com resistências do próprio Judiciário, vez que pendia de 

julgamento a ADI nº 3367/DF já debatida. A aceitação dos motivos dos Tribunais e a 

decisão de manter as férias coletivas do primeiro semestre demonstra algo ainda 

hoje não sedimentado, que o Conselho surgiu como colaborador do Judiciário, eis 

que se trata de um órgão, com finalidade específica de aperfeiçoar a administração 

da justiça. 

A Resolução nº 6 trazia os nortes para a aferição do merecimento para a 

promoção de magistrados, regulando o acesso à segunda instância. Foi revogada 

pela Resolução nº 106. Mesmo com a Resolução nº 6 houve intenso debate sobre 

os critérios, ainda permanecendo dúvidas acerca sua aplicação. Assim, esse foi o 

motivo para a edição de nova Resolução, nº 106, para ser adequada aos pleitos e 

necessidades quanto à promoção. O merecimento nunca havia sido alvo de 

preocupação séria por parte dos Tribunais. Talvez por causa da extrema dificuldade 

em conciliar o que vem a ser merecimento e, principalmente, como o aferir.  

Comparando as duas Resoluções verifica-se que a primeira, mais antiga, 

contava com parâmetros genéricos, destituídos de significação. Mencionava que o 

Tribunal deveria editar atos para disciplinar o desempenho, produtividade, presteza, 

frequência e aproveitamento em cursos, sem, contudo, indicar um norte. A ausência 

de disposição nesse sentido, na maioria das vezes, deixava as coisas como 

estavam, não representando nenhuma modificação na questão. A Resolução nº 106 

veio para fornecer tais elementos secundários, viabilizando a criação de critério 

objeto para permitir a verificação do merecimento. Preconizou que a promoção será 

realizada e votada em sessão pública, garantia amplo acesso aos cidadãos. 
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Fixou no art. 3º regras para o magistrado participar da promoção. A 

necessidade de integrar a quinta parte da lista de antiguidade tem o condão de 

conceder certa experiência aos magistrados que pretendem angariar cargos 

superiores. Assim, evita-se que juízes com pouco tempo de carreira alcancem os 

degraus mais altos da instituição sem conhecer vários aspectos da vida funcional. 

O art. 4º traz o que o Conselho deliberou para fins de critérios objetivos a 

título de merecimento. São cinco incisos191, contendo, diga-se de passagem, 

cláusulas abertas, como, por exemplo, o inciso V, que prevê a adequação da 

conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional192. Dispõe que a análise dos 

requisitos previstos nos incisos será feita levando em consideração os últimos vinte 

e quatro meses. O art. 5º apregoa como será feita a perquirição sobre a qualidade 

das decisões; o art. 6º traz com será feita a análise quanto à produtividade, o mesmo 

acontecendo no art. 7º em relação à verificação da presteza. O art. 8º fixa as 

disposições sobre o que vem a ser a aperfeiçoamento técnico para fins de promoção 

por merecimento, sendo que, em seguida, o art. 9º trata da avaliação da adequação 

às regras do Código de Ética. 

É interessante a existência do art. 10, que fixa o óbvio, ou seja, que o índice 

de sentenças e decisões reformadas não será levado em consideração. Prevalece, 

como não poderia deixar de ser, a independência funcional do magistrado. Eventual 

debate sobre tal circunstância representaria afronta à liberdade de o magistrado 

decidir de acordo com a sua convicção. Aliás, pensar diferente representaria, por 

parte do próprio Conselho, uma contradição em uma de suas finalidades, qual seja, 

concretizar a democratização, vertente que será futuramente analisada. Entretanto, 

é de estranhar-se que haja a referida vedação e, ao mesmo tempo, o art. 5º 

(destinado a apurar a qualidade das decisões), preveja na alínea e, como critério de 

aferição, o respeito às súmulas do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 

Superiores. Aqui a interpretação que deve ser feita é no sentido de que a qualidade 
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 Art. 4º. (...) I – desempenho (aspecto qualitativo da prestação jurisdicional); II – produtividade 
(aspecto quantitativo da prestação jurisdicional); III – presteza no exercício de suas funções; IV- 
aperfeiçoamento técnico; V - adequação da conduta ao Código de Ética da  Magistratura Nacional 
(2008). 
192

 Conforme Resolução nº 60. 
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das decisões não pode ficar prejudicada diante da vedação contida no art. 10, sob 

pena de imiscuir-se na independência funcional do magistrado. 

A importância da Resolução será sentida a médio e longo prazo, quando os 

Tribunais começarem a efetivar os comandos normativos da Resolução, impondo, 

consequentemente, que todos os magistrados passem a observar as regras, 

implicando, assim, melhor gerenciamento de suas atividades, com o resultado de 

grandes melhorias na prestação jurisdicional. A não concretização da Resolução a 

curto prazo reside no fato de que entrou em vigor no prazo de trinta dias, porém não 

previu nenhum sistema de apoio aos Tribunais para levar à cabo as disposições. 

Verifica-se que no art. 11 há o sistema de pontuação de cada elemento do 

art. 4º. Ou seja, a avaliação leva tempo, custos e recursos humanos. Dados existem, 

conforme será visto na subdivisão geral, porém não há nenhuma providência no 

sentido de auxiliar os Tribunais para o início dos trabalhos. Desta forma, salutar a 

essência da Resolução, mas imprescinde da criação de elementos estruturais para a 

sua efetivação, sob pena de padecer de absoluta ineficácia.      

A Resolução nº 8 veicula o expediente forense no período natalino, dando 

providências no caso de sua adoção. Ou seja, fica facultado aos Tribunais 

estipularem o recesso forense, entre vinte de dezembro a seis de janeiro. Caso o 

faça, deverá, para manter o serviço jurisdicional ininterrupto, sistema de plantões 

judiciários. Nesse sentido, a Resolução nº 36 tratava dos parâmetros mínimos sobre 

os plantões permanentes. Tal Resolução foi revogada pela de número 71, que trata 

da mesma matéria de forma mais ampla.  

A Resolução nº 71 traz as matérias que são alvo de deliberação na 

ocorrência dos plantões. São arroladas no art. 1º, que detalha as situações, havendo 

nos §§ 1º e 2º previsão de que o plantão não se destina para a reapreciação de 

pedido. É vedada da reiteração de pedido já analisado pelo juízo de origem. 

Regulamenta que os magistrados deverão ser designados pelo Tribunal com 

antecedência, devendo haver publicação na imprensa oficial. O plantonista ficará no 

Fórum, local também identificado na imprensa oficial, à disposição para atender os 

casos.  
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Constata-se que a Resolução nº 36 previa cláusula geral, permitindo a 

decisão do plantonista de qualquer causa urgente, mesmo fora do rol, conforme art. 

1º, II. Já a Resolução nº 71 não trouxe regra similar, expondo, pelo contrário, rol do 

qual o plantonista tem de observar. Pode-se dizer que na primeira Resolução havia 

certa liberdade para o plantonista avaliar se o caso era urgente ou não. Com a 

Resolução nº 71 resolveu-se a situação, vez que se evita que o plantonista recuse-

se a avaliar o pedido por não entendê-lo urgente. 

A Resolução nº 17 trata dos critérios a serem observados para a substituição 

dos membros do Tribunal. Expõe que a decisão não pode ficar à cargo da 

Presidência, devendo, democraticamente, observar os princípios constitucionais da 

Administração Pública, conforme expostos no art. 37 da Constituição. Estipula que a 

substituição será realizada depois de decisão da maioria absoluta de seus membros.  

A Resolução nº 32 dispõe que, na ausência do Estatuto da Magistratura, os 

critérios para remoção e permuta de magistrado, observarão as regras previstas em 

leis locais e nos regimentos internos de cada Tribunal. Determinou que nos locais 

em que não houve lei ou regimento prevendo, deverá o Tribunal adotar as medidas 

cabíveis para a estipulação dos critérios. O art. 3º, § 1º193 prevê a regra subsidiária 

da antiguidade como critério para a remoção e permuta. 

Mais uma vez, tem-se que houve excesso por parte do Conselho. Não 

poderia ter regulamentado nenhum critério sobre remoção e permuta, pois, como já 

dito em outras partes, tal assunto é acobertado pela reserva de lei. A Constituição 

Federal no art. 93, VIII-A, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/04, 

estipula que o que foi dito acima. Lembre-se que na ausência do Estatuto da 

Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça não detém atribuição suplementar.  

A Resolução nº 34 dispõe sobre a atividade docente do magistrado. A 

Constituição Federal em seu artigo 95, parágrafo único, I, veda o exercício de outro 

cargo ou função, salvo uma de magistério. Assim, a presente Resolução tem o 

intuito de conciliar o direito do magistrado de exercer a atividade de docente com o 

dever de manter a prestação jurisdicional em um nível aceitável. 
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 A Resolução nº 97 alterou a redação do § 1º. Também alterou a redação do § 2º do mesmo artigo. 
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A premissa não é impedir que o magistrado seja docente, mas sim que haja 

um equilíbrio, devendo haver compatibilidade de horários. É inadmissível que haja 

diminuição da qualidade da prestação jurisdicional, podendo, caso seja a hipótese, o 

Tribunal deverá determinar que o magistrado adote medidas para regularizar a 

situação. Caso não o faça, vez que a determinação do Tribunal é cogente, não 

sendo mera recomendação, haverá a instauração de procedimento disciplinar contra 

o magistrado. Todos devem informar ao Tribunal a docência, bem como o nome da 

instituição e quantidade e horários das aulas. O Tribunal, por sua vez, informará o 

Conselho Nacional de Justiça das docências noticiadas. 

A Resolução nº 64 regulamenta a concessão prevista no art. 73, I, Lei 

Complementar nº 35/79. Trata, assim, do afastamento para fins de aperfeiçoamento. 

Estabelece, de início, que as regras a serem observadas estão na presente 

Resolução, sem prejuízo de outras fixadas pelos próprios Tribunais. Expõe quais 

são os afastamentos e os respectivos períodos, dizendo ser de curta (não superior a 

trinta dias), média (entre trinta e noventa dias) e longa (superior a noventa dias). O 

pedido de afastamento, obviamente, deverá constar o nome do magistrado e todos 

os dados sobre o curso que pretende frequentar (art. 3º). O afastamento será sem 

prejuízo da retribuição (art. 3º, VI, e). 

É interessante notar que tal concessão pouco ou nunca era utilizada pelos 

magistrados. Ora por indeferimento do Tribunal, ora por criar uma imagem negativa 

na carreira, ora por desinteresse. O fato é que a postura tem de ser modificada, pois 

os cursos não representam prejuízos à atividade jurisdicional, mas sim a busca pelo 

aprimoramento da técnica, o que representará resultados positivos. A iniciativa 

mudará a concepção dos magistrados de que são demasiadamente atarefados não 

tendo tempo para frequentar cursos. Na verdade, com o tempo, o próprio Tribunal 

deverá ser o artífice da busca de magistrados para direcioná-los aos cursos.  

O pedido de afastamento por juiz de primeira instância será encaminhado à 

Corregedoria local, que o examinará de acordo com os requisitos do art. 6º. Caso 

concorde, deverá encaminhar o pedido para o órgão competente. A escola da 

magistratura do Tribunal deverá ser ouvida sobre o pedido. Caso se trate de pedido 

de juiz de segunda instância, será encaminhado ao pleno ou ao órgão especial 

(onde houver), não havendo previsão de opinião prévia da escola da magistratura 



183 

 

local. O art. 8º traz algumas situações que obstam o indeferimento do pedido. Além 

da ausência de prejuízos aos serviços judiciários (art. 6º, II, c), mister que o 

magistrado não tenha apresentado baixa produtividade no exercício da função (art. 

8º, V). Por fim, o art. 10 prevê afastamento do magistrado para a realização de 

trabalho de conclusão do curso, desde que não tenha se afastado para a 

participação, e para a apresentação ou defesa do trabalho. 

Há a previsão na Resolução de limite máximo de magistrados afastados 

para cursos de aperfeiçoamento de longa duração, estabelecendo a proibição de 

número superior a vinte em se tratando de situação simultânea, sendo o mesmo 

curso ou não. Dispõe que, não sendo o caso, de forma genérica, o máximo de 

afastados é de cinco por cento do número total de magistrados em atividade. 

A Resolução nº 72 dispõe sobre regras de substituição e auxílio de juízes 

nos Tribunais. São duas situações distintas, pois esta trata de ajuda concedida ao 

Tribunal nas hipóteses de acúmulo de trabalho, já aquela é decorrente de vaga ou 

afastamento por prazo superior a trinta dias de membros do Tribunal. A análise deve 

ser bipartida, vez que se verifica que a substituição possui respaldo legal, sendo que 

o mesmo não pode ser dito quanto ao auxílio. 

Vale lembrar o que vem a ser o princípio do juiz natural, que tem raízes 

históricas na carta Magna de João Sem terra de 1215. Todo cidadão tem direito de 

ter sua causa julgada por aquele que tem obrigação de julgar. O artigo 5º, XXXV da 

atual Constituição diz que a "lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça de direito", sendo este um princípio genérico e abrangente. Aliás, a 

noção de juiz natural exsurge da leitura dos incisos XXXVII e LIII, ambos do art. 5º 

que veiculam a idéia de que as artes não podem escolher o magistrado que irá julgar 

a causa, não se falando em direcionamento de qualquer forma. 

No inciso XXXVII tem-se a proibição de criação de tribunal de exceção. Na 

referida expressão pode-se incluir a impossibilidade de estipulação de tribunais 

extraordinários depois da ocorrência de fato que será levado a julgamento. Juízo ad 

hoc é aquele designado ou criado por deliberação legislativa, ou não, para julgar 

determinado caso, tenha ele já ocorrido ou não, irrelevante a já existência do 

tribunal. Tutela-se o indivíduo, pois tem a certeza de que a regra constitucional será 
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respeitada, consagrando-se que só é juiz o órgão investido de jurisdição. É inegável 

que se fosse franqueada, provavelmente, o órgão ad hoc teria a incumbência de 

julgar, com discriminação, indivíduos ou coletividades. 

Entende Manoel Antônio Teixeira Filho que o princípio do juiz natural teve o 

condão de imprimir outra faceta para o direito brasileiro, chegando ao ponto de 

representar parte do processo de redemocratização a vida do país, como 

consequência de sua inserção no artigo 141, § 26, da Constituição Federal de 

1946.194 Djanira Maria Radamés de Sá195, sinteticamente, menciona que, neste 

primeiro aspecto, o princípio do juiz natural protege a coletividade contra a criação 

de tribunais que não são investidos constitucionalmente para julgar, especialmente 

no que tange a fatos especiais ou pessoas determinadas, sob pena de julgamento 

sob aspecto político ou sociológico. 

Por outro lado, o inciso LIII menciona o direito fundamental inalienável do 

cidadão de que não será julgado senão por autoridade competente. Este aspecto do 

princípio é relacionado à necessidade de prévia criação do órgão julgador, bem 

como das regras sobre a fixação da competência. Acerca disso Tucci, menciona 

que: 

O princípio está calcado na exigência de pré-constituição do órgão 

jurisdicional competente, entendendo-se este como o agente do Poder 

Judiciário, política, financeira e juridicamente independente, cuja 

competência esteja previamente delimitada pela legislação em vigor.
196

 

Nesse sentido, retira-se que o inciso LIII atinge desde o processo, 

culminando na impossibilidade de o magistrado sentenciar. A amplitude da garantia 

assegura aos jurisdicionados que, em hipótese alguma, serão julgados, incluindo 

que sequer serão processados, por indivíduo destituído de autoridade e não 

integrante, legitimamente, do Judiciário. Angélica Arruda Alvim197 diz que a 
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 A Sentença no Processo do Trabalho. 2 ed. São Paulo: LTr, 1996. p. 37. 
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 Teoria Geral do Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 25. 
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 TUCCI, Rogério Lauria; CRUZ E TUCCI, José Rogério. Constituição de 1988 e Processo. São 

Paulo: Saraiva, 1989. p. 30. 
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 Princípios Constitucionais do Processo. Revista de Processo. São Paulo, ano 19, n. 74, 1994, p. 

36. 
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Constituição Federal é o documento do qual se extrai quais órgãos e agentes estão 

legitimamente investidos do poder de julgar. Assim, vê-se que não basta a previsão 

de quem são os agentes e quais os órgãos, sendo imprescindível analisar as regras 

constitucionais sobre investidura e competência, valendo, inclusive, de leis 

infraconstitucionais sobre o assunto. Resume-se o princípio na vedação de tribunais 

ad hoc, preconizando que a pessoa será julgada por órgão constitucionalmente 

existente antes do fato, bem como por magistrado investido no poder de forma 

legítima. 

Com essas premissas é perceptível que o auxílio não encontra amparo na 

Constituição Federal, além de, como já exposto, implicar excesso e desvio das 

atribuições do Conselho Nacional, vez que a matéria possui a denominada reserva 

de lei. A Lei Complementar nº 35/79 não estipula situação similar (art. 118 prevê a 

substituição), o que autorizaria o Conselho a regulamentar a situação. A 

Constituição nada diz sobre o assunto, prevendo, pelo contrário, regras sobre o juiz 

natural. Desta forma, evidentemente que o auxílio previsto na Resolução nº 72 não 

se justifica e viola o princípio constitucional, flexibilizando uma garantia 

constitucional do indivíduo. 

O art. 5º da Resolução deixa claro que o motivo do auxílio é ―o justificado 

acúmulo de serviço‖. O § 1º prevê expressamente que o auxílio será na seara 

jurisdicional, ou seja, julgando os recursos interpostos. Poder-se-ia, ainda, dizer que 

a sistemática viola o princípio, implícito, do duplo grau de jurisdição. O indivíduo tem 

o direito de recorrer das decisões do juiz para um tribunal, que, por sua vez, em 

essência é composto de pessoas mais experientes e com extensa vida funcional. 

Ora, se se permitir que juízes de primeiro grau também julguem não só os feitos em 

primeira instância, mas também os recursos, ter-se-á uma inversão de valores, 

desrespeitando a Constituição sobre o fundamento de presteza jurisdicional198.  

Na verdade, o Conselho deixou de obrigar que os Tribunais adotassem 

gerenciamento estratégico para analisar a situação de recursos em andamento e, se 
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 A Resolução nº 144 de janeiro de 2012 alterou regra da Resolução nº 72, mais precisamente o 
artigo 5º, § 4º esculpindo que a convocação de juízes que não ostentem o cargo de substitutos de 
segundo grau deve ser temporária, não excedendo dois anos, podendo ser prorrogada uma vez, na 
hipótese de persistirem os motivos excepcionais que justificaram a convocação. Fonte: 
www.cnj.jus.br. 
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assim o entender, enviar projeto de lei para a criação de novos cargos de juízes de 

segunda instância, conforme dita o art. 106 da Lei Complementar nº 35/79, mais 

precisamente, §§ 1º a 3º. Não se quer dizer que o aumento de juízes de segunda 

instância seja a solução, mesmo porque, como dito, o gerenciamento, com adoção 

de medidas diversas, poderá surtir efeitos positivos e terminar com o acúmulo de 

serviço. O que se obsta é a adoção de medidas contrárias ao espírito da 

Constituição, implementadas, quiçá por comodidade em detrimento de estudos e 

planejamento. Não há espaço para relativismos em matéria de ordem constitucional. 

Ou seja, enquanto não alterada a definição jurídica por conta de Emenda ou 

legislação infraconstitucional, qualquer menoscabo à figura do juiz natural deverá ser 

rechaçada. 

O art. 10 prevê que as Câmaras serão formadas, majoritariamente, por 

juízes de segunda instância, visando a tentar manter incólume o princípio do duplo 

grau de jurisdição. Contudo, o auxílio representa, por si só, uma afronta de natureza 

tanto material como formal ao texto constitucional. O art. 6º criou o pagamento de 

vantagem não existente na referida lei complementar, ao atribuir aos juízes 

convocados, a diferença de sua retribuição com a percebida pelos juízes de 

segunda instância. 

Situação diferente ocorre com a substituição, pois é prevista no art. 118 da 

Lei Complementar nº 35/79. O art. 4º da Resolução nº 72 tão-só repete a disposição 

da lei complementar, não havendo previsão de situação nova. O prazo superior de 

afastamento do juiz de segunda instância foi preservado, ou seja, somente se 

admite a substituição na hipótese de vacância superior a trinta dias.  

A regulamentação do Conselho, nesse ponto, é legítima. Mesmo porque não 

se pode descurar da existência do cargo denominado substituto de segundo grau. 

Referido cargo existe em muitos Tribunais199, em que o juiz, mesmo sendo de 

primeira instância, serve para substituir ausências momentâneas ou não de juízes 

de segunda instância. Logo, a substituição, prevista na Resolução, somente será 

viabilizada caso não haja número suficiente de juízes de primeira instância substituto 

de segundo grau. 

                                                 
199

 Por exemplo, há o cargo no Poder Judiciário Estadual de São Paulo. 
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A Resolução nº 139 trata da transferência de magistrados para órgãos 

jurisdicionais fracionários no âmbito dos Tribunais. Em suma, regulariza as situações 

em que há permuta entre os agentes, prevendo que nas hipóteses de transferência 

de magistrado será mantida a vinculação dos feitos já distribuídos. A regra aplica-se 

a juízes, desembargadores e ministros. Havendo mudança, inclusive, de gabinetes, 

a vinculação deve ser mantida. A essência é a proteção da garantia constitucional 

do juiz natural. Sem prejuízo, a Resolução também estipula que, em caso de 

distribuição desequilibrada por motivos objetivos, poderá ser estabelecida regra 

temporária visando a equilibrar a situação.   

3.3.4. Geral 

A Resolução nº 2 trata do Regimento Interno do Conselho Nacional de 

Justiça, aprovada em 16 de agosto de 2005. Anote-se que a referida foi revogada 

pela Resolução nº 67, aprovada em 03 de março de 2009, vez que esta tratou do 

mesmo assunto, de forma mais ampla. Constata-se que a Resolução nº 67 arrolou, 

sem prejuízo de outras criadas por Lei, as atribuições do Conselho. Estão no artigo 

4º, com trinta e seis incisos200. 

                                                 
200

 Art. 4º. (...) I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 

Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar 

providências; II - zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar, de ofício ou 

mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do 

Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de 

Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados; 

III - receber as reclamações e delas conhecer contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, 

inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de 

registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência 

disciplinar e correicional concorrente dos tribunais, decidindo pelo arquivamento ou instauração do 

procedimento disciplinar; IV - avocar, se entender conveniente e necessário, processos disciplinares 

em curso; V - propor a realização pelo Corregedor Nacional de Justiça de correições, inspeções e 

sindicâncias em varas, tribunais, serventias judiciais e serviços notariais e de registro; VI - julgar os 

processos disciplinares regularmente instaurados contra magistrados, podendo determinar a 

remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo 

de serviço e aplicar outras sanções administrativas previstas em lei complementar ou neste 

Regimento, assegurada ampla defesa; 

VII - encaminhar peças ao Ministério Público, a qualquer momento ou fase do processo administrativo 

quando verificada a ocorrência de qualquer crime, ou representar perante ele nos casos de crime 

contra a administração pública, de crime de abuso de autoridade ou nos casos de improbidade 

administrativa; VIII - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares contra juízes 
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de primeiro grau e membros de tribunais julgados há menos de um ano; IX - representar ao Ministério 

Público para propositura de ação civil para a decretação da perda do cargo ou da cassação da 

aposentadoria; X - instaurar e julgar processo para verificação de invalidez de Conselheiro; XI - 

elaborar relatórios estatísticos sobre processos e outros indicadores pertinentes à atividade 

jurisdicional; XII - elaborar relatório anual, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo 

Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão 

legislativa, discutido e aprovado em sessão plenária especialmente convocada para esse fim, 

versando sobre: 

a) avaliação de desempenho de Juízos e Tribunais, com publicação de dados estatísticos sobre cada 

um dos ramos do sistema de justiça nas regiões, nos Estados e no Distrito Federal, em todos os 

graus de jurisdição, discriminando dados quantitativos sobre execução orçamentária, movimentação 

e classificação processual, recursos humanos e tecnológicos; 

b) as atividades desenvolvidas pelo CNJ e os resultados obtidos, bem como as medidas e 

providências que julgar necessárias para o desenvolvimento do Poder Judiciário; 

XIII - definir e fixar, em sessão plenária de planejamento especialmente convocada para este fim, 

com a participação dos órgãos do Poder Judiciário, podendo para tanto serem ouvidas as 

associações nacionais de classe das carreiras jurídicas e de servidores, o planejamento estratégico, 

os planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário, visando ao 

aumento da eficiência, da racionalização e da produtividade do sistema, bem como ao maior acesso 

à Justiça; XIV - definir e fixar, em sessão plenária especialmente convocada para este fim, o 

planejamento estratégico do CNJ; XV - requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras 

autoridades competentes informações, exames, perícias ou documentos, sigilosos ou não, 

imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos de sua competência submetidos à 

sua apreciação; XVI - aprovar notas técnicas elaboradas na forma deste Regimento; XVII - propor a 

criação, transformação ou extinção de cargos e a fixação de vencimentos dos servidores do seu 

quadro de pessoal, cabendo a iniciativa legislativa ao Supremo Tribunal Federal, na forma do 

disposto no art. 96, II, da Constituição Federal; XVIII - aprovar, em ato próprio e específico, a 

organização e a competência de seus órgãos internos, bem como as atribuições das suas chefias e 

servidores; 

XIX - aprovar a sua proposta orçamentária, a ser apresentada pela Secretaria-Geral, com no mínimo 

quinze (15) dias de antecedência da sessão plenária específica em que será votada, encaminhando-a 

ao Supremo Tribunal Federal para os fins do disposto no art. 99, § 2º, II, da Constituição Federal; XX 

- aprovar a abertura de concurso público para provimento dos cargos efetivos e homologar o 

respectivo resultado final; XXI - decidir, na condição de instância revisora, os recursos administrativos 

cabíveis; XXII - disciplinar a instauração, autuação, processamento, julgamento e eventual 

reconstituição dos processos de sua competência; 

XXIII - fixar critérios para as promoções funcionais de seus servidores; XXIV - alterar o Regimento 

Interno; XXV - resolver as dúvidas que forem submetidas pela Presidência ou pelos Conselheiros 

sobre a interpretação e a execução do Regimento ou das Resoluções, podendo editar Enunciados 

interpretativos com força normativa; XXVI - conceder licença ao Presidente e, por mais de três (3) 

meses, aos demais Conselheiros; XXVII - apreciar os pedidos de providências para garantir a 

preservação de sua competência ou a autoridade das suas decisões; XXVIII - produzir estudos e 

propor medidas com vistas à maior celeridade dos processos judiciais, bem como diagnósticos, 

avaliações e projetos de gestão dos diversos ramos do Poder Judiciário, visando a sua 

modernização, desburocratização e eficiência; XXIX - estimular o desenvolvimento de programas de 

aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira dos órgãos do Poder Judiciário e de 

interligação dos respectivos sistemas, estabelecendo metas; XXX - desenvolver cadastro de dados 

com informações geradas pelos órgãos prestadores de serviços judiciais, notariais e de registro; 

XXXI - aprovar e encaminhar ao Poder Legislativo parecer conclusivo nos projetos de leis de criação 

de cargos públicos, de estrutura e de natureza orçamentária dos órgãos do Poder Judiciário federal; 

XXXII - decidir sobre consulta que lhe seja formulada a respeito de dúvida suscitada na aplicação de 
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Pode-se dizer que todas visam a reproduzir as disposições constitucionais, 

significando uma interpretação do texto maior, com desdobramentos sem maiores 

indagações. A única análise, nesse tópico, consubstancia-se na imprescindível 

interpretação conforme à Constituição no que tange ao art. 4º, inciso XXXVI, vez que 

estipula a atribuição de executar outras conferidas por lei. 

Aqui, deve dizer que as atribuições do Conselho, que, nesse diapasão, foi a 

premissa para a constitucionalidade de seu poder regulamentar, estão na 

delimitação do assunto pela própria Constituição. Se assim o é, deve-se realizar 

uma simbiose entre o inciso citado e o contido no art. 103-B, § 4º, chegando à 

conclusão de que somente encontrará amparo eventuais atribuições de natureza 

constitucional ou aquelas sedimentadas em Lei Complementar. 

Ora, o art. 103-B, § 4º, apregoa que o Conselho terá, além das atribuições 

elencadas, aquelas previstas no Estatuto da Magistratura, que, por sua vez, possui a 

natureza de Lei Complementar, conforme dita o art. 93 da Constituição. Pensar 

diferente seria distorcer o intento da Lei Maior, permitindo ampliação de 

―competências― por instrumento diverso daquele constitucionalmente estabelecido. 

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já analisou a situação em relação à sua própria 

competência, expondo a idéia acima201. Desta forma, eventual ampliação por meio 

de lei ordinária não encontraria validade no ordenamento jurídico pátrio.  

                                                                                                                                                         
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma 

estabelecida neste Regimento; XXXIII - fixar procedimentos e prazos mínimos e máximos para 

manifestação do Conselheiro sorteado para apreciar processos que tratem sobre prestação de contas 

anuais, relatórios para o Congresso Nacional, parecer de mérito em propostas orçamentárias, criação 

de cargos, criação de programas de responsabilidade do CNJ com as respectivas propostas 

orçamentárias, metas e seus responsáveis, criação de convênios que incluam contrapartida do CNJ, 

e demais hipóteses analisadas pelo Plenário; XXXIV - estabelecer sistema de informações 

obrigatórias aos Conselheiros sobre temas relevantes para o funcionamento do CNJ; XXXV - celebrar 

termo de compromisso com as administrações dos Tribunais para estimular, assegurar e desenvolver 

o adequado controle da sua atuação financeira e promover a agilidade e a transparência no Poder 

Judiciário; XXXVI - executar as demais atribuições conferidas por lei. § 1º Dos atos e decisões do 

Plenário não cabe recurso. § 2º O Poder Legislativo estadual ou o Tribunal de Justiça poderá 

consultar o CNJ sobre os projetos de lei referidos no inciso XXXI deste artigo. 

201
 Vide: A competência do Supremo Tribunal Federal — cujos fundamentos repousam na 

Constituição da República — submete-se a regime de direito estrito. A competência originária do 

Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de 

extração essencialmente constitucional — e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida 
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A Resolução nº 54 cria o Cadastro Nacional de Adoção. Dispõe que todos os 

magistrados são obrigados a enviar dados sobre as crianças e adolescentes postos 

à disposição e aptos à inserção em família substituta. As disposições tutelam o 

princípio da proteção integral fixado na Lei Maior, com o intuito de facilitar a busca 

de uma família aos infantes. A existência de um banco de dados central permitirá 

que mais crianças encontrem um lar em substituição à família natural.  

O Cadastro Nacional de Adoção também conterá não só os possíveis 

adotados, mas principalmente os adotantes. O Cadastro unificado, ainda, serve 

como parâmetro de análise quanto à natureza subsidiária da adoção estrangeira. A 

Resolução prevê que as Corregedorias locais são, igualmente, responsáveis pela 

alimentação do sistema, inserindo dados.  

Por fim, anote-se que há a determinação de os Tribunais, por meio das 

Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção, realizarem campanhas a favor da 

adoção, incentivando e orientando os interessados sobre os procedimento. Estipulou 

que o Conselho prestará auxílio aos Tribunais para a inserção de informações no 

banco de dados, bem como abriu a possibilidade de ele, Conselho, celebrar 

convênio com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência para dar maior 

utilidade com as informações existentes no Cadastro Nacional de Adoção, 

facilitando, assim, que políticas públicas sejam implementadas. 

A Resolução nº 63 trata do Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA). 

A intenção é reunir dados de todos os bens apreendidos pelo Judiciário e, a partir 

                                                                                                                                                         
— não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em 

numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. 

O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado 

o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, 

do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de 

natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis 

públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que 

instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria 

penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em 

sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). 

Precedentes. (Pet. 1.738-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 1º-9-99, DJ de 1º-10-99). 

Fonte: www.stf.jus.br, acesso em fevereiro de 2012. 

http://www.stf.jus.br/
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disso, direcionar o destino de tais bens, evitando que haja a depreciação e até 

perecimento dos referidos. O Conselho ficou com a incumbência de elaborar manual 

com recomendações aos magistrados acerca dos bens apreendidos. Há a 

determinação de que sejam cadastrados no sistema processos criminais com valor 

econômico, além de armas e drogas oriundas de delitos. Permite que o Conselho 

celebre convênio para que o cadastramento seja feito pelo Delegado de Polícia. 

A Resolução nº 83 dispõe da aquisição locação e uso de veículos pelo 

Judiciário. A existência de disparidade de regras sobre o assunto em cada Tribunal 

gerou a necessidade de uniformização, visando tanto à transparência como à 

moralização da questão. A Resolução estabelece uma classificação dos tipos de 

veículos oficiais (art. 2º). Levou consideração a utilização como critério, sendo 

tripartido em: veículos de representação (inciso I – há definição no art. 9º), veículos 

de transporte institucional (inciso II – definição no art. 10) e veículos de serviço 

(inciso III – conceituação no art. 11). 

É lógico que a gestão patrimonial foi relevante para a edição da Resolução, 

vez que há disposições desde os requisitos para a aquisição e os motivos 

justificadores (artigos 7º e 8º) até a forma como serão custodiados os veículos (art. 

13), regulamentando hipóteses excepcionais sobre a guarda fora do imóvel do 

Judiciário (parágrafo único, art. 13). 

O art. 14 traz uma onda renovadora que veio com o Conselho, consistindo 

na participação do cidadão na gestão do Judiciário. Ou seja, franqueou ao indivíduo 

comunicar o uso irregular do veículo para os órgãos do Tribunal, incluindo o juiz de 

primeira instância (diretor do Foro), sem qualquer exclusão de a notícia ser feita 

diretamente ao Conselho. A comunicação do uso fora dos ditames adequados 

gerará a abertura de procedimento para a verificação dos fatos. Constata-se, assim, 

que o cidadão passa a exercer importante papel na fiscalização do uso da coisa 

pública, auxiliando no combate a desvios. 

Os artigos 15 e 16 mencionam sobre a forma de identificação dos veículos 

oficiais, determinando que sejam claras as menções de que são de determinado 

órgão, contendo caracteres nas laterais para a identificação de qualquer pessoa. As 



192 

 

placas, que diferem de um veículo comum, não podem ser apostas em veículo 

particular em circunstância alguma. 

A Resolução nº 94 traz regras de apoio aos Tribunais dos Estados e do 

Distrito Federal sobre a implementação de políticas públicas de atendimento à 

criança e ao adolescente. Determina que os Tribunais criem a Coordenadoria da 

Infância e Juventude, que será órgão permanente e de auxílio à Presidência. As 

atribuições da Coordenadoria estão arroladas no art. 2º, expondo, em suma, a coleta 

de informações sobre as dificuldades dos magistrados e, consequentemente, 

elaboração de medidas para superar os problemas. Terá, ainda, as atribuições de 

servir como interlocutora entre o Judiciário e outros órgãos, governamentais e não 

governamentais, bem como o mister de contribuir para a formação contínua do 

magistrado e do servidor na área da infância e da juventude.  

A intenção, aqui, além de conceder uma gama de medidas aos magistrados 

na realização dos direitos das crianças e dos adolescentes, concretizando o dogma 

da proteção integral, é, também, possibilitar a especialização dos magistrados e dos 

servidores nessa área. O art. 2º prevê que a Coordenadoria contará com equipe 

multiprofissional e de apoio administrativo, o que torna mais viável o projeto, pois a 

heterogeneidade da equipe contribuirá a sedimentação de medidas muito além do 

aspecto puramente legal.   

A Resolução nº 128 trata da criação da Coordenadoria Estadual de Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar. É a mesma sistemática da 

Resolução nº 94, inclusive no que tange às atribuições da Coordenadoria (art. 2º). 

As atribuições vão desde sugestões para o aprimoramento da estrutura do 

Judiciário, passando pela intermediação com outros órgãos (governamentais ou 

não) até o fornecimento de dados sobre processos que envolvem a Lei nº 11340/06 

(Lei Maria da Penha) ao Conselho Nacional de Justiça. 

Estipula algumas diferenças, consistentes no fato de que a Coordenadoria 

será dirigida por magistrado com experiência na área, sendo facultada a presença e 

a colaboração de outros magistrados, que, contudo, não serão afastados de suas 

funções. Há, por outro lado, a existência da equipe multiprofissional e o apoio 
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administrativo, assegurando a efetividade dos comandos normativos extraídos da 

Resolução.   

A Resolução nº 134 dispõe sobre regras para apreensão, guarda e 

destruição de armas de fogo e munições apreendidas. A regra é que depois de 

elaborada o laudo pericial, os objetos sejam encaminhados ao Comando do Exército 

para a destruição, conforme dita a Lei nº 10826/03 (Estatuto do Desarmamento). Há 

disposições excepcionais quanto à destruição, referindo-se à necessidade da 

mantença do objeto para esclarecimentos de fatos e prova judicial (§ 1º do art. 1º) e 

à propriedade da Polícia ou das Forças Armadas, hipótese em que os objetos serão 

restituídos à instituição depois, obviamente, de elaborado o laudo pericial (§ 2º do 

art. 1º). 

Proíbe-se que o Judiciário receba arma de fogo ou munição sem estar 

vinculado a boletim de ocorrência, inquérito ou processo. A intenção é impedir que o 

Judiciário fique na função de ―depositário‖ do objeto. A Resolução preconiza uma 

série de normas para a destruição de armas e munições existentes no Judiciário. 

Reconhece as peculiaridades e determina que sejam destruídas nos termos do 

Estatuto do Desarmamento. Em suma, embora reconheça eventual irregularidade na 

custódia pelo Judiciário, vez que reconhece a existência de armas depositadas sem 

vinculação a processos, ordena que seja realizada a destruição ou doação. 

Há a recomendação de que os Tribunais celebrem convênio com a 

Secretaria de Segurança Pública para que o Judiciário seja comunicado 

imediatamente de qualquer apreensão de arma ou munição pelas polícias civil e 

militar. Ordena, por fim, que os Tribunais, por meio de suas assessoriais militares, 

estipulem regras sobre a identificação, guarda e transporte periódico de armas e 

munições para a destruição pelo Comando do Exército. 

A Resolução de número 137 trata da implementação do previsto na Lei nº 

12403/11, criando a central de mandados de prisão. Concretiza o art. 289-A do 

Código de Processo Penal. O Conselho Nacional, então, criou o Banco de Dados de 

Mandados de Prisão (BNMP)202. Preconiza que o banco será público, franqueado o 

acesso a toda e qualquer pessoa, tenha ou não interesse. Entretanto, a Resolução 

                                                 
202

 A prisão civil do devedor de alimentos está excluída do banco de dados, conforme art. 3º, § 2º. 
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admite que o mandado somente seja inserido no banco depois de devidamente 

cumprido, desde que o magistrado justifique a necessidade da medida (§ 2º do art. 

1º). Uniformiza as regras sobre o que deve conter no mandado, que deverá referir-se 

a uma única pessoa, com as informações constantes no art. 3º (dados pessoais da 

pessoa a ser custodiada, dados do processo e o nome do magistrado que ordenou a 

prisão).  

Determina que o Tribunal de origem atualize as informações sobre o 

mandado expedido, mencionando se houve aditamento, revogação ou cumprimento. 

Os mandados expedidos antes da Resolução e ainda não cumpridos deverão ser 

incluídos no banco de dados do Conselho Nacional. A fiscalização da Resolução fica 

a cargo da Corregedoria Nacional de Justiça, porém há a determinação de que os 

Tribunais, com o auxílio das Corregedorias locais, criem grupos para apoiar os 

magistrados no cumprimento das obrigações acima elencadas203.  

A Resolução nº 140 dispõe sobre a proibição de atribuição de nomes de 

pessoas vivas aos bens públicos sob a administração do Judiciário. A premissa 

parte dos princípios da publicidade e da moralidade. Proíbe-se que o Judiciário dê a 

bens nome de pessoas vivas. A Resolução revoga a de número de 52, que também 

previa a proibição, porém arrolava algumas hipóteses que excepcionavam a regra. A 

homenagem poderia ser feita no caso de a pessoa ser ex-integrante do Judiciário, 

encontrando-se na inatividade, em face de aposentadoria por tempo de serviço ou 

por força da idade. Com a Resolução nº 140 não há qualquer exceção, mas serão 

preservados os atos praticados nos termos da Resolução nº 52.  

O critério utilizado, muitas das vezes, foi o da subsidiariedade. Ou seja, 

aquelas que não se adequaram nas demais vertentes, foram colocadas na atribuição 

administrativa. É claro que a escolha recaiu no caráter administrativo das normas 

editadas pelo Conselho. Nunca se pode duvidar do fato que, apesar da divisão feita, 

culminando em uma classificação quinária, a natureza das disposições contidas nas 

resoluções é administrativa. A própria essência do Conselho baseia-se na fixação de 

                                                 
203

 O art. 7º, § 1º, III, menciona o apoio aos magistrados na análise da conveniência da mantença da 

prisão preventiva. A compatibilidade da medida com a independência funcional será analisada no 
Capítulo 4. 
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tal limite, qual seja, a edição, única e exclusivamente, de normas de caráter 

administrativo. 

3.4 RESPONSABILIDADE 

A vertente atinente à responsabilidade consubstancia-se no dever de prestar 

contas de todas as formas. Nelson Jobim, articulador da Emenda nº 45/04, definiu a 

responsabilidade como o dever social de prestar contas, a chamada 

accountability.204  

A atribuição que foi chamada de responsabilidade, então, não é resumida ao 

aspecto puramente disciplinar, representando algo muito além. Na verdade, envolve 

a crise que assola o Judiciário. É célebre a lição de Max Weber sobre a noção 

acerca do aspecto instrumental da independência judicial: 

[...] Quando está constituído um ‗direito‘ ao ‗cargo‘ (como, por exemplo, no 

caso dos juízes [...]), ele não serve normalmente para o fim de uma 

apropriação pelo funcionário, mas sim para garantir seu trabalho de caráter 

puramente objetivo (‗independente‘), apenas vinculado a determinadas 

normas, no respectivo cargo.
205

 

Nesse diapasão, conclui-se que a independência, conforme tratada no item 

2.6., não significa um valor em si mesmo de cunho absoluto. Logo, é possível 

justificar a coexistência da idéia com a accontability. A responsabilidade não pode 

ser vista como algo que implica restrição à independência do juiz. Pelo contrário, 

pois atua como elemento que a justifica, antes de qualquer coisa. 

O vocábulo responsabilidade é oriundo de outra palavra, qual seja, 

responsável, que, por sua vez, é tradução do latim da expressão responsum. A 

expressão latina representava a idéia de pessoa que pode ser confiável. Assim, vê-

se que a premissa de ser o juiz responsável, transforma-o em alguém confiável. A 

confiança é ínsita na independência, não havendo qualquer contradição na 
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 In: Autogoverno e controle do Judiciário no Brasil. COSTA, Flávio Dino de Castro e. Brasília: 

Brasília Jurídica, 2001. p. 15.  
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 Economia e sociedade. 3 ed. Brasília: Universidade de Brasília. Volume I, 1994. p. 143. 
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prestação de contas de um agente que exerce função pública de extrema relevância. 

É lógico que não é razoável que a responsabilidade chegue ao ponto de atingir os 

atos praticados pelo juiz no exercício de sua competência. 

O alvo da responsabilidade está centrado nas hipóteses de abuso do poder. 

Somente exsurge nos casos de desvio cometidos. Nesse caso, a responsabilidade 

serve, inclusive, como meio de freio e contrapeso do Judiciário. Na obra de Mauro 

Cappelletti é possível identificar que o autor elencou três modalidades de 

responsabilidade dos juízes. São elas: social, política e jurídica.206 Há quem entenda 

que somente há no Brasil a de cunho jurídico e, parcialmente, a política, rejeitando-

se, integralmente, a social.207 No entanto, a rejeição da responsabilidade social não 

encontra amparo na intenção trazida com a criação do Conselho Nacional de 

Justiça. 

A responsabilidade social nada mais é do que a crítica que a sociedade tem 

o direito de fazer sobre as decisões tomadas pelo Judiciário. A priori o próprio 

Cappelletti a define como espécie de destituição dos juízes por meio de deliberação 

popular, realizada de forma direta. Porém, também há a responsabilidade chamada 

de difusa, representando o que foi mencionado acima. Supera-se a noção de que as 

decisões provindas do Judiciário não podem ser alvo de análise e, 

consequentemente, discutidas no seio da sociedade. 

Disse Cappelletti que é mera consequência de: ―exposição do 

comportamento dos juízes à crítica pública, especialmente pelos meios de 

comunicação de massa, mas também pela literatura especializada e outros 

instrumentos de informação‖.208 A publicidade buscada pelo Conselho somente virá 

como incentivador da responsabilidade social. Ainda mais, diante do aumento do 

interesse dos meios de comunicação sobre o Judiciário. 
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 Juízes irresponsáveis? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris. 1989. Especificamente, a responsabilidade política pode ser dividida em face dos 
poderes políticos e constitucional. A social refere-se ao indivíduo e ao Judiciário como um todo. A 
jurídica, por fim, divide-se em relação ao Estado (substitutiva) e ao juiz (pessoal), sendo que esta 
subdivide-se em penal, civil e administrativa. Ainda, no que tange à pessoal (juiz), há a chamada 
‗restituitória‘ ou ‗compensatória‘, conforme página 36. 
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 COSTA, Flávio Dino de Castro e. Op. cit. p. 115-116. 
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 Op. cit. p. 47. 
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É interessante ver que o autor citado traz a antiga URSS como exemplo,  

vislumbrando-se que existia espécie de procedimento popular, em que os juízes 

apresentavam relatórios sobre suas atividades para serem discutidos abertamente. 

Admitia-se a formulação de críticas e, caso fosse constatado, alguma irregularidade, 

no que tange aos deveres profissionais, seria iniciado o processo de remoção. 

Ainda, iniciado o processo, caso fosse levado à julgamento, antes se permitia que 

campanhas fossem realizadas, por organizações sociais, cidadãos e etc., tanto para 

a mantença como para a remoção do juiz. Apesar de, pelo processo contar com a 

participação do povo e, assim, ser alvo de possível manipulação, Cappelletti, expõe 

que a remoção aconteceu em raríssimas ocasiões209.  

Prosseguindo, a responsabilidade política é admitida no Brasil de forma 

parcial. Ou seja, difere dos países como EUA e Inglaterra, que adotam o 

denominado impeachment. A Alemanha possui instrumento similar, conhecido como 

richteranklage. Logo, analisando o sistema judiciário brasileiro, conclui-se que 

somente os Ministros do Supremo Tribunal Federal podem ser submetidos a tal 

responsabilidade. O julgamento será feito pelo Senado Federal. As hipóteses de 

infração estão arroladas na Lei nº 1079/50, sendo que o rol foi aumentado pela Lei 

nº 10.028/00.210 É certo, realmente, que esse tipo de responsabilidade somente 

existe de modo parcial no sistema brasileiro. 

As leis infraconstitucionais citadas tentam encorpar as infrações políticas, 

visando a jurisdicizar os comandos normativos expostos, porém tal tarefa é muito 

difícil, senão impossível, isso por causa da responsabilidade jurídica. A 

indeterminação dos conceitos aliado a um julgamento político dificulta a aplicação e 

conhecimento da responsabilidade política. Tanto o é verdade que, no Brasil, 

nenhum magistrado foi removido por conta da responsabilidade política. Aliás, não 

há informação de que algum magistrado sequer chegou a ser processado por tal 

infração. 

A última espécie, a jurídica, é a mais adotada em diversos países e possui 

grande relevância do Brasil. Pode ser do Estado (substituta), sendo exclusiva ou 
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 Op. cit. p. 44-47. 
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 Sabe-se que os juízes podem ser sujeitar-se a um processo por crime de tal natureza. Contudo, o 
procedimento a ser observado é aquele esculpido na Lei nº 1079/50, bem como diante de instâncias 
judiciais.  
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concorrente com a do magistrado.211 Adiante, Cappelletti diz que a responsabilidade 

jurídica pessoal do juiz pode ser tripartida da seguinte forma: civil, penal e 

disciplinar. Primeiramente, deve-se analisar a responsabilidade em um aspecto 

geral, ou seja, se é exclusiva (só do Estado) ou concorrente (se permite a 

responsabilização pessoal do magistrado) e, nesse ponto, em resumo, mesmo 

porque não é o objeto do trabalho, a responsabilidade mais adequada é a 

concorrente, com a peculiaridade de o magistrado sempre responder de forma 

regressiva.  

Cabe ao Estado o dever de indenizar os prejuízos causados a outrem em 

razão dos atos praticados por seus agentes. É a idéia da teoria do órgão, adotada 

pelo direito brasileiro212. Percebe-se, então, que no pólo passivo de uma ação de 

reparação sempre figurará o Estado, de forma exclusiva (o vocábulo não faz alusão 

à classificação de Cappelletti). Este é um entendimento que possui vários adeptos 

de grande nome, conforme se verifica na obra de Giovanni Ettore Nanni213. Isso 

decorre do sistema da responsabilidade objetiva adotada pela Constituição Federal 

(art. 37, § 6º), que prescinde da análise do elemento subjetivo (culpa) do ato 

jurisdicional praticado. 

Outrossim, há vários juristas que entendem de forma diversa, conforme 

citados por Nanni214, entendendo pela possibilidade do lesado propor a ação de 

reparação em face do Estado e do juiz, de forma conjunta, bem como pela 

possibilidade da ação ser em face do juiz, de forma direita. Argumentam que a regra 

consubstanciada no art. 37, § 6°, da Constituição Federal foi estabelecida para a 

proteção do jurisdicionado e não do Estado. Assim, oferece-se ao lesado um 

patrimônio solvente, que, no caso, seria aquele pertencente ao Estado. Porém, nada 

impede ao administrado acionar o juiz diretamente ou o Estado e o juiz como 

litisconsortes, pois isso é uma opção do administrado que sofreu o dano objeto da 

ação.  
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 Op cit. p. 36. 
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 A teoria do órgão implica que o Estado manifesta-se por meio de certos órgãos. Logo, quando o 
juiz produz qualquer ato, seria como se o Estado o fizesse. É a lição de Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro: “Pela teoria do órgão a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos, de tal 
modo que quando os agentes que os compõem manifestam a sua vontade, é como se o próprio 
Estado o fizesse, substituiu-se a idéia de representação pelo de imputação” (op. cit. p. 425). 
213

 A responsabilidade civil do juiz. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 296, nota de rodapé n° 425. 
214

 Ibidem. p. 297, nota de rodapé n° 426. 
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Não obstante, seria uma absoluta incoerência a prevalência deste 

entendimento, isso porque a regra contida no art. 37, § 6°, da CF é clara em 

preconizar a responsabilidade estatal exclusiva pelos atos de seus agentes, tanto é 

assim que estipulou o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa. Ora, é fácil perceber que o agente, autor do ato, não poderá ser litisconsorte 

passivo em uma ação de reparação promovida em face do Estado, pois a este foi 

assegurado o direito de regresso. 

Estabelecido o direito de regresso ao Estado seria incoerente admitir-se juiz 

no pólo passivo da ação de indenização, mesmo porque o ato jurisdicional não foi 

praticado pelo juiz enquanto pessoa física, mas sim pelo Estado (teoria do órgão). 

Por outro lado, haveria uma tremenda confusão no processo caso se admitisse o 

litisconsórcio passivo, vez que o Estado responderia nos termos da responsabilidade 

objetiva e o juiz nos termos de responsabilidade subjetiva. Verifica-se que a 

diferença na causa petendi da responsabilidade causaria inviabilidade da discussão 

na demanda, uma baseada no elemento subjetivo e a outra não. 

Ademais, quanto à possibilidade do administrado optar em acionar o Estado 

e o juiz, em conjunto, ou somente o juiz, sendo que em ambos os casos se 

baseando na responsabilidade subjetiva (discutirá acerca do elemento culpa), não 

se pode entender como aceitável, diante da óptica constitucional. Nos casos, têm-se 

que o texto constitucional impossibilita tal pretensão, pois assim se estaria violando 

a independência jurídica do juiz, que, por óbvio, ficaria pressionado ao exercer seu 

mister, temendo a propositura de uma ação, sendo que, na verdade, os atos por ele 

praticados devem ser imputados ao Estado. Além, saliente-se que o membro da 

magistratura somente responderá, na forma regressiva e perante o Estado, nos 

casos de dolo ou culpa, mesmo que o ato jurisdicional que gerou o dano tenha sido 

praticado de forma lícita. 

Desta forma, o entendimento deve ser no sentido de que o Estado sempre 

responderá exclusivamente pelos atos jurisdicionais praticado por seus agentes que 

causarem danos a outrem, assegurando-lhe, contudo, o direito de regresso em face 

do juiz nos casos de dolo ou culpa. 
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Como dito, o modelo mais adequado é o concorrente, em que há a 

combinação entre a responsabilidade do Estado e a pessoal do juiz. A do 

magistrado subdivide-se em civil, penal e disciplinar. A primeira, de natureza civil, é 

decorrente da responsabilidade estatal, culminando na ação de regresso. 

No Brasil jamais se adotou a teoria da irresponsabilidade, ora aceitando a 

civilista, ora a de direito público215. Atualmente, a Lei Maior é clara ao prever que a 

responsabilidade do Estado é objetiva, adotando a teoria de direito público216. O que 

é importante na vertente pessoal do juiz é o fato de que nada impede que seja 

demandado pelo Estado, regressivamente, para ser responsabilizado por seus atos. 

A independência judicial não é elemento de isenção quanto ao dever de assumir a 

responsabilidade pelos danos causados. 

Alegar que a responsabilização na seara civil causaria prejuízos à 

independência e à soberania do Estado, padece de equívoco em sua premissa. 

Baseia-se na premissa de que o Judiciário, por possuir o poder jurisdicional, é 

dotado do atributo da soberania. Logo, por possuir o atributo da soberania, os 

membros da judicatura não seriam incomodados pelos jurisdicionados com ações 

requerendo indenização por danos sofridos. Ao Judiciário assistiria a imunidade em 

face da sociedade. Na verdade, o que o argumento em questão representa é o 

malogrado brocardo ―the king can do no wrong”. Ou seja, é uma vã tentativa em que 

se voltar na época onde o Estado não podia errar. Ao aceitar a soberania do 

Judiciário como argumento suficiente, estar-se-ia falando em um Estado autoritário, 

onde não impera a vontade da lei, e sim a vontade de uma pessoa que faz às vezes 

do Estado. 

No mais, a dita soberania não é um atributo exclusivo do Judiciário, mas sim 

do Estado enquanto ―a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de 
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 A responsabilidade civil do Estado passou por três fases: irresponsabilidade, responsabilidade 
civilista e direito público. Sobre o assunto, ver MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit. e PIETRO, 
Maria Sylvia Zanella Di. Op. cit.  
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ou comissivos, que causem danos a outrem. Porém, admite-se que a responsabilidade seja elidida 
pelas excludentes do nexo de causalidade. Em sentido contrário, expondo que a responsabilidade do 
Estado é subjetiva nos atos omissivos, MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit. 
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um povo situado em determinado território‖217. Percebe-se que no conceito 

apresentado o elemento da soberania pertence ao Estado e não a nenhum de seus 

órgãos. Além disso, como se fundamentar uma eventual responsabilidade estatal 

por atos do Executivo se este, também é um dos três poderes. Logo, constatar-se-ia 

uma isenção absoluta por parte do Estado ao praticar seus atos, pois todos são 

dotados de soberania. Para corroborar a incompatibilidade da tese da soberania do 

Estado vale a transcrição da lição de Di Pietro: 

Com relação à soberania, o argumento seria o mesmo para os                                               

demais Poderes, a soberania é do Estado e significa a inexistência de outro     

poder acima dele, ela é una, aparecendo nítida nas relações externas com 

os outros Estados. Os três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário – não 

são soberanos porque devem obediência, em especial, à Constituição. Se 

fosse aceitável o argumento da soberania, o Estado também não poderia 

responder por atos praticados pelo Poder Executivo, em relação aos quais 

não se contesta a responsabilidade.
218

 

Todo poder outorgado a qualquer órgão traz consigo a idéia de 

responsabilidade, ou melhor, quanto maior for o poder do órgão maior será a sua 

responsabilidade. E o que diz Odoné Serrano Júnior:  

O exercício do poder pelos agentes estatais não se traduz num privilégio, 

mas num pesado encargo, numa função de grande responsabilidade. O 

binômio poder-dever, traduz que todo o poder tem sua função social, 

entrada na consecução do bem estar coletivo.
219

 

É fácil perceber o porquê da responsabilidade por danos causados por atos 

jurisdicionais ser primariamente do Estado e nunca do juiz, sendo indispensável para 

a garantia do bom funcionamento do sistema que o agente, em hipótese alguma, 

seja responsabilizado diretamente pelos atos que praticar. Algo que não poderia ser 

diferente, pois quem praticou o ato jurisdicional foi o ―Estado-Juiz‖ e na a pessoa 

física do membro da magistratura.  
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A responsabilidade civil do juiz exsurge do fato de ser um agente público e, 

como consequência, ter de ressarcir os cofres públicos quando obrou com culpa. É 

inegável que o juiz, como mencionado em várias partes do trabalho, é considerado 

agente público. Diga-se de passagem, que, apesar do acerto da presente afirmação, 

nem sempre foi assim. Em razão dos textos constitucionais pretéritos, juristas como, 

por exemplo, Hely Lopes Meirelles, chegaram a dizer que o sistema de 

responsabilidade não atingia os magistrados, pois a Constituição da época (1946) 

utilizava a expressão funcionários públicos e, a atual (1988), fala em agentes 

públicos (administrativos)220. 

A assertiva não pode ser acolhida, pois desconsidera não só a essência da 

disposição constitucional, como também não reconhece  que o vocábulo agente 

público é gênero do qual agente político (magistrados e parlamentares) espécie. 

Ora, é fácil perceber, então, que o conceito de agente estampado na Carta Magna 

em hipótese alguma visou a excluir os integrantes da magistratura do alvo de 

responsabilidade objetiva por parte do Estado por atos lesivos a alguém. Ademais, o 

órgão juiz foi alvo de muita preocupação por parte da CF, tanto que elegeu o 

sistema de concursos para o ingresso na magistratura (art. 93, I, da CF). Di Pietro 

demonstra com exatidão a idéia dizendo que: 

Quanto a não ser o juiz funcionário público, o argumento não é aceitável no 

direito brasileiro, em que ele ocupa cargo público criado por lei e se 

enquadra no conceito legal dessa categoria funcional. Ainda que se 

entendesse ser ele agente político, seria abrangido pela norma do artigo 37, 

§6°, da Constituição Federal, que emprega precisamente o vocábulo agente 

para abranger todas as categorias de pessoas que, a qualquer título, 

prestam serviços ao Estado.
221

 

Para corroborar o acerto da inclusão do juiz como agente do Estado vale a 

pena a transcrição do texto de Celso Antonio Bandeira de Mello que diz: 
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 Diz: Para os atos administrativos, já vimos que a regra constitucional é a responsabilidade objetiva 
da Administração. Mas, quanto aos atos legislativos e judiciais, a Fazenda Pública só responde 
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da Administração Pública, mas sim membros de Poderes do Estado. (Direito Administrativo Brasileiro. 
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A relação entre a vontade e a ação do Estado e de seus agentes é uma 

relação de imputação direta dos atos dos agentes ao Estado. Esta é 

precisamente a peculiaridade da chamada relação orgânica. O que o agente 

queira, em qualidade funcional – pouco importa se bem ou mal 

desempenhada – entende-se que o Estado quis, ainda que haja querido 

mal. O que o agente nestas condições faça é o que o Estado fez. [...] Nesta 

qualidade ingressam desde as mais altas autoridades até os mais modestos 

trabalhadores que atuam pelo aparelho estatal.
222

  

Logo, o juiz somente será alvo de uma ação de responsabilidade civil, como 

qualquer agente estatal, por seus atos casos os pratique com dolo ou culpa e, ainda, 

só na circunstância de uma ação de regresso, isto é, o Estado responderá perante o 

terceiro de forma direta e objetiva e, após, o magistrado poderá ser acionado pelo 

Estado caso sua conduta esteja acometida de dolo ou culpa (elemento subjetivo). 

Esta regra assegura o máximo de liberdade do juiz para exercer o seu mister 

constitucional, isso porque o juiz somente será responsabilizado caso haja culpa em 

sua conduta. Assim, não se cogita de qualquer obstáculo para se responsabilizar o 

Estado pelos atos de seus agentes, ainda mais no Judiciário, não representando 

invasão em sua independência política ou interna (jurídica). 

Se se viu que a responsabilidade civil possui regramentos e ver-se-á que o 

mesmo ocorre com a de cunho disciplinar, o mesmo não ocorre quanto a de 

natureza penal. Aqui não há nenhuma distinção entre os delitos praticados pelo juiz 

de qualquer outro agente do Estado. A questão é mais tranquila em face de crimes 

cometidos fora de sua função, sendo que inexiste qualquer lei assegurando 

imunidade ao magistrado. Aliás, tal diploma significaria uma violação ao princípio da 

igualdade, garantia constitucional. 

É claro que se verificam, no direito brasileiro, algumas diferenças de cunho 

processual, que se justificam em decorrência do cargo que o agente exerce. A 

especialidade da regra não representa flexibilização do rigor da norma penal, mas 

sim garantias ao agente acusado por exercer função de relevo ao Estado, 

repercutindo no processo. Deve-se tratar as pessoas de forma igual quando a sua 
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desigualdade os inferiorizar e, por outro lado, tratá-las de forma desigual quando a 

sua igualdade as descaracterizar. 

Já no exercício de suas funções, Cappelletti diz que houve tempo em que se 

entendeu, no sistema commom law, pela extensão da imunidade civil, lá existente, 

para a seara criminal. Entretanto, nos dias de hoje é pacífico de que o sistema seria 

totalmente desvirtuado caso se imunizasse um magistrado corrupto, por exemplo. A 

intenção é aclarar que não há qualquer redução no campo do direito penal por causa 

do sujeito ativo (juiz).223 No sistema brasileiro, que inexiste qualquer imunidade civil, 

com maior razão não há que se falar em isenção da responsabilidade criminal. Diz o 

autor: 

Tudo o que a independência e a imparcialidade reclamam é o uso prudente, 

mas certamente não a total exclusão, das sanções penais contra juízes, que 

não podem ocultar atrás da toga de magistrado crimes pelos quais outros 

funcionários públicos estão sujeitos a condenação.
224

 

Seria uma contradição em si mesma justificar uma imunidade penal do 

magistrado no exercício de suas funções e, ao mesmo tempo, permitir a 

regulamentação de uma responsabilidade civil e, principalmente, disciplinar. Ainda, 

contradição maior seria conceder um escudo para agente que tem por premissa ser 

um dos mais importantes guardiões da Constituição Federal. Permitir que cometa 

delitos sob a justificativa de estar no exercício das funções, significa desprestigiar os 

princípios fundamentais da Lei Maior (art. 1º) e menosprezar os objetivos 

fundamentais (art. 3º). 

A última espécie de responsabilidade jurídica é a disciplinar. Na verdade, 

analisando o direito brasileiro, esta forma é a mais significativa e apresenta maior 

grau de efetividade. Todo e qualquer agente do Estado tem o dever de submeter-se 

ao regramento disciplinar de sua atividade. Alguns, inclusive os magistrados, 

possuem normas específicas sobre o assunto.  
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Por outro lado, considerando o tema do presente trabalho deve-se observar 

a existência de outras definições a respeito do labor do juiz, que, por ventura, 

salientam o binômio poderes-responsabilidade. Nesse sentido é a lição de Sidnei 

Agostinho Beneti, que diz: 

Sabemos que a magistratura pode ser vista por diversas formas. O juiz é, 

por exemplo, profissional incumbido de realizar a justiça, em que pese, por 

vezes, o aparente esquecimento dessa verdade simples devido a abstração 

da função imposta pelo tecnicismo e pelo formalismo processual. Também 

pode ser focado como guardião das garantias constitucionais, como cidadão 

atuante na estrutura social, como aplicador da lei, como crítico da lei que 

aplica o discreto contornador de iniqüidades que a aplicação preguiçosa e 

não inteligente poderia acarretar, ou como agente de exigências de 

melhoria do sistema jurídico e social. Cada uma dessas maneiras de ver o 

juiz leva a uma forma de ver a magistratura.
225

 

Com isso é fácil perceber o caráter responsável que a magistratura deve 

possuir. Seus integrantes não devem tão-só ser meros aplicadores da lei, caso 

contrário cair-se-iam em ruínas os objetivos fundamentais de tal classe de 

profissionais. Percebe-se, também, que o juiz deve incutir em sua consciência as 

implicações de sua atividade no contexto social e jurídico. 

Superada questão de que o magistrado tem responsabilidade disciplinar, 

deve-se ater ao conteúdo de tais deveres. Aqui, assim, tem de ser analisada a 

discussão sobre a validade de a responsabilidade disciplinar abranger regras 

deontológicas. Sabe-se que deontologia é uma ciência que envolve o estudo dos 

deveres e dos direitos de uma profissão. Para o magistrado, significa a ciência dos 

deveres, destinada àquele que exerce profissão jurídica, impondo ao agente 

cominações legais no caso de violação às obrigações. A deontologia traz os 

preceitos éticos que devem ser observados pelo magistrado. 

Na verdade, disciplina e deontologia representam coisas distintas, não 

sendo expressões sinônimas. Esta dispõe sobre regras éticas que todos os 

magistrados devem aspirar, orientando-os em sua conduta pessoal ou profissional. 

A juridicização dos deveres éticos é algo, então, desaconselhável, diante do alto 
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 Da Conduta do Juiz. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 9. 
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grau de indeterminabilidade. Em um sistema como o brasileiro, em que a 

responsabilidade disciplinar é dotada de relevância ímpar, deve-se ter em mente que 

os preceitos disciplinares impostos aos magistrados sejam os mais específicos 

possíveis.  

Não se quer dizer que há impossibilidade de regulamentação da 

deontologia, esclarecendo que caso seja essa a opção, deve haver especificação 

precisa dos deveres éticos, visando a evitar cláusulas gerais e abertas, o que 

prejudicaria o sistema judiciário, vez que diminuiria a independência do magistrado. 

O risco de não se detalhar as previsões deontológicas consiste no fato de que o 

agente não conseguiria antever o significado dos deveres, franqueando que 

procedimentos fossem instaurados em decorrência de seus posicionamentos. Ou 

seja, o perigo está na viabilidade, por causa da abertura interpretativa que uma 

cláusula geral permite, de o magistrado sofrer pressões como consequência de 

alguns posicionamentos jurídicos. 

Verifica-se que há dois caminhos a serem adotados: regulamentação precisa 

da deontologia ou a criação de código de conduta sem o caráter impositivo, servindo 

como orientação. 

Pode-se dizer que o Brasil adotou o segundo caminho, ou melhor, optou 

pela criação de um Código de Ética226 como documento orientador dos magistrados, 

não havendo punições disciplinares. É claro que há uma dose impositiva para o seu 

respeito, mas difere das normas disciplinares, que desrespeitadas, geram 

cominações legais.  

Diferencia-se a violação de regras disciplinares e deontológicas. Somente 

comportamento grave de desrespeito às normas disciplinares, previstas em lei, tem 

o condão de gerar o início de procedimento administrativo e, se o caso, culminar em 

uma punição. O fato de o agente não seguir os comandos do código de ética, por se 

tratar de documento que traz princípios éticos gerais, não pode chegar ao ponto de 

fundamentar um procedimento disciplinar. Orlando Viegas expõe que: 

                                                 
226

 O Conselho Nacional de Justiça instituiu o código por meio da Resolução nº 60, que será 
posteriormente analisada. O art. 1º § 2º, da Resolução nº 135, que também será analisada, prevê que 
o não cumprimento das regras deontológicas gerará punição. 
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Só um comportamento profissional grave e notório, violador de normas 

estatutariamente previstas, pode dar origem a um processo disciplinar, não 

implicando tal responsabilidade a simples inobservância de princípios éticos 

gerais ou de normas profissionais contidas em códigos de deontologia.
227

  

Os deveres do magistrado encontram-se no art. 35 da Lei Complementar nº 

35/79. Ademais, verifica-se que outros diplomas trazem alguns deveres, como o 

Código de Processo Civil (art. 125) e o Código de Processo Penal (art. 251). A 

especificação dos deveres tutela não só a independência do juiz, mas também 

impedirá que o agente afaste-se, ainda mais, da sociedade, com o intuito de 

preservar a sua ―imagem‖. Não pode haver receio por parte do agente, pois, caso 

contrário, ter-se-ia ameaça à independência e, consequentemente, prejuízos à 

imparcialidade e à isenção.      

Outro ponto que merece discussão refere-se ao órgão julgador das infrações 

disciplinares e, nesse ponto, Cappelletti diz que há ―tipo de degeneração‖, 

consistindo no isolamento da instituição, pois os magistrados são julgados por seus 

pares. Prossegue o autor, dizendo que muitas das punições concentram-se mais na 

prática de condutas que causam desprestígio à magistratura do que à violação de 

normas disciplinares. Diz: 

O segundo tipo de degeneração, que se tornou frequentemente 

conseqüência do excesso de reação contra o primeiro, constituiu expressão 

de outro grave perigo: o ―isolamento‖ da magistratura, a sua transformação 

num corps separe, destacado do resto do sistema estatal e da sociedade 

em geral. Expressão dessa degeneração é a concentração quase exclusiva 

das sanções disciplinares nos comportamentos lesivos à concepção 

abstrata e corporativa do ―prestígio‖ da magistratura, mais do que sobre os 

comportamentos atinentes à eficiência, à correção e à acessibilidade da 

função judiciária, entendida como serviço que os juízes devem prestar à 

cidadania.
228

 

Nesse sentido, surge o Conselho Nacional de Justiça como instrumento para 

combater referido isolamento, pois há a previsão em sua composição de membros 

                                                 
227

 AFONSO, Orlando Viegas Martins. Poder judicial. Coimbra: Almedina, 2004. p. 157. 
228

 Op. cit. p. 75. 
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não decorrentes da magistratura, permitindo que haja abertura da instituição, como 

decorrência do princípio republicano. Diz Cappelletti que: 

A arma talvez mais frequentemente utilizada para combater essa 

degeneração consiste em incluir membros ―laicos‖ nos órgãos investidos do 

poder disciplinar, mais uma vez na tentativa de encontrar razoável equilíbrio 

entre o valor da independência e o de certo grau de união, que em verdade 

nunca deveria faltar completamente, do judiciário com o resto do body 

politic.
229

 

Percebe-se que a responsabilidade civil envolve a busca de interesse 

privado, pois o cidadão tem a intenção de ressarcir-se do prejuízo sofrido pelo ato 

jurisdicional. Já a responsabilidade disciplinar tem outra faceta, de natureza pública, 

vez que o cidadão que maneja instrumento junto aos órgãos disciplinares do 

Judiciário busca assegurar a adequada prestação do serviço judicial. O fim desejado 

com a responsabilidade disciplinar não é punir o agente, mas sim que o serviço 

judicial seja prestado de forma célere, eficaz e com lhaneza.  

Cappelletti aponta que nem sempre o sistema disciplinar é sinônimo de 

eficiência e presteza230. Contudo, nos sistemas civil law a existência de controles 

disciplinares são necessários, como no Brasil, por exemplo, pois o ingresso na 

instituição ocorre em idade juvenil, muitas vezes com o despreparo do candidato 

para exercer as atividades de magistrado. O problema é corroborado pela forma de 

seleção, que se dá pelo concurso, que se baseia em provas de conhecimento 

jurídico (não intelectual) e não na experiência de vida.  

O Conselho Nacional de Justiça foi instalado em 2005, como já dito e, desde 

então, vem atuando de forma incessante. Diante de dados coletados é possível 

averiguar a atuação da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Os dados 

demonstrar, aliás, a efetividade do Conselho em decidir os casos que lhe são 

levados. Anote-se, porém, que não é objeto deste trabalho apurar o acerto ou não 

das decisões do Conselho, ou seja, não se adentrará o mérito das decisões 

                                                 
229

 Op. cit. p. 75-76. 
230

 Op. cit. p. 77-78. O autor expõe que a Justiça Federal dos Estados Unidos da América é destituída 
de controle disciplinar, porém é a considerada de melhor qualidade. Aponta para o desempenho 
exemplar o fato de que há rigor na ocasião da seleção do magistrado. 
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disciplinares tomadas pelo órgão constitucional, havendo, somente, discussão sobre 

a estatística existente. 

Por ora, até para permitir uma comparação, apontar-se-á dados do biênio 

2005-2007 (Corregedor Ministro Pádua Ribeiro)231, após, o biênio 2007-2009 

(Corregedor Ministro Gilson Dipp)232. Por fim, serão ditas algumas palavras sobre o 

biênio 2010-2012, gestão da Corregedora Ministra Eliana Calmon. Sem prejuízo, é 

digno de nota a total transparência que o Conselho possui, vez que os dados a 

seguir expostos são de livre acesso a qualquer cidadão, podendo ser localizados na 

rede mundial de computadores233. O assunto, em relação à publicidade, será 

analisado no tópico seguinte. Repita-se que não haverá incursão no mérito das 

decisões e serão analisados dados somente da Corregedoria, referindo-se à 

responsabilidade disciplinar. 

No biênio 2005-2007 o Conselho Nacional de Justiça recebeu quatro mil e 

sessenta e quatro processos, sendo que três mil trezentos e oitenta e quatro foram 

solucionados, dois mil novecentos e cinco foram baixados, quinhentos e cinquenta e 

cinco estavam aguardando baixa, trinta e sete estavam na pauta, quatrocentos e 

setenta e cinco estavam em fase de instrução e cinquenta e cinco estavam 

aguardando exame. Percebe-se facilmente que o Conselho julgou oitenta e três dos 

feitos distribuídos, o que representa um grau bom de presteza e de quantidade234.  

É interessante dizer que no primeiro ano de existência, em 2005, o Conselho 

recebeu apenas seiscentos e trinta e três processos, sendo que trezentos e 

quarenta e oito foram destinados à Corregedoria por causa do objeto235. Ou seja, 

verifica-se que a Corregedoria é o órgão mais requisitado do Conselho, pois 

recebeu, no primeiro ano, cinquenta e três por cento dos processos236.   

 
                                                 
231

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 
acesso em novembro de 2010. 
232

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf, 
acesso em fevereiro de 2011. 
233

 Disponível em: www.cnj.jus.br. 
234

 Como ressalvado, a qualidade não será perquirida. 
235

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 
acesso em novembro de 2010. p. 18. 
236

 A circunstância gerou a proposição de projeto de lei, nº 7559/06, no sentido de conceder mais 
recursos humanos, ampliando o número de cargos em comissão à Corregedoria. Foi aprovada a Lei 
nº 11416/06, que aumentou o quadro da Corregedoria do Conselho. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Gráfico 10 – Processos no CNJ em 2005 

 

 

As atribuições da Corregedoria estão elencadas na Constituição Federal, 

conforme art. 103-B, § 5º que:  

 

Art. 103-B. 

[...] 

Parágrafo quinto - O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a 

função de Ministro-Corregedor e ficará excluído da distribuição de 

processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem 

conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: 

I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas 

aos magistrados e aos serviços judiciários; 

II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição 

geral; 

III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e 

requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito 

Federal e Territórios. 

 

Pode-se resumir as atribuições da Corregedoria, na seara disciplinar, em 

quatro tipos de procedimento, são eles: representação por excesso de prazo (REP), 

reclamação disciplinar (RD), revisão disciplinar (REVDIS) e sindicância (SIND).   
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Desta forma, com a somatória dos procedimentos de competência da 

Corregedoria237, chega-se à conclusão de que no primeiro biênio foram dois mil 

duzentos e dezenove processos ao órgão censório e um mil oitocentos e dez feitos 

para a competência de outros órgãos do Conselho238. Logo, o percentual, em 

relação ao ano de 2005, aumentou para cinquenta e quatro por cento. O número 

representa a relevância do assunto, sendo que possui consequências relevantes 

para o Judiciário como um todo239. 

 

 

Gráfico 11 – Processos CNJ 
Fonte CNJ 

 

                                                 
237

 Aqui também se inclui outros itens, como, por exemplo, avocação de processo disciplinar, petição 
avulsa, procedimento de controle administrativo, pedido de providências e outros. 
238

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 82. 
239

 Foram incluídos na tabela abaixo os processos autuados eletronicamente. O sistema eletrônico foi 
implantado em fevereiro de 2007. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Tabela 7 - Processos autuados eletronicamente 
Fonte: CNJ 

 

Em uma análise sobre a atuação da Corregedoria, vê-se que, como o 

Conselho como um todo, julgou oitenta e três por cento dos processos distribuídos, 

sendo que vinte e um por cento estavam em fase de instrução e menos de um por 

cento ainda pendiam de exame inicial. Excluiu-se da análise os feitos eletrônicos, 

vez que o sistema somente foi implantado em fevereiro de 2007. Já com a inclusão 

dos feitos eletrônicos, o percentual de solução cai para mais de setenta e sete por 

cento, sendo que não há alteração quanto aos feitos em fase de instrução e 

aumentando-se para quase dois por cento o número de feitos que aguardam 

instrução240. 

 

                                                 
240

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 88. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Gráfico 12 – Processos na Corregedoria 
Fonte: CNJ 

 

Dissecando os dados e tendo por base os quatro tipos acima elencados, 

tem-se que, primeiramente, a reclamação disciplinar refere-se a quase quarenta por 

cento do total de processos distribuídos à Corregedoria. Tal procedimento implica a 

apuração de irregularidades na conduta do magistrado. A missão da Corregedoria é 

apurar os fatos e corrigir eventuais desvios na prestação do serviço judicial. Anote-

se que a Corregedoria não detém atribuição para punir propriamente dito o agente, 

mas sim recomendar uma reprimenda, que será alvo de deliberação pelo Pleno. 

Há vários aspectos que podem ser verificados em relação às reclamações 

propostas ao Conselho. O primeiro dado refere-se ao número de petições que se 

consubstanciam em matéria jurisdicional, ou seja, o cidadão formulou uma 

representação em face do magistrado por não anuir a uma decisão tomada pelo 

agente do Judiciário. O núcleo da reclamação é a não concordância com a decisão 

do juiz, o que, obviamente, não pode ser analisado pelo Conselho Nacional de 

Justiça. No próprio relatório a Corregedoria atribui o equívoco a falta de 

conhecimento do cidadão sobre as atribuições do órgão e que o Conselho não é 

palco de modificações de decisões judiciais em substituição ao sistema recursal. 
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Gráfico 13 – Reclamações Disciplinares na Corregedoria 
Fonte: CNJ 

 

Constata-se que no universo de duzentas e noventa e seis reclamações 

manifestamente improcedentes, cento e setenta e quatro basearam-se no fato de 

que a discussão versava sobre matéria jurisdicional241. Percebe-se que o Conselho 

reiterou o âmbito de suas atribuições, circunscrevendo no aspecto administrativo, 

refutando, assim, a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Ora, os 

dados acima apontam que do total de reclamações arquivadas por absoluta 

improcedência, tem-se que mais de cinquenta e oito por cento foram em razão de 

tratarem de matéria jurisdicional. 

Por outro lado, constata-se que a Corregedoria atuou de forma incessante 

no que tange à apuração de infrações disciplinares por parte dos magistrados. A 

possibilidade de ser um órgão de feição corporativista é facilmente refutada com os 

dados apresentados pela Corregedoria. 

 

                                                 
241

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 23. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Gráfico 14 - Reclamações Disciplinares recebidas na Corregedoria 
Fonte: CNJ 

 

Percebe-se que sessenta e sete por cento das reclamações foram 

arquivadas por manifesta improcedência. Ainda, há que se considerar que quatro 

por cento foram dadas por prejudicadas. Contudo, vinte e nove por cento 

prosseguiram, o que demonstra o grau de atuação e lisura no órgão censório242.  

Os agentes do Judiciário, como seres humanos, cometem erros, que muitas 

vezes desembocam a uma punição disciplinar. Aqui foi possível apurar os números 

existentes na Corregedoria-Geral da Justiça Estadual de São Paulo, porém não é o 

suficiente para verificar se havia corporativismo ou não, ou melhor, não é possível 

dizer, sem dados completos, se os Tribunais locais, por meio das respectivas 

Corregedorias, eram inertes quanto à verificação de desvios disciplinares dos 

magistrados. Entretanto, os dados do Conselho Nacional de Justiça demonstram 

que, como já dito, há uma crescente procura da Corregedoria, havendo aumento do 

número de reclamações disciplinares. 

 

                                                 
242

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 24. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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243
 

Gráfico 15 – Procedimentos Disciplinares na Corregedoria por Classe Processual 
Fonte: CNJ 

 

O número de reclamações disciplinares somente é menor para o de 

representações por excesso de prazo, que serão analisadas mais abaixo. O 

importante é verificar que mais de quarenta e sete por cento dos procedimentos 

existentes na Corregedoria referem-se à quebra dos deveres por parte dos 

magistrados244. O gargalo das reclamações concentra-se na Justiça Estadual, 

mesmo porque detém o maior percentual de magistrados, o que também deve ser 

levado em consideração. 

 

                                                 
243

 O quadro diverge de outro apresentado pela própria Corregedoria, conforme se verifica às fls. 82 

do relatório. O acima prevê o número de novecentas e oito representações por excesso de prazo, 
sendo que às fls. 82 há um mil cento e quarenta e três representações. A diferença, porém, consiste 
no fato de que o quadro colacionado não contém os processos eletrônicos, sendo que o quadro de 
fls. 82 inclui tal modalidade de processo. 
244

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 29. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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 Gráfico 16 – Reclamação Disciplinar por ramo do Judiciário 

Fonte: CNJ 

 

Percebe-se que a Justiça Estadual é responsável por mais de setenta e três 

por cento do número total de reclamações disciplinares na Corregedoria. O número 

representa mais de cinco vezes o existente sobre magistrados da Justiça Federal, 

que detém mais de doze por cento, segundo ramo no percentual de reclamações por 

infrações disciplinares. Ou melhor, a Justiça Estadual quase chega a possuir seis 

vezes mais reclamações do que a Justiça Federal, segundo lugar no número junto à 

Corregedoria. Outrossim, percebe-se que a Justiça Comum, que alberga tanto a 

Estadual como a Federal, possuem mais de oitenta e cinco por cento do número de 

reclamações disciplinares na Corregedoria245. 

No que tange à Justiça Estadual os dados apontam que São Paulo é o 

Estado com o maior número de reclamações disciplinares, mais de vinte e quatro 

por cento do total de reclamações ofertadas contra a Justiça Estadual e mais de 

dezoito por cento de reclamações disciplinares envolvendo todos os ramos do 

Judiciário. Já se disse que o referido Estado possui o maior número de magistrados, 

mais de três mil. 

 

                                                 
245

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 30. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Gráfico 17 – Reclamação Disciplinar na Corregedoria, por Estado 
Fonte: CNJ 

 

O Estado de São Paulo possui mais reclamações (cento e sessenta e um) 

do que a soma dos Estados do Rio de Janeiro (noventa e sete) e Minais Gerais 

(sessenta e um) juntos, segundo e terceiro lugar no número de reclamações. E mais, 

possui o Estado de São Paulo, por si só, mais reclamações do que as regiões Sul, 

Centroeste e Norte246. A primeira possui cento e treze; a segunda cento e trinta e 

sete; e a terceira setenta e três. A região Sudeste do Brasil, detentora do maior 

volume de magistrados do Judiciário, possui mais de trinta e oito por cento do total 

de reclamações disciplinares acerca de todos os ramos do Judiciário247. 

De todo o esforço do Conselho, culminou-se na punição de trinta e cinco 

magistrados, sendo que as penas variaram entre advertência a aposentadoria. A 

situação gerou uma mudança no panorama nas Corregedorias dos Tribunais, apesar 

de não se ter dados para afirmar, como já dito, a forma de condução dos casos 

pelas Corregedorias antes da instalação do Conselho Nacional de Justiça. 

Apesar da ressalva, verifica-se que houve aumento no número de punições 

a magistrados a partir da instalação do Conselho Nacional. Trata-se de um 

                                                 
246

 A região Nordeste possui duzentas e dezesseis reclamações. 
247

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 31. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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indicativo, que indica maior empenho das Corregedorias locais. Em muitas 

penalidades, fica cristalino o aumento. 

 

 

Gráfico 18 – Sansões Disciplinares aplicadas a Magistrados pelos Tribunais 
Fonte: CNJ 

 

No gráfico apresentado, constata-se que, com exceção das penas de 

anotação em ficha funcional, que permaneceu inalterado, e de advertência, que 

diminuiu, tem-se que houve aumento nas reprimendas cominadas. Verifica-se que a 

pena de afastamento teve aumento de mais de dezesseis por cento, enquanto e de 

censura foi de mais de setenta e oito por cento. Em relação as demais, vê-se que o 

aumento ultrapassou mais de cem por cento, chegando-se a quatrocentos por cento 

no que se refere à pena de demissão. Logo, ocorreu um aumento, geral, de setenta 

por cento de sanções entre o biênio 2004-2005 e 2005-2007248. 

Ainda, é possível separar as reprimendas de acordo com os ramos do 

Judiciário, anotando-se que não houve qualquer punição de magistrados das 

Justiças Militar e Eleitoral. 
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 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 
acesso em novembro de 2010. p. 37. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf


220 

 

 

Gráfico 19 – Procedimentos Disciplinares Instarurados nos Tribunais, por ramo do Judiciário 
Fonte: CNJ 

 

O quadro demonstra que no biênio 2005-2007 havia, de acordo com 

informações prestadas pelas Corregedorias de todos os ramos do Judiciário, cinco 

mil trezentos e trinta e um feitos versando sobre infrações disciplinares de 

magistrados, sendo que do total mais de sessenta e sete foram arquivadas, estando 

em tramitação mais de vinte e nove por cento. O total de sanções aplicadas foi de 

dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento249.   

Ademais, chega-se à conclusão de que a Justiça Estadual, considerando o 

seu universo de feitos, ou seja, diante de três mil novecentos e quarenta e um, 

aplicou dois inteiros e setenta e um centésimos por cento de sanções disciplinares, 

número este superior ao existente nos demais ramos (a Justiça do Trabalho aplicou 

dois inteiros e trinta e oito centésimos por cento e a Justiça Federal dois inteiros e 

trinta e cinco centésimos por cento de sanções).250 

 

                                                 
249

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 
acesso em novembro de 2010. p. 45. 
250

 Em relação ao resultado final, a Justiça Estadual foi a responsável pela aplicação de mais de 
setenta e seis por cento das sanções disciplinares. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Gráfico 20 – Sanções Aplicadas pelos Tribunais, por Ramo do Judiciário. 
Fonte: CNJ 

 

Como já exposto, o percentual de sanções pode parecer baixo, mas superior 

ao constatado no biênio anterior à instalação do Conselho Nacional de Justiça 

(2004-2005), vez que antes, considerando a constante de feitos em andamento, 

mesmo porque não há dados sobre o número de feitos antes da referida instalação, 

o percentual foi de um inteiro e cinquenta e três centésimos por cento251.   

É interessante anotar que, embora mais uma vez não haja informações 

sobre a situação pretérita, no biênio 205-2007 houve vinte e seis pedidos de 

aposentadoria voluntária por parte de magistrados para evitar uma punição 

disciplinar. Na ocorrência do pedido, o processo disciplinar é arquivado, pois 

encerrado o vínculo entre o Estado e o agente, isso no que tange à seara 

administrativa, não repercutindo, por exemplo, na possibilidade de responsabilidade 

criminal do magistrado.  

 

                                                 
251

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 25. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Gráfico 21 – Aposentadorias Voluntárias de Magistrados 

Fonte: CNJ 

 

Percebe-se que o Estado do Rio de Janeiro detém mais de quarenta e seis 

por cento dos pedidos de aposentadoria voluntária, superando a soma de pedidos 

dos Estados do Amazonas, Rio Grande do Sul e de São Paulo e, também, do 

Distrito Federal, que estão empatados no segundo ao quinto lugar252. 

Os dados sobre outro tipo de procedimento, qual seja, representações por 

excesso de prazo também são muitos interessantes. Viu-se que no biênio foram 

propostas novecentas e oito representações, o que representa mais de quarenta e 

nove por cento de feitos da Corregedoria, excluídos os distribuídos eletronicamente. 

O procedimento envolve as hipóteses em que há mora, injustificada, na prestação 

jurisdicional. Dependendo da circunstância a demora na pode culminar em uma 

infração disciplinar. 

 

                                                 
252

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 35. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Gráfico 22 – Representação por Excesso de Prazo, por Ramo do Judiciário 

Fonte: CNJ 

 

Observa-se que a Justiça Estadual detém mais de quarenta e oito por cento 

das representações, sendo acompanhada de perto pela Federal, que, por sua vez, 

possui mais de quarenta e um por cento de feitos. Como aconteceu em face das 

reclamações, o Estado de São Paulo liderou o número de representações, 

culminando no percentual de mais de quarenta e três por cento do total globalizado. 

O Estado de São Paulo possui mais representações do que a soma das existentes 

no Distrito Federal e no Estado do Rio de Janeiro, sendo que estão em segundo e 

terceiro lugar253. 

 

                                                 
253

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 32. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Gráfico 23 – Representação por Excesso de Prazo na Corregedoria, por Estado 
Fonte: CNJ 

 

Nota-se, de acordo com os dados da Corregedoria, que mais de noventa e 

cinco por cento das representações não prosseguem ora por manifesta 

improcedência, ora por estarem prejudicadas. A primeira situação circunscreve-se 

quando a própria Corregedoria entende que não há excesso injustificado de prazo, 

entendendo não haver indícios de falta funcional. A segunda, prejudicada, implica a 

noção de que o impasse foi solucionado, mais precisamente, quando o feito foi 

devidamente julgado, eliminando a celeuma sobre o atraso.  

 

 

Gráfico 24 – Representações por Excesso de Prazo 
Fonte: CNJ 
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Constata-se que o percentual de prejudicadas, mais de sessenta e três por 

cento, leva a crer que somente a notícia da representação gera o julgamento mais 

célere do feito e, consequentemente, o arquivamento da representação 

propriamente dita254.   

Aqui é imprescindível realizar uma análise conjunta com as reclamações, 

vez que, claramente, o número de ambas supera mais de noventa e seis por cento 

dos feitos que chegam à Corregedoria. Percebe-se que as representações somam 

mais de quarenta e oito por cento e as reclamações mais de quarenta e sete por 

cento. O que se percebe é que a tentativa não é buscar a punição de magistrados, 

mas sim que os processos sejam julgados em menor tempo, respeitando-se o 

princípio constitucional da celeridade. 

Não se pode entender os instrumentos como meios de coerção, mas sim de 

direção das condutas dos magistrados, que devem perceber, antes de tudo, que o 

cidadão vê o Conselho, por meio de sua Corregedoria, como um canal para 

transmitir a sua angústia, antes reprimida. Aquele que busca a Justiça pretende que 

a celeuma seja resolvida, mesmo porque essa é a função do Judiciário. Assim, a 

morosidade causa incompreensão do jurisdicionado que, além de tudo, não 

conseguia externar o seu inconformismo. Com os procedimentos, pretende-se que 

haja uma modificação na postura do Judiciário, buscando ser mais eficaz no seu 

mister. Outrossim, percebe-se que a Justiça Estadual é a responsável pela maior 

parte dos procedimentos, ou seja, detém mais de sessenta e um por cento dos feitos 

distribuídos à Corregedoria255. 

 

                                                 
254

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 34. 
255

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 
acesso em novembro de 2010. p. 85. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Tabela 8 – feitos distribuídos à Corregedoria 
Fonte: CNJ 

 

Como já dito, não se pode dizer que a Corregedoria do Conselho é parcial 

no sentido de desejar as punições dos magistrados. Pelo contrário, o número de 

feitos arquivados demonstra que a sua função é mais no sentido de direção, 

buscando a solução do impasse e, uma vez alcançado, o arquivamento do 

procedimento. Do total de reclamações arquivadas, quatrocentos e quarenta e uma, 

tem-se que mais de setenta e três por cento é decorrente de manifesta 

improcedência, sendo mais de vinte e dois por cento em decorrência de 

inadmissibilidade. Em relação às representações, verifica-se que, como já dito, das 

setecentos e trinta e quatro arquivadas, mais de noventa e seis por cento é em 

razão de serem prejudicadas ou manifestamente improcedentes.  

   

 

Tabela 9 - Resultado das representações 
 

 

Eventual argumento de que a Corregedoria do Conselho estaria desviando 

suas atribuições, culminando em perseguição aos magistrados, não encontraria 

amparo nos dados apresentados. Os números demonstram que é elevado o índice 
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de arquivamento por manifesta improcedência e por inadmissibilidade. Há indícios, 

mesmo porque não se teve acesso às decisões propriamente ditas, de que a análise 

feita pela Corregedoria é responsável, preocupada com a solução do obstáculo e 

não em recomendar reprimenda ao magistrado. Nota-se que nas representações 

prejudicadas mais de oitenta e seis por cento refere-se à perda do objeto; já em 

relação às reclamações manifestamente improcedentes, que mais de trinta e três 

por cento é em razão de a matéria discutida ser jurisdicional256.  

 

 

Gráfico 25 – Processos extintos, por tipo de decisão 
Fonte: CNJ 

 

 

Gráfico 26 – Processos extintos, por Tipo de Decisão 
Fonte: CNJ 

 

                                                 
256

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 
acesso em novembro de 2010. p. 90. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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Na parte final do relatório vê-se que há dados sobre a taxa de recorribilidade 

das decisões da Corregedoria. No relatório há menção de que: ―o gráfico expressa o 

grau de acolhimento das decisões proferidas na Corregedoria Nacional de Justiça 

[...] demonstra que as soluções encontradas pela Corregedoria são bem 

compreendidas e acatadas pelas partes.‖257 Embora seja dito isso, não há dados 

coletados para corroborar tal tese. Talvez, o baixo grau de recorribilidade dê-se pelo 

fato de a decisão ter partido da Corregedoria e o interessado desconhecer o seu 

direito de recorrer do ato. Talvez pela idéia, ainda existente, de corporativismo, pela 

qual o Judiciário é identificado258. 

 

 

  Gráfico 27 – Taxa de Recorribilidade 
Fonte: CNJ 

 

Seria relevante se o relatório apontasse a natureza dos recursos interpostos, 

ou seja, se combatem decisões de arquivamento de feitos e qual a natureza de tais 

procedimentos. Ainda, se os recursos são interpostos pelos jurisdicionados ou pelos 

magistrados. Seja como for, o fato é que de um mil oitocentos e cinquenta e feitos 

                                                 
257

 Conforme fls. 90. 

258
 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em novembro de 2010. p. 91. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
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no total, um mil quatrocentos e trinta e cinco foram decididos, sendo que foram 

interpostos oitenta e sete recursos, dos quais nenhum foi dado provimento, 

mantendo-se a decisão da Corregedoria. O quadro abaixo demonstra que a taxa de 

reforma foi de zero259. 

 

  
Gráfico 28 – Taxa de reforma da decisão 

 

O resultado apresentado não exclui a necessidade de perquirir as 

consequências decorrentes dos números apresentados em relação às reclamações 

e representações admitidas. Nesse ponto, o relatório do biênio 2005-2007 é falho ao 

não apontar, precisamente, quantos procedimentos levaram à instauração de 

sindicâncias e processos administrativos e, obviamente, o número de absolvições e 

condenações, apesar de os dados serem de controle da Presidência do Conselho.    

Prosseguindo, agora diante do relatório do biênio seguinte, 2008-2010260, 

verifica-se que as informações prestadas são superficiais e incompletas. Não há 

dados como os esboçados no relatório do biênio 2005-2007. Trata de diversos 

temas, como o número de interceptação telefônica, bens apreendidos, crianças em 

abrigo, juizados especiais, autorização de viagem e outros, que nada se referem à 

                                                 
259

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 
acesso em novembro de 2010. p. 92. 
260

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf, 
acesso em fevereiro de 2011. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf
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atuação primordial da Corregedoria, qual seja, apurar a conduta dos magistrados na 

conduta dos processos. Não se quer desmerecer o trabalho do órgão, mas sim 

apontar que a transparência do relatório anterior não foi repetida no seguinte.  

Contudo, alguns dados podem ser utilizados e, nesse ponto, é vital 

mencionar, como previsto no relatório anterior, que a procura pelo Conselho 

aumentou exponencialmente. Constata-se que em 2008, foram mais de quatro mil e 

seiscentos processos, em 2009 mais de nove mil. Já em 2010, até agosto do ano, 

foram distribuídos mais de cinco mil e oitocentos feitos261.  

 

 

Gráfico 29 – Feitos Distribuídos no CNJ entre 2007 a 2010 
Fonte: CNJ 

 

Por outro lado, analisando a natureza dos feitos que ingressaram, constata-

se que, ainda, persiste a intenção do jurisdicionado de buscar melhoras na 

celeridade e efetividade da prestação da Justiça. Ou seja, o número de 

representações por excesso de prazo e reclamações disciplinares implicam, 

largamente, o maior percentual de procedimentos distribuídos na Corregedoria, 

ultrapassando mais de setenta e oito por cento dos feitos. 

Vê-se que, incluindo-se os feitos não solucionados pela gestão anterior, 

havia seis mil quatrocentos e trinta e uma representações e três mil cento e quarenta 

e oito reclamações. Ainda, havia um mil quatrocentos pedidos de providências e um 

mil trezentos e oitenta e um petições avulsas. Por fim, havia novecentos e sessenta 

e oito feitos arrolados como outros. A totalização de procedimentos foi de treze mil 

trezentos e quarenta e sete. Ora, comparando com o biênio anterior, chega-se à 

conclusão de que houve um aumento na procura ao Conselho Nacional de Justiça 

                                                 
261

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf, 

acesso em fevereiro de 2011. p. 20. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf
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de quatorze inteiros e vinte e nove centésimos por cento, no ano de 2008, cento e 

vinte e cinco inteiros e vinte e nove centésimos por cento no ano de 2009 e quarenta 

e cinco inteiros e nove centésimos por cento no ano de 2010, até final de agosto.262   

É interessante deixar consignado que a gestão do biênio 2005-2007 julgou, 

como já dito, mais de setenta e sete por cento dos feitos, incluindo-se os eletrônicos. 

O balanço geral do biênio 2008-2010 demonstra que houve pequeno aumento no 

percentual de feitos solucionados, passando a ser de mais de setenta e nove por 

cento, o que, obviamente, gera uma taxa de não julgados de mais de vinte por 

cento263. Logo, houve aumento na distribuição de feitos e, ao mesmo tempo, 

incremento na taxa de solução, apontando efetividade nas decisões, sem, contudo, 

existirem dados que atestem a qualidade e presteza dos julgamentos e o número de 

recursos interpostos264. 

 

 

 

A título de ilustração, em agosto de 2011, o Conselho Nacional de Justiça 

publicou o documento denominado de Justiça em Números, referente ao ano de 

2010. Verifica-se que a taxa de congestionamento da Justiça de 1º Grau, na fase de 

                                                 
262

 Foi considerado o número apresentado pelo relatório anterior, ou seja, de dois mil duzentos e 

dezenove feitos distribuídos à Corregedoria, conforme tabela acosta acima. 
263

 O relatório às fls. 20 colaciona quadro com a média dos julgados e a taxa de congestionamento. 

Apura-se que houve equívoco, pois ao verificar a média chega-se à conclusão de que o percentual de 
solucionados é está equivocado, assim como a taxa de congestionamento. Não há no quadro 
explicação para a disparidade. 
264

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf, 

acesso em fevereiro de 2011. p. 20. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf
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conhecimento, é de cinquenta e oito por cento, sendo de oitenta e quatro por cento 

em se tratando de feito na fase de execução265.  

 O parêntese é necessário para demonstrar que a morosidade do Judiciário, 

na seara jurisdicional, também começa a afetar o próprio Conselho Nacional de 

Justiça. Ou melhor, com os números apresentados no primeiro biênio, verifica-se 

que a taxa de congestionamento foi em torno de vinte por cento, havendo ligeiro 

aumento no segundo biênio, passando a ser de mais de vinte e dois por cento, em 

média. 

É claro que se deve exaltar o feito de o Conselho ter julgado, em 2010, mais 

de cem por cento do apurado em relação a 2009, mas mesmo assim a taxa de 

congestionamento é preocupante. Ora, em dezembro de 2009, havia seis mil 

seiscentos e vinte e cinco feitos pendentes, sendo que em 2010, foram recebidos 

mais sete mil seiscentos e vinte e dois, totalizando quatorze mil duzentos e quarenta 

e sete demandas. Apurou-se que o Conselho, como já dito, conseguiu julgar, em 

2010, dez mil novecentos e cinquenta e sete processos, sendo que em 2009 foram 

baixados cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro demandas, o que representa 

mais de cem por cento de aumento na produtividade do órgão. Contudo, deve ser 

consignado que, em dezembro de 2010, conforme relatório anual do Conselho 

Nacional de Justiça há três mil duzentos e noventa feitos pendentes, número este 

que não pode ser desconsiderado266. 

                                                 
265

 Fonte:http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/sum_exec_por_jn2010.pdf, 
acesso em outubro de 2011. 
266

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf, 
acesso em fevereiro de 2011.  

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/sum_exec_por_jn2010.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf


233 

 

 

Quadro 1 - Relatório anua da corregedoria do CNJ 01 
 Fonte: CNJ 
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Tabela 10 - Relatório anua da corregedoria do CNJ 02 
Fonte: CNJ 
 

Outro dado interessante no relatório do biênio 2008-2010 refere-se aos 

números de processos administrativos e sindicâncias instauradas. Além do mais, 

existe o apontamento de quais reprimendas foram impostas e a respectiva natureza. 

Percebe-se que, pela primeira vez, como consta no próprio relatório, ocorreu a 

punição de um ministro de Tribunal Superior, sendo que o agente foi aposentado 

compulsoriamente. Em 2007, havia um processo administrativo e três sindicâncias, 
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sendo que o número aumentou para, respectivamente, oito e quatorze, isso em 2008 

e treze e cento e quatorze em 2009. Em 2010, até agosto, havia doze processos 

administrativos e vinte e uma sindicâncias267. Desta forma, a variação entre os anos 

de 2008 e 2009 foi de sessenta e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento em 

relação aos processos administrativos e de setecentos e quatro inteiros e vinte e 

nove centésimos por cento em relação às sindicâncias268. 

 

 

Quadro 2 – PADs Sindicâncias autuadas no E-CNJ 
 Fonte: CNJ 

 

Prosseguindo, os dados estatísticos parciais da gestão do biênio 2010-2012, 

demonstram que os trabalhos da Corregedoria foram intensos e que a procura 

aumentou de forma exponencial. Assim269:  

 

                                                 
267

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf, 
acesso em fevereiro de 2011. p. 30. 
268

 No Capítulo 4 serão abordados os casos em que houve a impetração de Mandado de Segurança 
em face das decisões do Conselho Nacional de Justiça, em que o Pretório Excelso reintegrou os 
magistrados no cargo, suspendendo a decisão do Conselho. 
269

 Fonte das informações: email remetido pela Coordenadoria de Gestão de Sistemas da 
Corregedoria-Geral do Conselho Nacional de Justiça, por meio do servidor Giscard Stephanou Silva, 
em 23 de fevereiro de 2012. As informações estão atualizadas até o dia 07 de julho de 2011. São 
dados relativos à gestão da Ministra Eliana Calmon, iniciada em 08.09.2010. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/cnj_corregedoria_revista_v6.pdf
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Tabela 11 - Feitos distribuídos na corregedoria do CNJ em 2010 
 Fonte: CNJ 

 

 

Tabela 12 - Feitos distribuídos na corregedoria do CNJ em 2011 
 Fonte: CNJ 
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Tabela 13 - Feitos distribuídos na corregedoria do CNJ em 2012 
 Fonte: CNJ 

 

Conclui-se que a Corregedoria-Nacional possui grande importância no 

cenário nacional, porém os números preocupam, vez que o total de feitos em 

andamento aponta que a taxa de congestionamento, com o tempo, irá aumentar, 

prejudicando o desempenho das atribuições constitucionais que lhe foram 

concedidas na Constituição Federal. Houve uma diminuição no número de feitos na 

relação dos anos de 2010 e 2011 porque houve a redistribuição de vários para o 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Poder Judiciário, o que corrobora 

a assertiva de que a procura aumenta a cada momento. Sem prejuízo da 

preocupação acima, é fato incontestável que o trabalho do Conselho gerou os 

seguintes resultados270: 

 

DADOS ESTATÍSTICOS 

  

- Número de Sindicâncias Julgadas: 34 (trinta e quatro);  

 - Número de Sindicâncias que se transformaram em Processo 

Administrativo Disciplinar: 17 (dezessete);  

- Número de Reclamações Disciplinares que se transformaram em Processo 

Administrativo Disciplinar: 09 (nove);   

                                                 
270

 Fonte das informações: email remetido pela Secretaria da Corregedoria-Geral do Conselho 

Nacional de Justiça, por meio da servidora Thaysa Lizita Lobo Silveira, em 06 de março de 2012. 
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- Número de Representações Por Excesso de Prazo que se transformaram 

em Processo Administrativo Disciplinar: 01 (uma); 

- Número de Sindicâncias total: 186
271

;  

- Número de Sindicâncias em andamento - Corregedoria: 55
272

;  

- Número de Sindicâncias Suspensas: 1
273

;  

- Número de Sindicâncias Baixadas: 130
274

;  

- Número de PADs total - CNJ: 49
275

;  

- Número de PADs em andamento - CNJ: 19
276

;  

- Número de PADs suspensos - CNJ: 4
277

;  

- Número de PADs baixados – CNJ: 26
278

;  

- Número de juízes afastados  pelo Plenário do CNJ : 07 afastamentos 

preventivos
279

; 

- Número de juízes punidos pelo Plenário do CNJ  (censura, disponibilidade, 

aposentadoria compulsória): 35
280

. 

 

Os dados apontam que a Corregedoria deve adotar algum critério para 

regulamentar os trabalhos, sob pena de inviabilizar a análise de todos os 

procedimentos. Será exposto no Capítulo 4 o princípio da subsidiariedade, que seria 

uma solução para o impasse. Trata-se de uma postura que visa a privilegiar as 

atribuições do Conselho como um todo ao invés de representar uma renúncia. Ao 

deixar os casos pontuais às Corregedorias locais, o Conselho abrirá espaço para 

situações de grande relevo que assolam o Judiciário de forma mais contundente. 

Enfim, o pretendido com a exposição de dados foi aclarar a inegável 

preocupação inicial do jurisdicionado com o Judiciário, voltada para aspectos 

disciplinares. Inexistia um canal de fácil acesso ao cidadão permitindo que 

externasse suas opiniões e suas críticas. Nesse ponto, salutar a participação 

popular no aperfeiçoamento da conduta dos magistrados, que, quiçá por 

corporativismo, eram acobertados pelas Corregedorias locais. Agora, podem 

visualizar as indignações dos jurisdicionais e refletir como melhorar a prestação do 

                                                 
271

 Informação atualizada em 31.01.2012. 
272

 Informação atualizada em 31.01.2012. 
273

 Informação atualizada em 31.01.2012. 
274

 Informação atualizada em 31.01.2012. 
275

 Informação atualizada em 31.01.2012. 
276

 Informação atualizada em 31.01.2012. 
277

 Informação atualizada em 31.01.2012. 
278

 Informação atualizada em 31.01.2012. 
279

 Informação atualizada em 31.01.2012. 
280

 Informação atualizada em 28.09.2011. 
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serviço jurisdicional. Receber as críticas e, com elas, encontrar meios, para superar 

os obstáculos atuais do Judiciário, como números de feitos distribuídos, estrutura 

precária, leis desatualizadas e etc. Outro obstáculo refere-se à precariedade acerca 

do aperfeiçoamento dos magistrados. A preparação contínua e permanente deve 

algo inerente ao exercício da função, tendo o mesmo grau de importância que o 

cumprimento dos deveres. 

Desta forma, pode-se dizer que a responsabilidade disciplinar leva a outra 

vertente, com diferentes reflexos. É a questão que envolve o aperfeiçoamento do 

magistrado. De pouco ou quase nada importa instrumento de investigação de 

desvios se não vier acompanhado de outros destinados a orientar o agente. Como já 

se disse, as representações envolvem casos pontuais e não implicam superação da 

ineficiência do sistema judiciário, mas solução do processo propriamente dito. 

O Conselho Nacional de Justiça, como instrumento para modificar a 

concepção acerca do Judiciário, tem de obrar não só no campo disciplinar, mas 

também como órgão de apoio na formação contínua do juiz. A solução dos 

problemas do Judiciário não será a incessante punição dos agentes, mas sim o 

preparo para enfrentar a situação. Muito mais positivo que o Conselho oriente os 

magistrados, por meio de cursos, do que pura e simplesmente punir condutas 

pontuais, que não surtirão efeito de mudar a visão sobre a instituição. Desenvolver 

cursos sobre a ética da magistratura, rotinas de trabalho, aperfeiçoamento 

profissional, também se consubstancia nas atribuições do Conselho.    

O problema está no fato de que a Emenda Constitucional nº 45/04 estipulou 

duas escolas de formação de magistrados (Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados), uma no ramo da Justiça Comum e a outra no 

ramo da Justiça do Trabalho. Desta forma, percebe-se, facilmente, que as Justiças 

Militar e Eleitoral não foram albergadas pela emenda. A intenção foi alterar o 

panorama vigente no Judiciário, visando a eliminar eventuais favoritismos ou 

deficiências na formação dos magistrados. Nota-se que as Escolas possuem a 

atribuição de fiscalizar a autorizar a realização de concursos, bem como de fiscalizar 

e regulamentar os cursos imprescindíveis para o vitaliciamento e promoção dos 

juízes. 
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A atribuição é de vital importância estratégica e tem o condão de ser um 

instrumento adequado para a coordenação nacional de cursos para a educação 

contínua dos magistrados. Contudo, as Escolas ficaram a cargo do Superior Tribunal 

de Justiça281 e do Tribunal Superior do Trabalho282, não havendo qualquer 

participação ou intervenção do Conselho Nacional de Justiça. Somente o tempo dirá 

se a postura é correta ou padece de equívoco. Os Tribunais Superiores 

encarregados da direção das escolas são de âmbito nacional, o que, a priori, não 

apresenta prejuízos à realização de cursos.    

Entretanto, José Adércio expõe que melhor teria sido se o constituinte 

tivesse criado somente uma escola de formação, sob direção do Conselho Nacional 

de Justiça, isso como meio de melhor coordenar e programar os cursos283. Há quem 

diga que a centralização da escola nas mãos do Conselho implicaria exacerbação 

das atribuições e, consequentemente, esvaziamento de sua importância284. 

Contudo, as mesmas ressalvas ditas em face do Conselho Nacional de Justiça 

podem ser utilizadas em relação aos Tribunais Superiores.  

Aliás, diga-se de passagem, que os Tribunais Superiores estão exacerbados 

de recursos e, ao mesmo tempo, destituídos de uma rede organizacional 

suficientemente adequada para lidar com o assunto. Assim, é visível que os 

Tribunais, por ora, não reúnem condições de realizar um trabalho sério e que 

acarrete profundas modificações na formação dos magistrados. 

Não obstante o acima exposto, o fato é que a Constituição Federal atribuiu 

aos Tribunais Superiores a tarefa de formação, o que não exclui a possibilidade de o 

Conselho Nacional de Justiça atuar de forma complementar e sem extrapolar as 

suas atribuições. Ou melhor, é possível que o Conselho oferte cursos e auxilie as 

Escolas Nacionais de Formação, mesmo porque há vários estudos já realizados, 

pelo Conselho, sobre o estado do Judiciário brasileiro. Não se trataria de substituir-

se aos Tribunais Superiores, mas sim de atuar em parceira, buscando, em conjunto, 

a otimização dos serviços judiciais.  

                                                 
281

 Com a Emenda, a escola foi instituída em novembro de 2006, por meio da Resolução nº 3 do STJ. 
282

 A escola foi instituída em junho de 2006, por meio da Resolução nº 1140 do TST. 
283

 Op. cit. p. 276. 
284

 DEOCLECIANO, Pedro Rafael Malveira. O Conselho Nacional de Justiça e o controle democrático 

do Poder Judiciário. Dissertação. Universidade de Fortaleza: Ceará, 2010. p. 40. 
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A participação do Conselho Nacional de Justiça teria por finalidade 

engrandecer tal tarefa, contribuindo para o aperfeiçoamento da técnica de decisão, 

administração, primando pela difusão de conhecimento. A atitude fortaleceria a 

responsabilidade jurídica do magistrado em todas as suas vertentes. O juiz, 

atualmente, deve ser detentor de conhecimentos não só jurídicos, mas também, 

principalmente de outras áreas, como economia, filosofia, sociologia, política e etc. 

Ou seja, tudo com a intenção de combater o hermetismo enraizado na cultura 

jurídica brasileira. Deve-se educar o magistrado para ser polivalente, atendendo a 

quase todas as situações que lhe são postas para apreciação. A consequência da 

decisão deve, também, ser analisada, combatendo, como já se disse, o magistrado 

que é a boca da lei. Lógico que com isso não se quer dizer que deva haver um 

engessamento do pensamento jurídico, pretendo uma hegemoneidade. Pelo 

contrário, pretende-se que o juiz tenha a sua disposição a livre convicção para 

interpretar a lei de acordo com seus conhecimentos, não mais limitados na seara 

jurídica, mas sim multidisciplinar. 

Conscientizar o magistrado da relevância de sua atuação na sociedade e os 

impactos que causa, possui o mesmo grau de relevância do que a regulamentação 

de procedimentos voltados para apurar desvios de conduta. Ademais, um 

magistrado consciente dos seus deveres, deontológicos e disciplinares, dificilmente 

violará os comandos legais que jurou preservar.  E mais, a mudança de reflexão 

ensejará uma nova identidade de tal agente na sociedade, resgatando a confiança 

mencionada no início do tópico. 

Verifica-se, como exposto no quadro existente no início do tópico, a 

existência de várias resoluções sobre a vertente responsabilidade, cada uma 

tratando de temas relevantes, que agora serão abordadas.  

A Resolução nº 67, que revogou a Resolução nº 2, trata do Regimento 

Interno do Conselho Nacional de Justiça, como já abordado na vertente 

administrativa, restando aqui mencionar alguns assuntos de grande relevância para 

o aperfeiçoamento da responsabilidade do magistrado. O art. 8º traz as atribuições 

do Corregedor, sem prejuízo de outras elencadas no Estatuto da Magistratura. São 

vinte e uma atribuições, que, a princípio, não extrapolam as previstas na 

Constituição Federal, sendo que o Regimento Interno tão-só as especificou. 
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O art. 18 traz os deveres dos Conselheiros, dentre eles vê-se um dos citados 

para os magistrados, qual seja, a presteza na realização do serviço, devendo 

despachar, nos prazos legais, os requerimentos e expedientes que lhe forem 

dirigidos. Não se pode esquecer que os Conselheiros, enquanto nessa posição, são 

magistrados para os fins constitucionais, possuindo, assim, todas as garantias 

pessoais e vedações previstas no Texto Maior e nas leis.   

O Regimento Interno criou um órgão de suma importância, o Departamento 

de Pesquisas Judiciárias, conforme art. 36 e seguintes. Nota-se que o art. 37 traz os 

objetivos do departamento, referindo-se a pesquisa sobre o Judiciário nacional, 

funcionalidade e problemas estruturais, bem como o papel de subsidiar o Conselho 

Nacional na formulação de políticas para a melhora do serviço judicial. O 

departamento, ainda, conta com um Conselho Consultivo, que, por sua vez, tem a 

atribuição de opinar sobre os estudos realizados pelo departamento, podendo, 

inclusive, apresentar proposições e projetos tanto para o Judiciário como também 

para o Conselho Nacional de Justiça, unicamente. A Resolução nº 69 traz as regras 

sobre o Conselho Consultivo do departamento de pesquisas.  

O art. 2º da Resolução nº 69 preconiza que o Conselho elaborará o seu 

regulamento, devendo o documento obter aprovação do Plenário do Conselho 

Nacional de Justiça, sem prejuízo da observância das regras da Resolução nº 67.  

A atuação do Departamento é de fornecer estudos capazes de auxiliar o 

Judiciário na busca pelo aprimoramento. O órgão ainda funciona como auxiliar do 

próprio Conselho Nacional de Justiça, dando-lhe suporte técnico e institucional às 

ações adotadas. A intenção do Departamento é investigar os problemas estruturais 

que assolam o Judiciário como um todo, verificando cada ramo da Justiça e 

possíveis soluções de gestão estratégica e adoção de políticas judiciárias. Percebe-

se que o Departamento é atuante, preocupado com o panorama atual do Judiciário, 

tendo, inclusive, realizado vários estudos, são eles: Panorama do acesso à Justiça 

no Brasil, 2004 a 2009; Demandas repetitivas e a morosidade na justiça cível 

brasileira; A execução fiscal no Brasil e o impacto no judiciário; Gestão da 

comunicação nos tribunais; Implantação das tabelas processuais unificadas; Perfil 

da fixação das custas judiciais no Brasil e análise comparativa de experiência 

internacional; Estudo de sistema de coleta de dados: CNJ; Avaliação do 
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desempenho judicial: desafios, experiência internacional (sic) e perspectiva; 

Diagnóstico sobre o funcionamento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 1º 

Seminário de Responsabilidade Socioambiental do Poder Judiciário; Panorama das 

ações de sustentabilidade do Poder Judiciário; e 1º Relatório do programa de gestão 

socioambiental do CNJ.   

Ainda, mostra-se um grande avanço a criação, dentro do Departamento de 

Pesquisas, o CNJ Acadêmico. Trata-se de programa lançado no seio do Conselho 

Nacional, idealizado e concretizado pelo Departamento, visando a incentivar a 

realização de pesquisas envolvendo o Judiciário. Abrange área de vital interesse ao 

Judiciário, incentivando ao programas de pós-graduação existentes no Brasil. Para 

viabilizar o CNJ Acadêmico foi celebrado, por meio do Departamento de Pesquisas, 

termo de cooperação com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). A finalidade é entregar auxílio financeiro àqueles discentes 

matriculados nos cursos de pós-graduação stricto sensu que possuem linhas de 

pesquisa voltadas sobre temas relevantes e vitais ao Judiciário. O Edital número 

20/2010/CAPES/CNJ sedimentou alguns temas que entendeu de maior relevância 

ao Judiciário, considerando o panorama atual, são eles: sistema de justiça criminal 

no Brasil; análise do desempenho dos órgãos do Poder Judiciário; aprimoramento 

dos instrumentos para uma prestação jurisdicional mais eficiente; atuação, 

competência e interfaces do CNJ com os demais órgãos do Poder Judiciário e dos 

outros poderes; utilização da tecnologia da informação para o aprimoramento do 

Poder Judiciário; principais problemas no processo de revisão das decisões nos 

Juizados Especiais Federais.  

Com o resultado do Edital foram selecionadas algumas pesquisas. Os 

trabalhos foram tidos, pela CAPES, de grande importância para o Judiciário, 

podendo, obviamente, contribuir para o aperfeiçoamento da prestação do serviço 

jurisdicional. São elas: Alternativas Penais na Perspectiva da Vítima: Justiça 

restaurativa como um novo paradigma da Justiça Criminal para a eficácia das 

políticas públicas de reinserção social; Descarcerização e Sistema Penal: A 

construção de políticas públicas de racionalização do poder punitivo; Problemas 

Crônicos do Poder Judiciário Brasileiro: Estudo diagnóstico sobre suas causas e 

propostas de aprimoramento dos instrumentos para uma prestação jurisdicional mais 
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eficiente; Multidoor Courthouse System: Avaliação e implementação do Sistema de 

Múltiplas Portas (Multiportas) como instrumento para uma prestação jurisdicional de 

qualidade, célere e eficaz; Instrumentos e interferências no desempenho do 

Judiciário Brasileiro; Limites e possibilidades da eficácia da prestação jurisdicional 

no Brasil; Construindo um Judiciário Responsivo: Uma análise na atuação do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das suas relações com os demais poderes da 

República; Conselho Nacional de Justiça: Atuação, competências e interfaces; A 

utilização da tecnologia da informação para aprimoramento do Poder Judiciário: 

Limites e desafios; Tecnologias semânticas e sistemas de recuperação de 

informação jurídica; Transparência, interoperabilidade e universalização dos 

sistemas processuais informatizados no Brasil; Juizados Especiais e Turmas 

Recursais da Justiça Federal: Diagnósticos e Prognósticos para os principais 

problemas no processo de revisão das decisões judiciais. 

Os artigos 41 e seguintes da Resolução nº 67 regulamentam a Ouvidoria do 

Conselho Nacional de Justiça285, expondo que as suas atribuições serão previstas 

por ato do Plenário, o que foi feito por meio da resolução nº 103 do Conselho, mais 

precisamente, o art. 4º expõe os limites de atuação da Ouvidoria. Nota-se que a 

Ouvidoria não detém atribuição de investigar absolutamente nada, ou seja, não 

possui atribuição correicional. Como dito no art. 2º, da Resolução nº 103, tem a 

missão de servir de canal entre o cidadão e o Conselho Nacional de Justiça. Ainda, 

tem a finalidade de servir como instrumento articulador com as demais ouvidorias 

dos Tribunais locais, sempre buscando o aperfeiçoamento do serviço judicial. Para 

reforçar o acima dito, o art. 7º diz, claramente, que a Ouvidoria não é o local 

adequado para a apresentação de reclamações ou representações que demandem 

verificação pela Corregedoria. Constata-se que a Resolução nº 103 determina que 

os Tribunais, que ainda não possuírem, criem a Ouvidoria, devendo proceder à 

adequação às normas estabelecidas na Resolução, o mesmo valendo para os 

Tribunais que já possuem Ouvidoria. 

A Ouvidoria do Conselho, por determinação da Resolução nº 103, emite 

relatórios trimestrais da sua atuação, publicados e de acesso ao público em geral. 

                                                 
285

 O Ouvidor Geral do Conselho Nacional de Justiça é José Adonis Callou de Araújo e Sá, eleito pelo 

Plenário em março de 2009 e reconduzido no cargo para novo mandato. 
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De acordo com o relatório do primeiro trimestre de 2011286, a Ouvidoria recebeu três 

mil oitocentos e setenta e quatro demandas. A média ficou em um mil duzentos e 

noventa e um feitos. Verifica-se que há um aumento mensal na busca pela 

Ouvidoria, vez que o mês de fevereiro possui trinta e dois por cento a mais de 

demandas em relação ao mês de janeiro, sendo que o mês de março, por sua vez, 

possui seis por cento a mais de demandas em detrimento do mês de fevereiro287.   

 

 

Gráfico 30 – Demanda mensal 
Fonte: CNJ 

 

Constata-se que o Estado de São Paulo é o maior detentor de demandas 

perante a Ouvidoria, com seiscentas e sessenta e oito, seguido dos Estados do Rio 

                                                 
286

 Fonte: 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e

_marco_%202011_%20aprovado.pdf, acesso em agosto de 2011. p. 2. 

287
 Por outro lado, comparando-se com os dados do primeiro trimestre de 2010, chega-se à conclusão 

de que houve redução na procura da Ouvidoria, pois os números de 2010 apontam uma média, nos 

primeiros quatro meses, de um mil quatrocentas e cinquenta e uma demandas, conforme se verifica 

em relatório trimestral da Ouvidoria dos meses de fevereiro a abril de 2010, em 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2010/relatrio_trimestral_ouvidoria_fe

v-abr_2010.pdf. p. 2.  

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e_marco_%202011_%20aprovado.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e_marco_%202011_%20aprovado.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2010/relatrio_trimestral_ouvidoria_fev-abr_2010.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2010/relatrio_trimestral_ouvidoria_fev-abr_2010.pdf
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de Janeiro, com quinhentas e oitenta e três, de Minas Gerais, com trezentos e 

setenta e seis, e da Bahia, com trezentas e trinta e três288. 

 

 

Gráfico 31 – Demanda por Estado 
Fonte: CNJ 

 

Do número total de demandas recebidas, percebe-se que mais de sessenta 

por cento é atinente a reclamações feitas. As reclamações variam entre vários 

assuntos, indo desde morosidade, concursos, tentativa de golpe utilizando o nome 

do Conselho Nacional de Justiça até outros assuntos. Por exemplo, analisando 

somente o assunto morosidade processual no Judiciário, verifica-se que a demanda 

reclamação representa mais de noventa e cinco por cento. E mais, chega-se à 

conclusão de que a Justiça Estadual é a responsável por mais de cinquenta e quatro 

por cento das petições protocolizadas na Ouvidoria289. 
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 Fonte: 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e

_marco_%202011_%20aprovado.pdf, acesso em agosto de 2011. p. 4. 

289
 Fonte: 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e

_marco_%202011_%20aprovado.pdf, acesso em agosto de 2011. p. 3 e 5. 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e_marco_%202011_%20aprovado.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e_marco_%202011_%20aprovado.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e_marco_%202011_%20aprovado.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e_marco_%202011_%20aprovado.pdf
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Gráfico 32 – Demanda por Tipo 
Fonte: CNJ 

 

 

 

 

 

Os dados informam que a Ouvidoria do Conselho Nacional exerce 

importante tarefa como canal de acesso ao cidadão, porém não tem o condão de se 

substituir a qualquer outro órgão, seja do Conselho, seja dos Tribunais locais. Não é 

por outra razão que no relatório do primeiro trimestre de 2010 a Ouvidoria 

encaminhou a outros órgãos seiscentas e vinte e nove demandas, sendo que delas 

mais de noventa e seis por cento foram encaminhadas para as Ouvidorias dos 

Tribunais locais. O relatório do primeiro trimestre de 2011 demonstra que foram 

encaminhadas quatrocentas e oitenta e quatro demandas para outros órgãos, sendo 
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que mais de noventa e cinco por cento foram remetidas para as Ouvidorias dos 

Tribunais locais. 

Voltando para a Resolução nº 67, por fim, tem-se no Capítulo III, Seção I a 

VIII a regulamentação dos tipos de procedimentos atinentes à Corregedoria do 

Conselho, esmiuçando desde a inspeção até a revisão disciplinar. 

A intenção na presente Resolução nº 67, além de prever as regras sobre o 

próprio Conselho, é reforçar o compromisso que os Tribunais locais devem possuir, 

demandando que os órgãos locais ajam de forma célere e eficaz visando a superar 

os obstáculos apresentados. Como exposto, ao reforçar a autonomia dos Tribunais, 

o Conselho, seja por meio de sua Corregedoria, seja por meio da Ouvidoria, estará 

filtrando as questões que lhe são enviadas, podendo, assim, concentrar-se naquelas 

que afetam o Judiciário como um todo, deixando as celeumas pontuais sob a 

responsabilidade dos Tribunais. 

A Resolução nº 75 trata de regras para concurso público de ingresso na 

carreira da magistratura. Aliás, a presente implica obediência à Resolução nº 118, 

que, por sua vez, alterou alguns dispositivos da Resolução nº 75. A priori, é 

imprescindível que não será analisado, como já dito em outra parte, o sistema de 

escolha dos juízes, pois o objeto do trabalho proposta não envolve tal questão. A 

intenção é aprofundar os meandros da Resolução sobre a regulamentação do 

concurso público de ingresso, que, fato notório, possui inúmeros problemas.  

A vantagem da Resolução foi aclarar as regras do concurso de ingresso 

para todos os ramos da Justiça de primeiro grau. Ou seja, visou a traçar os 

parâmetros necessários para figurar no edital de concurso para juiz substituto. O 

motivo da fixação de normas de caráter nacional é perceptível diante da pluralidade 

de regras e procedimentos em cada ramo da Justiça, o que inviabiliza a publicidade, 

moralidade e eficiência do concurso, gerando, por conseguinte, inúmeras 

controvérsias sobre as regras.  

A vertente responsabilidade deve ser alvo de observância desde o ingresso 

até a aposentadoria do indivíduo. A função jurisdicional não deve ser entregue a 

pessoas que não tenham os requisitos mínimos para exercer o múnus de 

magistrados. A preocupação é evidente, mas não se pode franquear aos Tribunais a 
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criação de regras sem a menor pertinência para apurar a capacidade do indivíduo. 

Ainda, fixando, sem qualquer justificativa, mudanças a cada certame.  

A Resolução nº 75 nada mais fez do que uniformizar as regras para o 

concurso, prevendo todas as fases a serem observadas pelos Tribunais na ocasião 

da publicação dos editais de abertura. Não se trata de limitação à autonomia dos 

Tribunais ou total desconsideração das peculiaridades de cada Região, mas sim a 

orientação e determinação de que algumas premissas sejam consideradas, não 

podendo ser flexibilizadas. 

O concurso, então, passa a ter cinco etapas, são elas: I - uma prova objetiva 

seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; II - duas provas escritas, de caráter 

eliminatório e classificatório; III - de caráter eliminatório, com as seguintes fases: a) 

sindicância da vida pregressa e investigação social; b) exame de sanidade física e 

mental; c) exame psicotécnico; IV - uma prova oral, de caráter eliminatório e 

classificatório; e V - avaliação de títulos, de caráter classificatório. 

O parágrafo segundo do artigo 5º prevê que os Tribunais poderão, ainda, 

criar outra fase, qual seja: curso de formação inicial, de caráter eliminatório ou não. 

Aqui, evidentemente, a intenção é apurar as condições do indivíduo na prática, 

exercendo as funções de magistrado. Seja como for, eram muito voláteis as regras 

sobre concurso, ora com três fases, ora com quatro e etc.  

Várias mudanças foram feitas pelo Conselho Nacional em relação ao 

concurso, baseando-se, quiçá, na intenção de se auto-responsabilizar pelas críticas 

sobre a formação jurídica dos candidatos. Como já foi dito, um dos problemas, 

referente ao magistrado propriamente dito, além da inexistência de seriedade nos 

cursos de formação continuada, está no hermetismo existente nos cursos de 

graduação. Vê-se que a grade curricular possui, muitas das vezes inexiste, poucas 

horas/aula de matérias primordiais para a preparação do juiz para a análise de 

casos judiciais. Atualmente, a grade escolar volta-se para o ensino tradicional do 

direito, de cunho legalista e dando maior importância às matérias do chamado direito 

privado. 

Buscando, então, alterar o cenário, o Conselho Nacional assumiu parte da 

responsabilidade de facilitar a escolha de indivíduos mais bem preparados para o 
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ingresso na carreira da magistratura, determinando que no concurso haja inserção 

no conteúdo programático e, obviamente, questionamentos nas diversas fases do 

certame, de matérias antes renegadas. Assim, com a Resolução, vislumbra-se a 

necessidade de o edital abranger matérias sob a rubrica de formação humanística e 

noções gerais de direito, são elas: Sociologia do direito; Psicologia Judiciária; Ética e 

Estatuto jurídico da Magistratura; Filosofia do direito; e Teoria geral do direito e da 

política. 

O artigo 6º determina que a segunda e a quarta etapas versem sobre tais 

assuntos. Ou seja, tanto na fase escrita como na oral há a obrigatoriedade de a 

Comissão Examinadora arguir o candidato sobre questões de formação 

humanística. O porquê é evidente, pois antes o candidato ingressava na carreira 

sem ao menos conhecer o próprio Estatuto da Magistratura. Ingressava sem ter a 

mínima noção sobre, exempli gratia, sociologia da administração judiciária, 

psicologia e comunicação, código de ética da magistratura, os conceitos de justiça e 

de direito, o conceito de política e etc. 

Desta forma, sem o reconhecimento de que os assuntos acima mencionados 

são primordiais para ingresso na carreira, não há como exigir que o magistrado 

compreenda e anua às práticas de melhorais na prestação jurisdicional 

implementadas pelo Conselho Nacional. A deficiência na formação acadêmica gera 

uma resistência às mudanças, pois não logra êxito em alcançar os motivos 

desencadeadores de determinadas políticas públicas lançadas pelo Conselho 

Nacional.  

Assim, para muitos magistrados a causa primordial da crise que assola o 

Judiciário está na ausência de recursos financeiros, mais precisamente, na 

inexistência de funcionários suficientes. Ora se suscitou a falta de recursos 

materiais, ora o excesso de formalidades nos procedimentos, ora o número 

insuficiente de juízes. Essa é a conclusão que se vê na pesquisa feita por Sadek, 

que290:  

 

                                                 
290

 SADEK, Maria Tereza. Organizadora. Uma introdução ao estudo da justiça. São Paulo: Sumaré, 
1995. p. 18. A pergunta foi destinada aos magistrados e queria saber quais os motivos que os 
entrevistados acreditavam ser a causa da morosidade do Judiciário. 
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Tabela 14 – Obstáculos ao bom funcionamento do Judiciário 
 Fonte: SADEK, Maria Tereza.  

 

Assim sendo, vê-se que não há consenso dentro a própria Magistratura 

sobre qual o problema do funcionamento do Judiciário. No entanto, embora seja 

evidente a precariedade da estrutura que a maior parte dos magistrados enfrentam, 

o fato é que não há como se apoiar a tese de que a entrega de mais recursos 
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financeiros seja a solução do Judiciário. Assim, mais importante é o reconhecimento 

de que os problemas estruturais do Judiciário não se referem aos aspectos 

financeiros, mas sim organizacionais e operacionais do desempenho da função 

jurisdicional. Ora, críticas mais contundentes deveriam ser lançadas, por exemplo, 

em desfavor dos Tribunais por não terem observado diversas das metas fixadas pelo 

Conselho Nacional (o tema será apreciado com vagar na vertente planejamento). 

A Resolução nº 111 cria o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Servidores do Poder Judiciário. A intenção decorre do próprio nome do órgão criado, 

qual seja, buscar meios de manter, de forma permanente, o desenvolvimento da 

capacidade dos servidores. A idéia é sedimentar uma educação permanente 

também para os servidores, que, muitas vezes, não operam de forma padronizada. 

A tarefa do Centro, então, além de, obviamente, identificar os principais percalços, é 

de viabilizar cursos de aperfeiçoamento, podendo, inclusive, valer da educação à 

distância, democratizando assim o acesso ao ensino. 

A atuação do Centro será feita em conjunto com os órgãos dos Tribunais 

encarregados da formação dos servidores, podendo, ainda, contar com o auxílio de 

entidades parceiras, como, por exemplo, instituições de ensino (art. 3º).  É 

interessante notar que o art. 4º da referida Resolução preocupou-se em criar, além 

do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, um 

projeto de apoio, denominado de Programa Integrar, sendo instrumento auxiliar aos 

Tribunais no que tange aos aspectos técnicos para a formação de magistrados 

capacitados para a otimização da prestação do serviço jurisdicional, denominados 

de multiplicadores ou, também, de juízes formadores. A equipe formada pelo 

Programa Integrar terá caráter multidisciplinar, formada tanto por magistrados como 

por servidores. As vertentes de atuação da equipe serão: infra-estrutura e tecnologia 

da informação; gestão de pessoas; processos de trabalho; e gestão da informação e 

comunicação.   

A Resolução nº 126 trata de assunto já discutido acima e volta a trazer 

apontamentos sobre a necessidade de maior preocupação com a educação 

continuada de magistrados e servidores do Judiciário. A Resolução trata de um 

plano nacional para nortear as escolas dos Tribunais existentes para tal mister. 
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Assim, a presente apóia-se em várias outras resoluções, dentre elas, a acima citada, 

de número 111. 

Criou-se o Plano Nacional de Capacitação Judicial diante de sugestões 

dadas pelas Escolas de Magistratura de cada Tribunal. A idéia é estabelecer 

parâmetros comuns em relação a todos os ramos do Judiciário, permitindo, 

obviamente, que cada Escola fixe diretrizes específicas diante peculiaridades locais. 

Ou seja, não há que se falar em violação à autonomia de cada ramo, mas sim de 

mera coordenação para superar os obstáculos que causam a morosidade no 

Judiciário. 

O Plano Nacional de Capacitação Judicial compõe os seguintes órgãos (art. 

2º): I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

(ENFAM), a qual coordena as Escolas Judiciais dos Tribunais de Justiça e dos 

Tribunais Regionais Federais e funciona junto ao Superior Tribunal de Justiça; II – a 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 

(ENAMAT), que coordena as Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho 

e funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho; III – a Escola Judicial Eleitoral 

(EJE), a qual coordena as Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais Eleitorais e 

funciona junto ao Tribunal Superior Eleitoral; IV – o Centro de Estudos Jurídicos da 

Justiça Militar (CEJM), que funciona junto ao Superior Tribunal Militar; V – o Centro 

de Estudos Judiciários (CEJ), o qual funciona junto à Justiça Federal; VI – o Centro 

de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud), 

instituído pela Resolução CNJ nº 111/2010. 

Reitera-se o que foi dito em outra parte acerca das Escolas de Formação de 

Magistrados conhecidas como ENFAM e ENAMAT, vez que foram delimitadas pela 

Constituição Federal, sendo, assim, duvidosa qualquer imposição que parta do 

Conselho Nacional de Justiça. Contudo, é imprescindível mencionar que o corpo da 

Resolução traz parâmetros sedimentados de acordo com sugestões das próprias 

escolas judiciárias. Ademais, não se visualiza nenhuma regra de cunho obrigatório, 

sendo, assim, como exposto, legítima a intenção de direcionar a atividade de 

formação de magistrados. 
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 Há a previsão de três modalidades a serem desenvolvidas no que se refere 

à capacitação funcional, são elas: formação inicial; formação continuada; e formação 

de formadores. A primeira abrange etapa no certame de ingresso na carreira da 

magistratura, como etapa final e obrigatória, com duração mínima de um mês. E 

mais, a primeira também atinge os magistrados durante o período de vitaliciamento, 

englobando servidores durante o estágio probatório. A segunda prevê a existência 

de cursos de aperfeiçoamento durante toda a carreira pelos magistrados vitalícios e 

servidores efetivos. A última modalidade prevê os chamados multiplicadores, ou 

melhor, professores especializados para a formação tanto de magistrados como de 

servidores em geral.  

O desempenho do magistrado nos cursos da modalidade inicial e continuada 

será levado em consideração para fins de promoção por merecimento. Tal fato 

enaltece a importância da frequência aos cursos ministrados pelas escolas 

judiciárias, bem como repercute na vertente responsabilidade, pois o agente terá 

mais conhecimento e tomará decisões sempre pautadas na melhor forma de atingir 

as finalidades da atividade jurisdicional. 

A Resolução em análise, quiçá para evitar conflitos com a análise da 

autonomia das escolas conhecidas como ENFAM e ENAMAT, preconiza que os 

cursos de formação inicial serão ministrados por elas, em relação aos magistrados 

das Justiças Federal e Especializada, cabendo às Escolas Judiciárias locais a 

formação de magistrados da Justiça Estadual. Adiante, a Resolução estipula o 

conteúdo programático mínimo a ser ministrados no curso na modalidade inicial para 

magistrados. São elas: I – Deontologia Jurídica – calcada nos Códigos de Ética da 

Magistratura Nacional (2008) e Ibero-Americano de Ética Judicial (2006); 

apresentando as virtudes judiciais (qualidades básicas do magistrado) e o perfil ético 

do magistrado; II – Lógica Jurídica – voltada à estruturação racional das decisões 

judiciais, mediante o estudo das diferentes formas de argumentação, métodos de 

interpretação e organização de sentenças, votos e despachos; III – Linguagem 

Jurídica – focada na redação das decisões judiciais, buscando a simplicidade, 

clareza e objetividade, com vistas a tornar mais acessíveis aos jurisdicionados os 

atos do Poder Judiciário; IV – Sistema Judiciário – voltado a desenvolver a Teoria do 

Poder Judiciário em seu contexto histórico, político, social e cultural e a apresentar, 
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na prática, a Organização Judiciária Nacional e a maneira como o magistrado nela 

se insere e dela participa, incluindo a análise dos impactos econômicos e sociais de 

suas decisões; V – Administração Judiciária – desenvolvida como instrumento para 

o magistrado no gerenciamento de recursos humanos, materiais e tecnológicos em 

relação a sua Vara, Gabinete ou Tribunal, ofertando conhecimento em planejamento 

e gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de processos 

de trabalho e gestão da informação; VI – Psicologia e Comunicação – voltada a 

ofertar elementos que possibilitem ao magistrado melhor gerenciar os funcionários e 

comunicar-se com as partes, procuradores, colegas e os meios de comunicação 

social; VII – Técnicas de Conciliação – apresenta as mais modernas e eficazes 

formas de se obter a solução negociada das demandas judiciais; VIII – Efetividade 

da Execução – estudo dos instrumentos jurídicos e metajurídicos para a 

concretização das decisões judiciais291. O intuito é evidente no sentido de preparar o 

recém ingresso para ser um profissional multidisciplinar, consciente da função e dos 

problemas atuais do Judiciário, podendo, assim, contribuir para a melhoria na 

prestação do serviço judicial.  

As Escolas Judiciárias locais, ainda, são obrigadas a informar para as 

Escolas de natureza nacional sobre o seu planejamento anual e sobre todas as 

ações formativas levadas a cabo em seu âmbito de jurisdição. As Escolas Nacionais, 

por sua vez, deverão informar todo o relatado ao Departamento de Pesquisas 

Judiciárias, expondo o planejamento traçado e as ações adotadas para o 

aperfeiçoamento do serviço judicial. O Departamento, com o relatório apresentado 

pelas Escolas Nacionais, consolidado os dados das Escolas Judiciárias locais, 

constará o panorama dos esforços empregados para a formação tanto de 

magistrados como de servidores no relatório ―Justiça em Números‖. 

Por fim, a última Resolução desta vertente é a de número 135, trazendo 

normas padronizadas sobre o procedimento disciplinar contra juiz, revogando a de 

número 30. A Resolução dispõe não só sobre o procedimento, mas também sobre 

as penalidades a serem aplicadas aos magistrados. A priori é necessário tecer as 

mesmas considerações já feitas em relação aos limites da Resolução, ou seja, as 

                                                 
291

 O art. 10 traz o conteúdo programático mínimo para o curso de formação inicial para os servidores, 

não havendo muita diferenciação. 
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regras sobre o assunto somente podem ser veiculadas através de Lei 

Complementar, conforme estipulado na Constituição Federal. Aliás, a ressalva aqui 

feita consta como um ―considerando‖ da Resolução. Desta forma, a análise da 

Resolução deve ser feita paralelamente com a Lei Complementar nº 35/79 (Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional).  

A Resolução em análise apresenta diversos pontos controvertidos. O 

principal a ser dito é que, como exposto na própria Resolução, a Lei Complementar 

nº 35/79 possui prevalência em detrimento da Resolução, ou seja, em hipótese 

alguma é possível aplicar uma regra da Resolução em sentido contrário àquela 

fixada na Lei Orgânica da Magistratura. Não se pode confundir poder normativo 

primário, admitido nesse trabalho, com competência suplementar por parte do 

Conselho Nacional. É inegável que a Lei Complementar é oriunda da ditadura militar 

e que está desatualizada, porém não tem o condão de flexibilizar a superar o 

previsto na Lei Maior no que tange à imprescindibilidade de Lei Complementar para 

regular as penalidades e outros assuntos quanto à carreira. 

O poder normativo decorre de regras previstas na Constituição e que 

podem, na verdade devem, ser reguladas pelo Conselho através de resolução, 

visando a efetivar a norma de caráter constitucional de forma direta, sendo, então, 

despicienda a existência de lei ordinária ou complementar. O fato é que a própria 

Constituição expôs que determinadas matérias devem ser reguladas pelo Estatuto 

da Magistratura e esse existe, qual seja, a Lei Complementar nº 35/79. Se assim o é, 

a Resolução nº 135 tem de respeitá-lo, não podendo prever regras contraditórias. 

Outrossim, mostra-se nobre o esforço do Conselho em adentrar um assunto 

antes renegado, obscuro e totalmente desconhecido por parte da população, 

causando um sentimento de absoluto corporativismo. Como exposto em outro 

tópico, não há dados suficientes para concluir sobre as atitudes das Corregedorias 

locais antes da instauração do Conselho, pois os dados são sigilosos, não havendo 

divulgação. Assim, apesar de haver indícios, não é possível dizer que havia, de fato, 

inércia por parte das Corregedorias.  

Enfim, sem prejuízo de que alguns dispositivos da Resolução estão em 

conflito com a Lei Complementar, é inegável que o instrumento editado pelo 
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Conselho Nacional de Justiça visa a operacionalizar e combater a idéia de que havia 

corporativismo na apuração de infrações disciplinares por parte das Corregedorias 

locais. Busca dar transparência e maior celeridade no procedimento, respeitando, na 

maior parte, os ditames do Estatuto da Magistratura Nacional.  

É interessante notar que somente a inclusão dos ramos da justiça 

submetidos à Resolução demonstra que a intenção é apurar e combater as infrações 

disciplinares sejam provenientes de Juízes Substitutos ou de Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça (art. 1º)292. Começa-se, então, a dar efetividade à palavra 

responsabilidade, nos termos expostos no início deste tópico. Deixa-se consignado 

que a questão acerca do princípio da subsidiariedade será alvo de discussão em 

outro Capítulo e não será analisado aqui.   

O art. 3º da Resolução prevê as seis penalidades para infrações 

disciplinares cometidas por magistrados, são elas: I - advertência; II - censura; III - 

remoção compulsória; IV - disponibilidade; V - aposentadoria compulsória; VI – 

demissão. No caput do artigo há a menção de serem passíveis de aplicação a todos 

os ramos do Judiciário. Não obstante, deve-se fazer uma ressalva quanto à norma, 

vez que deve obediência ao previsto no art. 42, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 35/79, onde se lê que as penas de advertência e de censura 

somente são aplicadas para juízes de primeira instância. Deste modo, a leitura do 

art. 3º deve ser feita nesse sentido, ou melhor, as penalidades dos incisos I e II não 

podem ser aplicadas aos Desembargadores e aos Ministros. 

Nesse sentido, apesar de a Resolução ser omissa, é o posicionamento do 

Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Processo Administrativo Disciplinar 

nº 2009.10.00.000787-9, onde, dentre outros envolvidos, o Desembargador Yêdo 

Simões de Oliveira foi absolvido, pois a pena de censura – que seria compatível com 

a conduta com sua conduta – não poderia ser aplicada a Desembargadores. 

Prosseguindo a Resolução prevê a existência da chamada Investigação 

Preliminar, sendo obrigatória a instauração de tal procedimento diante de uma 

notícia acerca de eventual infração disciplinar cometida por magistrado. Exige-se, 

                                                 
292

 São excluídos, obviamente, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, não submetidos ao 

Conselho Nacional de Justiça. 
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que a representação formulada identifique o indivíduo, ou seja, é vedada 

representação apócrifa. Caso seja constatada a improcedência de plano, a 

representação poderá ser arquivada imediatamente. Ainda, a Investigação 

Preliminar culminará, após manifestação do magistrado representado, na 

instauração de Sindicância ou Processo Disciplinar, podendo, ainda, ser arquivada 

se verificada a improcedência da representação. 

Aqui é interessante a providência mencionada no art. 9º, parágrafo terceiro, 

da Resolução, pois prevê a obrigatoriedade das Corregedorias locais, em se 

tratando de magistrados de primeira instância, e os Tribunais, em se tratando de 

magistrados de segunda instância, de informar ao Conselho Nacional de Justiça, no 

prazo de quinze dias da decisão, do arquivamento da representação. Ou melhor, 

todas as decisões de arquivamento tomadas devem ser comunicadas ao Conselho 

Nacional, visando a combater a idéia de que há corporativismo no que tange ao 

assunto.  

O art. 10 traz outra inovação salutar quanto à participação popular no 

controle da responsabilidade do magistrado, pois permite que o representante 

possa, no prazo de dez dias, após ser cientificado do arquivamento da 

representação, apresentar recurso contra a decisão tomada pela Corregedoria. Aqui, 

obviamente, enalteceu o papel do representante, que deve, ao menos deveria, 

participar do aperfeiçoamento do serviço jurisdicional, visando a corrigir (e não punir) 

os equívocos do magistrado no cumprimento de seus deveres. Desta forma, é lógico 

pensar que o representante tomará conhecimento da decisão adotada pela 

Corregedoria local, tendo acesso aos argumentos expostos, viabilizando, assim, 

eventual recurso para o Tribunal apreciar e, se assim decidir, reverter o 

arquivamento. 

O art. 15 regula a hipótese de afastamento cautelar do magistrado. Somente 

é possível o afastamento no caso de existir processo administrativo em desfavor do 

agente. A decisão tem de ser adotada pela maioria absoluta dos membros do 

Tribunal ou do Órgão Especial. Ainda, é possível a decisão de afastamento cautelar 
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antes da instauração do processo administrativo quando imprescindível para 

apuração da infração disciplinar, conforme parágrafo primeiro do art. 15293. 

O artigo 20 dispõe que o julgamento e os atos do processo administrativo 

serão realizados em sessão pública, somente se admitindo restrição em casos 

específicos para a mantença da intimidade nas hipóteses em que não haverá 

prejuízo ao interesse público. Aqui há o conflito evidente com o exposto na Lei 

Complementar nº 35/79. A priori saliente-se que não se discute a intenção da 

disposição, que é salutar, diga-se de passagem, mas sim a sua compatibilidade com 

o ordenamento jurídico e, nesse ponto, verifica-se que a Resolução do Conselho foi 

de encontro ao previsto no art. 27 da Lei Orgânica da Magistratura, mas ao encontro 

do art. 93, X, da Constituição Federal.  

Vê-se que a redação do parágrafo sexto ―o julgamento será realizado em 

sessão secreta do Tribunal ou de seu órgão especial, depois de relatório oral, e a 

decisão no sentido da penalização do magistrado só será tomada pelo voto de dois 

terços dos membros do colegiado, em escrutínio secreto‖ não se amolda ao previsto 

no art. 93, X, Lei Maior, que assim dispõe ―as decisões administrativas dos tribunais 

serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da 

maioria absoluta de seus membros (Redação da EC 45/04)‖. 

Pode-se dizer que há divergência entre a Lei Complementar e a Constituição 

Federal. É inegável que a publicidade enseja transparência em assunto de alto 

relevo, sendo que, agora, há norma constitucional prevendo publicidade no 

julgamento, o que, obviamente, não pode ser elidido por Resolução do Conselho 

Nacional de Justiça, pois o campo de abrangência do poder normativo não chega ao 

ponto de imiscuir-se no teor dos comandos normativos retirados da Constituição. 

Não é por outra razão que Sua Excelência, o ex-Corregedor Nacional do Conselho 

assim dispôs em seu relatório sobre o biênio 2005-2007 sobre a necessidade de 

preservação do sigilo do processo administrativo no que tange às investigações. 

Assim:  
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 O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4638, em Medida Cautelar, suspendeu a eficácia do artigo 

15, expondo que somente é possível a suspensão cautelar do magistrado na existência de processo 

disciplinar. 
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Um ponto que merece especial destaque é o caráter sigiloso do conteúdo 

das apurações feitas pela Corregedoria Nacional, exigência que decorre de 

dispositivo constante do texto constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e da Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional (artigo 54 da LC 3579). Esse sigilo visa 

proteger não só a honra das pessoas investigadas, que podem, muitas 

vezes, estar sendo acusados indevidamente, mas também o bom 

andamento dos trabalhos de investigação e apuração dos fatos 

denunciados. Não visa acobertar possíveis irregularidades ou proteger 

desvios de conduta ou falhas graves no exercício da profissão. Este 

proceder é inadmissível.
 294

 

Logo, a disposição da Resolução não pode desmerecer a regra do art. 93, X, 

Constituição Federal. De fato, a publicidade é a regra, mas a própria Lei Maior 

admitiu exceções diante de certas situações. A regra, então, da Constituição Federal 

tem de ser respeitada, havendo incompatibilidade clara com o exposto na Lei 

Complementar. Assim, o processo disciplinar contra magistrado deve tramitar sem o 

sigilo, sendo compatível com a Constituição a disposição do art. 20 da Resolução nº 

135. 

Em suma, deve-se diferenciar o sigilo nas investigações do processo 

administrativo propriamente dito. A intenção da Emenda Constitucional, claramente, 

foi preservar a regra da publicidade no que tange ao processo disciplinar, obrigando, 

salvo exceção devidamente motivada, a realização de sessões públicas. Ora, a lição 

é perceptível diante da antiga redação do art. 93, X, vez que previa ―as decisões 

administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo 

voto da maioria absoluta de seus membros‖. A alteração, então, privilegiou o 

princípio constitucional da publicidade, enaltecendo a lisura no procedimento 

disciplinar contra magistrado. 

Desta forma, na existência de meras investigações, denominada na 

Resolução nº 135 de Investigação Preliminar, o sigilo deve ser respeitado. A única 

conclusão lógica é que o fim colimado pela art. 93, X, com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 45/04, Reforma do Judiciário, foi dar proeminência ao 

primado da publicidade aos atos de apuração de faltas disciplinares dos juízes. Se 
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 Fonte: http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf, 

acesso em outubro de 2010. p. 26. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/relatorios-anuais/relatorio_final_2005_2007.pdf


261 

 

assim o é, a noção de sigilo a que se refere o art. 27, § 6º da Lei Complementar nº 

35/79 deve sofrer nova interpretação de acordo com a intenção constitucional, 

somente ocorrendo, então, na fase prévia de investigação. Como dito pelo próprio 

ex-Corregedor Nacional de Justiça, há muitas representações em desfavor de 

magistrados, sendo que grande parte (dados colocados acima) são manifestamente 

infundadas. O sigilo da Investigação Preliminar visa a evitar uma exposição 

desnecessária da pessoa do agente do Judiciário. 

Caso seja instaurado processo administrativo, o sigilo não mais de justifica, 

como regra, pois somente ocorrerá o início de tal procedimento na hipótese de 

existirem indícios da falta disciplinar, bem como quorum de maioria dos membros do 

órgão competente para a abertura. Ademais, a decisão de abertura deverá ser 

devidamente fundamentada. Com todos esses pontos, nada mais acertado do que 

viabilizar a publicidade não só do julgamento, mas também da instrução.  

O art. 24 trata do prazo prescricional da infração cometida pelo magistrado. 

Diz que  

O prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de 

cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento 

do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo 

prescricional será o do Código Penal. 

Nesse ponto a discussão é acalorada e sequer o Pretório Excelso chegou a 

um consenso, conforme se verifica no julgado abaixo colacionado:  

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA 

COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA INSTAURAR PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA. 

INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA 

DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Competência 

do Tribunal Superior do Trabalho para julgar processo disciplinar do 

Impetrante decorrente da falta de quorum do Tribunal Regional do Trabalho 
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da 14ª Região. Precedentes. 2. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional 

não estabelece regras de prescrição da pretensão punitiva por faltas 

disciplinares praticadas por magistrados: aplicação subsidiária da Lei n. 

8.112/90. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O prazo 

prescricional previsto no art. 142 da Lei n. 8.112/90 iniciou-se a partir da 

expedição da Resolução n. 817/2001, do Tribunal Superior do Trabalho, e 

teve seu curso interrompido pela instauração do Processo Administrativo n. 

TRT-MA-0087/01, razão pela qual não ocorreu prescrição administrativa. 3. 

A instauração de sindicância, como medida preparatória, não prejudica o 

agente público: admissão pela jurisprudência. Precedentes. 4. O mandado 

de segurança não é a sede apropriada para se rediscutirem argumentos 

debatidos e analisados no curso do processo administrativo, diante da 

impossibilidade de dilação probatória nessa ação. Precedentes. 5. 

Segurança denegada. (MS 25191/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ. 

1911.07, v.u.) 

O embate acerca do tema é farto e não há posição em determinado sentido. 

Na verdade, o assunto é pouco explorado. A Lei Complementar nº 35/79 é omissa 

quanto à prescrição. No entanto, na seara federal havia um direcionamento para 

aplicar, analogicamente, a Lei nº 8.112/90, que, por sua vez prevê algumas 

situações. Antes da Resolução nº 135 entendia-se que a prescrição de fatos tidos 

como criminosos teriam o prazo regulado pela lei penal. Caso a infração não 

configurasse ilícito penal, o prazo seria diversificado, sendo de cento e oitenta dias 

em se tratando de advertência (art. 142, III, Lei nº 8.112/90); em se tratando de 

censura, reprimenda mais grave, o prazo seria de dois anos, havendo equiparação 

com a pena de suspensão da Lei nº 8.112/90 (art. 142, II), conforme entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça295; o mesmo prazo era considerado para fins da 

pena de remoção, vez que se poderia suscitar prazo imprescritível, algo inaceitável. 

As penas de disponibilidade e aposentadoria levavam em consideração o prazo 

previsto na lei penal, pois quase todas as condutas se amoldam, ao mesmo tempo, 

em infrações de natureza penal (art. 142, parágrafo segundo). 

O problema quanto ao prazo prescricional no ramo da Justiça Estadual era 

mais grave, pois dependia do que fora previsto no Código de Organização Judiciário 

ou em outro diploma legal local. A aplicação analogicamente da Lei nº 8112/90 era 
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 Apelação em Mandado de Segurança nº 7.449-MA, 6ª. Turma, DJ 30.03.1998. 
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descartada, pois voltada para outra modalidade de servidores. Contudo, não havia a 

total rejeição dos preceitos da Lei Federal, sendo, assim, em algumas hipóteses, 

aplicada subsidiariamente. 

Se descobrir o prazo prescricional era tormentoso, ainda mais era chegar a 

um consenso sobre o seu início. Socorrendo-se da Lei nº 8.112/90 verificava-se que, 

no parágrafo primeiro do art. 142, iniciava-se a partir do momento em que o fato 

tornou-se conhecido por quem tem o dever de conduzir a investigação sobre a 

suposta infração. A notícia da infração disciplinar pode chegar ao conhecimento do 

agente responsável pela condução das investigações por meio formal 

(representação) ou até informal (imprensa). 

Desta forma, vê-se que a Resolução nº 135 mostrou ser um instrumento 

salutar para elidir qualquer discussão sobre o marco inicial da prescrição, adotando 

o parâmetro de que o início dá-se a partir da data em que o tribunal tomou 

conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo 

prescricional será o do Código Penal. Ainda, a Resolução fixou que o prazo de 

prescrição é de cinco anos, não havendo distinção em face da penalidade (art. 24). 

Ainda, o parágrafo primeiro foi claro ao estipular que a abertura de processo 

administrativo, seja pelo Plenário, seja pelo Órgão Especial, é causa suficiente para 

gerar a interrupção do prazo prescricional.  

É interessante notar que a não diferenciação poderá levantar uma questão 

acerca da quebra da proporcionalidade, vez que a reprimenda de advertência (mais 

branda) possui o mesmo prazo de prescrição que a pena de disponibilidade, 

evidentemente mais grave. Enfim, a Resolução ao unificar as regras sobre o 

procedimento disciplinar contra magistrado representou um avanço no 

aperfeiçoamento da responsabilidade do magistrado, servindo como garantidor da 

publicidade, participação popular, sem, contudo, macular qualquer direito ao devido 

processo legal dos agentes do Judiciário, alvos de investigação.  
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3.5 DEMOCRATIZAÇÃO 

Já foi debatido o tema da independência interna do juiz. Ou seja, da 

necessidade de assegurar-lhe total tranquilidade no exercício de suas competências, 

combatendo-se tanto pressões externas como, também, pressões internas. 

A questão acerca da hierarquia toma contornos absolutamente distintos 

quando se trata de Judiciário. Mesmo que haja uma concepção de hierarquia, essa, 

diga-se passagem, somente exsurge na seara administrativa. Na verdade, mostra-se 

equivocado adotar a noção de subordinação no âmbito do Judiciário. É claro que os 

Tribunais são tidos como em uma escala acima em referência às atividades 

administrativas. Atua, então, como órgão revisor e gestor da administração realizada 

pelo magistrado. Contudo, em hipótese alguma pode se cogitar de uma relação 

hierárquica, extrapolando os limites e influenciado o ato de julgar propriamente dito. 

No mesmo escólio é o entendimento de Dalmo de Abreu Dallari que: 

Assim sendo, a hierarquia, inerente à organização administrativa, não deve 

ser confundida com a existência de juízes de categoria superior e inferior, 

não sendo democrático tratar de modo autoritário os considerados inferiores 

e negar-lhes qualquer possibilidade de contribuir para o aperfeiçoamento e 

a melhor orientação da organização judiciária.
296

 

O problema está na necessidade de democratizar a instituição, ou seja, 

permitir que não só o povo tenha acesso a ela (tópico 3.6.), como também os 

magistrados possam participar da gestão do Judiciário. Atualmente, a Lei Orgânica 

da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/79) somente franqueia a escolha 

dos dirigentes pelos desembargadores, obstando a participação dos juízes de 

primeira instância. E mais, a escolha sobre os dirigentes é totalmente restrita, pois 

se circunscreve aos mais antigos da carreira (como desembargador).297  
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 O poder dos juízes. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 151. 
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 Art. 99. Compõem o órgão especial a que se refere o parágrafo único do art. 16 o Presidente, o 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor da Justiça, que exercerão nele iguais funções, 
os Desembargadores de maior antiguidade no cargo, respeitada a representação de advogados e 
membros do Ministério Público, e inadmitida a recusa do encargo. Há a PEC nº 15/12 tramitando no 
Congresso que prevê eleições diretas para os órgãos de cúpula, conforme se vê no site 

www.planalto.gov.br. 
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Verifica-se que há, atualmente, dois níveis de obstáculos. O primeiro 

cerceando o direito de todos os desembargadores de participarem do pleito de 

escolha dos dirigentes; o segundo atinente à vedação do voto pelos juízes de 

primeiro grau, que não possuem sequer o direito de manifestar a sua opinião sobre 

os candidatos (votar). Vê-se, inclusive, que a postura gera não só diminuição da 

importância dos juízes, como também ―a existência de desembargadores de primeira 

e de segunda classe‖.298 

No Estado de São Paulo há dois mil e quarenta e quatro juízes299, sem 

prejuízo dos trezentos e sessenta e um desembargadores. Logo, constata-se que no 

Estado referido há dois mil quatrocentos e cinco magistrados (juízes e 

desembargadores). Se somente os Desembargadores podem votar, é claro que não 

há que se falar em legitimidade do dirigente, pois não representará o Judiciário. Com 

a verificação acima, é possível concluir que somente pouco mais de quinze por 

cento realmente participa da escolha dos dirigentes da instituição. 

O reflexo da postura oligárquica atinge toda a administração, pois é evidente 

que se somente os mais antigos podem participar, com eleição censitória, os 

dirigentes escolhidos pouco se preocuparão com o desempenho do Judiciário. 

Podem até fazê-lo, não sendo discutido neste trabalho, mas sim que os critérios 

adotados serão obscuros, diante da ausência, digo mal, desnecessidade de justificar 

seus atos para os seus pares (desembargadores) e, assim, muito menos para os 

juízes.  

A gestão do dirigente além de ser efêmera, não imprescinde de um plano, de 

propostas. Ou seja, pode-se dizer que a escolha, restrita, dá-se, muitas vezes, pelo 

carisma que o candidato possui. Se o critério para a escolha dos candidatos é a 

antiguidade, pura e simplesmente, como o incentivo para a oferta de propostas, 

debates e transparência? Aliás, a gestão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no 

ano de 2011, por causa do falecimento do então Presidente Vianna Santos, foi 
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 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. cit. p. 152. 
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Conforme dados contidos no site 

www.tjsp.jus.br/Download/ComposicaoCamaras/lista_antiguidade.pdf. 
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―decidida‖ com a existência de único candidato, Desembargador José Roberto 

Bedran300. 

Ora, se houvesse democratização, teríamos a existência de diversos 

candidatos, que, no mínimo, trariam suas propostas, com debates. Haveria, por 

consequência, transparência nos rumos da instituição. Tudo isso sem prejuízo da 

evidente participação de todos os magistrados (juízes e desembargadores) na 

escolha dos dirigentes. 

Enfim, o modelo atual serve como fator que favorece uma pressão interna da 

cúpula em detrimento do juiz de primeira instância. O afastamento do juiz da 

direção, de todas as formas, franqueia a tentativa de amoldar a sua conduta ao 

pensamento conservador da instituição301. A concentração dos poderes e 

obscuridade dos parâmetros de decisão por parte dos dirigentes gera uma sensação 

de desgaste e incompreensão nos agentes de primeira instância. Não se ―fala a 

mesma língua‖, culminando no desencontro em relação a prioridades de obras, 

gestão de recursos humanos e equipamentos e etc.  

A Emenda Constitucional nº 45/04 deu grandes passos para tentar modificar 

o atual cenário. Aqui vale lembrar as disposições que alteraram e incluíram várias 

regras sobre a organização do Judiciário. Deu-se nova redação ao artigo 93, incisos 

X e XI visando a obter a democratização da instituição. O primeiro inciso será 

tratado no item 3.6., quando da vertente publicidade. Neste momento, interessa a 

regra preconizada no inciso XI, dispondo que: 

Art. 93 Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 

princípios: 
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 O Desembargador José Roberto Bedran foi candidato único e recebeu duzentos e oitenta e oito 
votos, em um colégio eleitoral de trezentos e cinquenta e cinco membros. Fonte: 
http://www.conjur.com.br/2011-mar-03/jose-roberto-bedran-escolhido-presidencia-tj-paulista, acesso 
em 3 de março de 2012.  
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 É interessante notar que no 91º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de 

Justiça, realizado em Manaus, no final do mês de março de 2012, houve repúdio à idéia de eleições 
direitas. A alegação da maioria dos Presidentes de Tribunais de Justiça é que haveria a politização do 
Judiciário, causando danos ao interesse público. Fonte: PRESIDENTES de TJs rejeitam eleições 
diretas em tribunais. Folha de São Paulo, 5 de abril de 2012, p. A11. 

http://www.conjur.com.br/2011-mar-03/jose-roberto-bedran-escolhido-presidencia-tj-paulista


267 

 

[...] 

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá 

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

e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e 

jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se 

metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo 

tribunal pleno; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, 

de 08.12.2004 - DOU 31.12.2004) 

 

É visível que se houve alteração, é óbvio que antes a escolha do órgão 

especial recaia, exclusivamente, sobre os mais velhos. A modificação, embora 

salutar, não se mostra suficiente para atender ao escopo da democratização do 

Judiciário. Nesse ponto, o Conselho Nacional de Justiça serve como instrumento 

mais contundente para assegurar a realização de tal objetivo. 

O Conselho, nesse aspecto, tem por finalidade elidir que os dirigentes se 

valham de critérios obscuros, quiçá decorrentes de escolhas ideológicas, com 

evidente intento de favorecer a alta cúpula e o Tribunal (aqui representado pelos 

desembargadores). Franqueará que os juízes de primeira instância tenham voz 

perante a instituição, vez que o Conselho atuará como órgão revisor das decisões 

adotadas. 

Com o Conselho é possível antever a realização de debates e discussões 

sobre as posições dos dirigentes e, discordando, modificá-las. Assim, a atenção 

estará voltada, inclusive, para a situação que permeia os juízes de primeira 

instância, obrigando os dirigentes não só a exporem os seus motivos302, como 

também a realizarem um planejamento envolvendo uma administração favorável aos 

magistrados (desembargadores e juízes). 

É forçoso convir que a idéia de democratização não implica a eliminação da 

diferença entre juízes e desembargadores. Nada impede o reconhecimento, ao 

mesmo tempo, da experiência como fato relevante e da necessidade de ampliar a 

participação na escolha dos dirigentes.  
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 Regra de comando obrigatório, vide art. 93, X, Constituição Federal. 
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Não há contradição na intenção, ou seja, em momento algum se pretende 

extirpar o reconhecimento de que os desembargadores possuem o direito de ocupar 

os cargos de direção diante do longo período de carreira jurídica, em que 

acumularam vasta experiência. O que se pretende é permitir que os juízes, também 

membros integrantes da instituição, tenham possibilidade de manifestar a sua 

opinião na condição de eleitores. Nesse sentido:  

 Não se trata de negar a diferenciação de legitimidade derivada da maior 

experiência e vivencia funcional, mas de temperá-la com a instituição de 

espaços plurais, em que todos os membros do Poder possam externar suas 

propostas e vê-las prevalecer pela força dos argumentos que as 

acompanhem.
303

 

Na ADI nº 3566-5/DF o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional 

dispositivo do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que 

previa a elegibilidade de todos os membros do Órgão Especial por entender que 

somente Lei Complementar sobre o assunto poderia versar sobre a matéria. Assim, 

como o Estatuto da Magistratura dispôs que os mais antigos possuem preferência, a 

regra padece de inconstitucionalidade304.  

Assim, democratizar significa substituir a antiguidade pela razão. Visa-se a 

incutir na mentalidade do candidato que o fato de ser o mais antigo não é suficiente 

para exercer o munus de dirigente, necessitando analisar o panorama em que se 

encontra o Judiciário e sedimentar uma proposta, a ser discutida pelos magistrados. 

Deverá, então, persuadi-los que possui melhores condições de conduzir a instituição 
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 COSTA, Flávio Dino de Castro e. Op. cit. p. 121. 
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 Fonte: www.stf.jus.br. Ementa do julgado: MAGISTRATURA. Tribunal. Membros dos órgãos 

diretivos. Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral. Eleição. Universo dos magistrados 
elegíveis. Previsão regimental de elegibilidade de todos os integrantes do Órgão Especial. 
Inadmissibilidade. Temática institucional. Matéria de competência legislativa reservada à Lei Orgânica 
da Magistratura e ao Estatuto da Magistratura. Ofensa ao art. 93, caput, da Constituição Federal. 
Inteligência do art. 96, inc. I, letra a, da Constituição Federal. Recepção e vigência do art. 102 da Lei 
Complementar federal nº 35, de 14 de março de 1979 - LOMAN. Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada, por unanimidade, prejudicada quanto ao § 1º, e, improcedente quanto ao caput, ambos do 
art. 4º da Lei nº 7.727/89. Ação julgada procedente, contra o voto do Relator sorteado, quanto aos 
arts. 3º, caput, e 11, inc. I, letra a, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
São inconstitucionais as normas de Regimento Interno de tribunal que disponham sobre o universo 
dos magistrados elegíveis para seus órgãos de direção. (STF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ. 
15.02.07) 

http://www.stf.jus.br/
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não por ser o mais antigo, mas sim pelo possível êxito de sua proposta e da 

adequação do trabalho que pretende desempenhar.  

A primeira Resolução sobre o assunto é a de número 16, tratando sobre 

critérios para a composição do Órgão Especial dos Tribunais. Dispõe sobre, nos 

Tribunais que possuem mais de vinte e cinco membros, a forma de composição do 

Órgão Especial. É interessante notar que a Resolução é reflexo da Emenda 

Constitucional nº 45/04, que, por sua vez, alterou a redação do art. 93, XI, passando 

a prever eleição de metade dos membros do Órgão Especial. A presente Resolução 

versa sobre o procedimento a ser adotado para a eleição, expondo o período do 

mandato de dois anos, permitida uma recondução. Preconiza que nas vagas 

decorrentes da eleição deverá ser respeitada a regra do quinto constitucional, ou 

seja, o Órgão Especial deverá constar, obrigatoriamente, com Desembargadores 

oriundos da Advocacia e do Ministério Público. Tais membros concorreram às vagas 

somente com outros na mesma situação, mantendo a observância de oxigenação, 

inclusive, no Órgão Especial. 

Não obstante, percebe-se que a Resolução não teceu qualquer comentário, 

apesar de conter um capítulo sobre o assunto (II – elegibilidade) sobre quem seria 

elegível. Ora, aqui é relevante mencionar o embate que se travou no Pretório 

Excelso, conforme declinado acima, ficando claro que há limites, infelizmente, à 

abertura democrática do Judiciário, pois a eleição para membros do Órgão Especial, 

ainda, é restrita, não permitindo que todos os Desembargadores, resguardada o 

quinto constitucional, possam se candidatar.  

Seguindo, tem-se a Resolução nº 67, Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe de regras que almejam a concretização da 

democratização interna do Judiciário. A intenção não é só dar democratização 

interna, mas também, principalmente, a chamada externa (cidadão). No entanto, 

para fins acadêmicos, a democratização externa foi alocada na vertente publicidade. 

Outra observação é que a referida Resolução já foi esmiuçada na vertente 

administrativa. A própria composição, tema tratado em outro capítulo, reflete a 

adoção da noção de democracia no Judiciário. O simples fato de magistrados de 

primeira instância participarem da tomada de decisões vitais ao Judiciário impõe o 

direito-responsabilidade de cada magistrado, não só os Dirigentes e demais 
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Desembargadores, mas também de cada juiz preocupar-se dos problemas e buscar 

soluções para as contingências.  

A própria existência de Comissões do Conselho Nacional (Capítulo VI, art. 

27 e seguintes da Resolução nº 67) traz a possibilidade, na verdade, como se disse, 

o dever de os juízes tomarem parte do tema discutido apresentado não só os 

percalços, mas também idéias para superação. Fica, assim, mais tangível a 

participação dos juízes, que, obviamente, passarão a se sentir mais próximos da 

decisão e, então, haverá maior tranquilidade para aceitar os posicionamentos do 

Conselho Nacional de Justiça. Se o mandamento não é simplesmente imposto, mas 

oriundo de esforços conjuntos, é inegável que não haverá resistência. Ter-se-á 

união ao invés de imposição.  

3.6 PLANEJAMENTO 

Pode-se dizer que o planejamento é umas das vertentes mais inovadoras e 

importantes do Conselho Nacional de Justiça. Busca auxiliar o Judiciário em um dos 

problemas mais graves: o gerenciamento. Os Tribunais deparam-se diuturnamente 

com tais questões, não conseguindo, muitas vezes, superá-las por ausência de um 

planejamento adequado. Como já se disse acima, os dirigentes ocupam seus cargos 

sem a necessidade de esmiuçar o Judiciário e, consequentemente, não apresentam 

sequer um esboço de planejamento para a instituição. Assim, não é surpresa que o 

candidato escolhido somente tome conhecimento da situação do Judiciário local 

quando assume o cargo. 

As decisões, então, são efêmeras e não surtem os efeitos desejados, 

servindo somente como meio de manter a forma de administração já conhecida e 

criticada no presente trabalho. Pouco se pensava nesse assunto. Aliás, é crível 

imaginar que os dirigentes, na melhor das hipóteses, podem atuar de forma pontual, 

sequer se podendo dizer que as decisões representam algo paliativo. Não chega a 

tanto.  

A gestão feita pelo Conselho terá a finalidade de superar tais percalços, 

visando a auxiliar a obtenção de projetos mais consistentes, duradouros, contendo 

reais e efetivas medidas capazes de alterar a forma de administração então 
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enraizada. A atuação do Conselho eliminará o entrave visível na temporariedade do 

mandato dos dirigentes locais, suplantando, muitas vezes, a ausência de 

experiência nesse campo (seara administrativa). É inegável que os magistrados 

possuem formação voltada para julgar e não para administrar. O que aprendem 

decorre da experiência obtida durante a vida funcional, não significando, nem de 

longe, capacidade para gerenciar, ainda mais se tratando de uma instituição com 

recursos evidentemente limitados305. 

Não há que se falar em invasão na autonomia dos Tribunais, mesmo porque, 

como já exaustivamente mencionado, o Conselho possui natureza constitucional e 

suas atribuições estão, obviamente, previstas na Lei Maior. A criação do Conselho, 

inegavelmente, representou uma restrição à referida autonomia. 

No entanto, deve-se ter em mente que nada impede a promulgação de 

Emenda à Constituição destinada a restringir uma garantia. O que se veda é a 

eliminação. Ora, ninguém contestaria se a espécie normativa tivesse aumentado as 

garantias. Assim, também é verdade, que a delimitação da autonomia não 

caracteriza uma afronta à cláusula pétrea da separação dos poderes (art. 60, § 4º). 

A garantia institucional da autonomia, como o nome próprio diz, refere-se ao 

Judiciário como um todo, tanto que está no art. 96, sendo válida a premissa de 

intervenção veiculada com a criação do Conselho. 

As decisões dos Tribunais cuidam de aspectos que não repercutem na visão 

macro do Judiciário. Não chegam a traçar um raio-x do Judiciário, com a fixação de 

projetos. A ausência de planejamento é corroborada pelo fato de que os magistrados 

são obrigados a, mensalmente, entregar planilhas sobre a situação da Vara, 

apontando dados preciosos. 

                                                 
305

 A proposta orçamentária do Judiciário para o ano de 2011 era de R$ 12,3 bilhões, sendo que 

houve a autorização de R$ 5,6 bilhões. Já a proposta orçamentária para o ano de 2012 era de R$ 
13,2 bilhões, sendo autorizado o envio à Assembléia Legislativa de proposta de R$ 6,8 bilhões. Os 
cortes representam, em 2011, mais de sessenta por cento; já em 2012, o corte implica diferença de 
quase metade da verba pleiteada. Fontes: http://www.conjur.com.br/2010-out-08/tj-sp-orcamento-12-
bilhoes-executivo-oferece-bilhoes e http://aojesp.jusbrasil.com.br/noticias/2863711/governo-de-sao-
paulo-corta-quase-metade-do-orcamento-do-judiciario, acessos em fevereiro de 2012. 

http://www.conjur.com.br/2010-out-08/tj-sp-orcamento-12-bilhoes-executivo-oferece-bilhoes
http://www.conjur.com.br/2010-out-08/tj-sp-orcamento-12-bilhoes-executivo-oferece-bilhoes
http://aojesp.jusbrasil.com.br/noticias/2863711/governo-de-sao-paulo-corta-quase-metade-do-orcamento-do-judiciario
http://aojesp.jusbrasil.com.br/noticias/2863711/governo-de-sao-paulo-corta-quase-metade-do-orcamento-do-judiciario
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Contudo, mesmo na posse de tais informações, pouco, ou melhor, nada é 

feito. Não se viabiliza projetos da tecnologia da informática, não se realiza inventário 

dos bens, análise dos recursos humanos, distribuição de feitos, população e etc. 

Assim, é possível encontrar situações díspares, em que algumas Varas 

possuem mais feitos em andamento, com maior distribuição, porém com número 

ínfimo de funcionários, em detrimento de outra com excesso de funcionários, com 

quantidade inferior de processos em trâmite.  

O aspecto estrutural assume importância no desempenho da atividade 

primordial do Judiciário. O descuido gera prejuízos à área administrativa, não 

havendo medidas capazes de amenizar os problemas e com a inexistência de um 

planejamento, há agravamento da situação. 

Embora renegada, a questão da administração da justiça é de vital 

importância, cabendo ao Conselho a missão de apresentar alternativas para a 

superação dos problemas. Com o gerenciamento, será possível obter-se ganhos 

efeitos a curto, médio e, principalmente, em longo prazo. Já se disse que: ―[...] tanto 

quanto o processo é instrumento do direito material, a atividade administrativa é 

instrumento da jurisdicional. Instrumental do instrumental, mas não menos 

importante‖306. 

Antes de se adentrar as temáticas discutidas nas Resoluções, não se pode 

deixar de comentar o que as metas traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Embora não seja o tema específico do trabalho, desde 2009 o Conselho Nacional de 

Justiça, em conjunto com os Tribunais, traçou as metas que deveriam ser 

alcançadas em cada ano, vislumbrando-se as metas para os anos de 2009, 2010 e 

2011. O fato de existir meta simboliza, claramente, o objetivo que se pretende lograr 

êxito. Como se disse durante partes do trabalho e como se repetirá em outros 

momentos, mostra-se mais consentâneo com a finalidade do Conselho Nacional de 

Justiça políticas generalizadas e que se preocupem com as mazelas do Judiciário, 

de forma a combater os problemas atinentes à administração da justiça.  

                                                 
306

 SANTOS, William Douglas Resinente dos. Justiça Federal: Propostas de Aperfeiçoamento. In. A 

Justiça Federal: uma proposta para o futuro. nº 2. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1995. p. 163. 
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Em abril de 2012, o Conselho Nacional de Justiça divulgou trabalho 

englobando quais as metas dos anos supracitados e o desempenho dos Tribunais, 

denominado de Relatório Final Metas Nacionais do Poder Judiciário307. Para o ano 

de 2009, havia a Meta 2 que, por sua vez, tratava de identificar os processos 

judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os 

distribuídos até 31 de dezembro de 2005 (em 1º e 2º Graus, além dos Tribunais 

Superiores). Verificou-se que mais de setenta e cinco por cento dos feitos da Meta 

foram julgados pelos Tribunais, o que representa algo de relevante valia e corrobora 

a validade do planejamento feito. Assim308: 

 

 

Quadro 3 - Quantidade de processos pendentes de julgamento-2008 
Fonte: CNJ 

 

O empenho de todos os agentes do Judiciário é evidente, pois é inegável 

que além de ter de realizar o trabalho quanto aos feitos em andamento, tem, ainda, 

de desempenhar suas tarefas a fim de julgar os processos da Meta 2 de 2009. Há 

uma mudança de paradigma e aponta conjunção de esforços por parte de todos os 

atores visando a levar à pacificação dos conflitos e solução das demandas. 

                                                 
307

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-

pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas, acesso em abril de 2012. 
308

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-

pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas, acesso em abril de 2012. 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas


274 

 

Para o ano de 2010, de acordo com o relatório, havia seis metas 

desenhadas pelo Conselho Nacional, sendo elas309: Meta 2 - julgar todos os 

processos de conhecimento distribuídos (em 1º grau, 2º grau e tribunais superiores) 

até 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, 

militares e da competência do tribunal do Júri, até 31 de dezembro de 2007; Meta 3 - 

reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento ou de 

execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais (referência: acervo em 31 de 

dezembro de 2009); Meta 4 - lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias 

após a sessão de julgamento; Meta 5 - implantar método de gerenciamento de 

rotinas (gestão de processos de trabalho) em pelo menos 50% das unidades 

judiciárias de 1º grau; Meta 7 - disponibilizar mensalmente a produtividade dos 

magistrados no portal do tribunal; Meta 8 - promover cursos de capacitação em 

administração judiciária, com no mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados. 

Assim, respectivamente: 

 

 

Quadro 4 - Total de processos pendentes de julgamento com os que entraram e saíram da meta 
Fonte: CNJ 

                                                 
309

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-

pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas, acesso em abril de 2012. 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas
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Quadro 5 – Execuções não baixadas definitivamente 

 

Quadro 6 – Total de acórdãos em 2011 

 
Quadro 7 – Total de unidades judiciárias até 2011 
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Quadro 8 – Percentual de Cumprimento 
 Fonte: CNJ 

 

Em todas as metas se verifica que o percentual de cumprimento supera 

percentual de sessenta por cento, o que comprova a efetividade da prática de um 

bom planejamento. A essência do que é visto é uma mudança comportamental por 

parte dos magistrados, que empregam medidas quanto à administração da justiça 

com o intuito de cumprir as metas preconizadas de forma consensual pelos 

Tribunais e pelo Conselho Nacional de Justiça. A fixação das metas em consenso 

expõe os motivos pelos quais a criação do Conselho Nacional de Justiça se justifica, 

pois viabiliza o diálogo dos Tribunais buscando soluções para os problemas 

existentes no Judiciário como um todo. A prática altera o que até então se via, vez 

que as medidas sempre eram pensadas de forma individualizada, enfrentando-se os 

problemas de forma superficial, não analisando e adotando medidas que pudessem 

superar os obstáculos de modo estrutural. 

No que tange ao ano de 2011, havia nove metas, conforme delineadas no 

relatório310: Meta 1 - criar unidade de gerenciamento de projetos para auxiliar a 

implantação da gestão estratégica; Meta 2 - implantar sistema de registro 

                                                 
310

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-

pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas, acesso em abril de 2012. 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/482-rodape/gestao-planejamento-e-pesquisa/gestao-e-planejamento/18681-relatorio-de-metas
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audiovisual de audiências em pelo menos uma unidade judiciária de primeiro grau 

em cada tribunal; Meta 3 - julgar quantidade igual a de processos de conhecimento 

distribuídos em 2011 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal; Meta 4 - 

implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao público sobre as funções, 

atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer espaços públicos; 

Meta 5 - criar um núcleo de apoio de execução; Meta 6 - disponibilizar nos sites dos 

Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) até dezembro de 2011 o sistema de 

planejamento integrado das eleições; Meta 7 - implantar e divulgar a ―carta de 

serviços‖ da Justiça Eleitoral em 100% das unidades judiciárias de primeiro grau 

(Zonas Eleitorais) em 2011; Meta 8 - implantar a gestão de processos em pelo 

menos 50% das rotinas administrativas, visando a implementação do processo 

administrativo eletrônico; Meta 9 - implantar processo eletrônico judicial e 

administrativo em 70% das unidades de primeiro e segundo grau até dezembro de 

2011. Da mesma forma que no ano de 2010, os percentuais de cumprimento, com 

exceção da Justiça Militar, superam o percentual de setenta por cento, índice maior 

do que em relação ao ano de 2010. Assim, respectivamente:  

META 1: criar unidade de gerenciamento de projetos para auxiliar a implantação da gestão 

estratégica. 

 

Gráfico 33 – Meta 1 

 

 

META 2: implantar sistema de registro audiovisual de audiências em pelo menos uma 

unidade judiciária de primeiro grau em cada tribunal. 
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Gráfico 34 – Meta 2 

 

META 3: julgar quantidade igual a de processos de conhecimento distribuídos em 2011 e 

parcela do estoque, com acompanhamento mensal. 

 

 

Gráfico 35 – Meta 3 

 
META 4: implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao público sobre as funções, 

atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer espaços públicos. 

 

 
Gráfico 36 – Meta 4 
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META 5: criar um núcleo de apoio de execução. 

 

 

Gráfico 37 – Meta 5 
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META 6: disponibilizar nos sites dos TREs até dezembro de 2011 o sistema de planejamento 

integrado das eleições. 

 

Gráfico 38 – Meta 6 
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META 7: implantar e divulgar a ―carta de serviços‖ da Justiça Eleitoral em 100% das unidades 

judiciáriasdeprimeirograuem2011.
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Gráfico 39 – Meta 7 

 

META 8: implantar a gestão de processos em pelo menos 50% das rotinas administrativas, 

visando a implementação do processo administrativo eletrônico. 

 

Gráfico 40 – Meta 8 

 
META 9: implantar processo eletrônico judicial e administrativo em 70% das unidades de 

primeiro e segundo grau até dezembro de 2011. 
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Gráfico 41 – Meta 9 

 

A conclusão primeira que se chega, depois de verificar os resultados das 

Metas, é que os Tribunais, nesse ponto, anuíram ao empenho do Conselho Nacional 

de Justiça, empregando medidas visando a aperfeiçoar as atividades jurisdicionais.  

Por outro lado, quanto às Resoluções, constata-se que o Conselho Nacional 

de Justiça editou, na visão exposta no presente trabalho, vários atos acerca da 

vertente planejamento. Em regra, versam sobre estatísticas, orçamento, 

procedimento, estratégia, informática e outros assuntos, todos com o viés estrutural 

visando a alcançar todos os órgãos do Judiciário. A primeira, a Resolução nº 4 

dispõe sobre o sistema de estatísticas do Judiciário. Foi o primeiro passo para o 

conhecimento do que acontece com a prestação jurisdicional no Brasil. Os seis 

artigos da Resolução representam um marco de vital importância, pois, a partir 

daquele momento, seria possível entender a situação do Judiciário brasileiro, 

permitindo-se visualizar o trabalho desempenhado por cada agente investido no 

poder-dever de julgar. Além de evidenciar o desempenho do Judiciário, o sistema 

atende ao previsto no art. 103-B, § 4º, VI e VII, Constituição Federal, pois implica a 

colheita de dados mais do que suficientes para embasar o relatório semestral de 

processos distribuídos e sentenças proferidas, bem como o relatório anual sobre as 

providências necessárias para superar os percalços. 

Houve a instituição do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário, 

incumbido de receber dados de todos os órgãos jurisdicionais do país. Como a 

providência foi inovadora, determinou-se que os magistrados utilizassem os dados 

do ano de 2004, vez que a consolidação das informações deu-se no final de 2005. É 

importante verificar que em alguns Tribunais, como no Estado de São Paulo, os 

magistrados já eram obrigados a elaborar planilhas como a requerida pela 

Resolução, porém não se pode dizer que tal medida era adotada em todos os 

demais Tribunais. Além do mais, o diferencial agora é que há a concentração dos 

dados nas mãos de um único órgão, captando as informações e, a partir daí, 

franquear a concretização de medidas viáveis e efetivas ao combate aos obstáculos 

enfrentados pelo Judiciário. Com o Conselho Nacional possibilitou a gestão 
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administrativa, ao menos deveria, dos problemas, sendo combatidos em sua 

estrutura e não de forma superficial e paliativa. 

Prosseguindo, se a Resolução n° 4 trouxe o Sistema, a de número 15 expôs 

a regulamentação do referido Sistema, esculpindo as regras a serem seguidas na 

elaboração da planilha mencionada na Resolução nº 4. Na verdade, a Resolução nº 

15 refere-se à obrigatoriedade de os Presidentes de Tribunais informarem certos 

dados e não ao magistrado individualizado. O objeto perseguido na Resolução nº 15 

é mais amplo e visa a analisar a administração da justiça, imiscuindo no 

desempenho das atividades tanto jurisdicionais (feitos distribuídos e sentenças 

proferidas) como administrativas (gastos em geral). Como a determinação 

constitucional é semestral, o art. 3º prevê que os dados do primeiro semestre 

deverão ser entregues até o final de julho do ano; já quanto ao segundo semestre, 

os dados serão entregues até o final do mês de janeiro do ano seguinte.  

O art. 1º traz os princípios que regem a obrigação de prestar contas, porém 

se mostra salutar relembrar que a medida atende aos princípios da publicidade, 

eficiência, transparência e outros. O art. 2º menciona que o Conselho Nacional 

definirá os indicadores estatísticos da planilha, prevendo que receberá sugestões da 

Comissão Permanente de Estatística. Já a Comissão é alvo de especificação nos 

artigos 12 e 13 da Resolução, sendo integrada por Conselheiros indicados pela 

Presidência do próprio Conselho Nacional de Justiça, possuindo o auxílio de 

consultores técnicos designados para a função, com apoio de pessoal e logístico da 

Secretaria-Geral do Conselho. Ainda, há a permissão de que magistrados sejam 

designados para auxiliarem os trabalhos da Comissão, sem, contudo, prejuízo, às 

funções de origem. 

Sem prejuízo de outros indicadores, conforme artigo 2º, o artigo 14 arrola o 

que denominou de indicadores estatísticos básicos, são eles: I – insumos, dotações 

e graus de utilização; II – litigiosidade; III – carga de trabalho; IV – taxa de 

congestionamento; V – recorribilidade e reforma de decisões; VI – acesso à justiça; 

VII – maiores demandas e participação governamental. O inciso IX trata de outros 

assuntos em evidente compatibilização com o artigo 2º supracitado. Os artigos 15 a 

21 explicam cada item mencionado no artigo 14, expondo o que se espera que a 

planilha contenha. É interessante notar que a Resolução trouxe fórmulas para a 
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elaboração dos números, levando em conta a peculiaridade de cada Justiça.  O 

artigo 22 traz os elementos que a planilha deve conter no que tange ao aspecto 

correicional, indicando os dados e a fórmula que deverá ser respeitada.   

Outrossim, embora não mencionado na Resolução citada, deve-se fazer 

menção ao programa criado pelo Conselho Nacional de Justiça, com apoio indireto 

na Resolução nº 4, da chamada Justiça Aberta. Trata-se de programa à disposição 

de qualquer indivíduo que verifica não só a localização de Varas, Cartórios, Juízes 

em exercício, mas também, principalmente, relatórios mensais de produtividade 

tanto da serventia como do próprio magistrado. É uma medida que une tanto a 

vertente do planejamento como da publicidade, possibilitando que qualquer pessoa 

tenha acesso e saiba o que foi feito no mês em referência. O programa, ainda, 

permite a busca de informações de serventias extrajudiciais, informando endereço, 

contato telefônico e oficial designado. 

A Resolução nº 76 aperfeiçoou a Resolução nº 15, culminando na revogação 

desta. A de número 76 trouxe os princípios dos indicadores do sistema de 

estatísticas do Judiciário, fixando prazos e penalidades. Incluiu a transmissão, de 

forma eletrônica (artigo 4º), de dados anuais, além dos semestrais, expondo que os 

anuais devem ser informados entre início de janeiro e final e fevereiro, sendo que os 

semestrais devem ser transmitidos entre início de julho e final de agosto (primeiro 

semestre) e início de janeiro a final de fevereiro (segundo semestre), conforme 

incisos do artigo 3º.  

Os dados são recebidos pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, com a 

supervisão da Comissão de Estatísticas, porém nada impede que o Departamento 

peça outros dados que não os informados pelo Tribunal, desde que haja 

determinação dos órgãos mencionados no parágrafo único do artigo 7º. Os dados 

são apresentados ao Plenário do Conselho Nacional pela Comissão de Estatísticas 

depois de ter elaborado relatório, podendo tecer comentários de natureza crítica e 

apresentando tendências (§ 1º do artigo 8º). Como busca à transparência, a 

Resolução determina que os Tribunais divulguem e facilitem o acesso aos dados 

estatísticos tanto em relação à atividade jurisdicional, incluindo a produtividade de 

magistrados, como em relação à atividade administrativa. 
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A Comissão de Estatísticas será composta por três Conselheiros, escolhidos 

pelo Plenário do Conselho Nacional. O Departamento de Pesquisas Judiciárias 

atuará de forma a auxiliar a Comissão (artigo 10). Cabe à Comissão a tarefa de 

aprimorar o Sistema de Estatísticas, podendo alterar, incluir ou extinguir algum 

indicador. Poderá, ainda, a Comissão instituir e regulamentar o Comitê Gestor 

Nacional do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, com coordenação do 

Departamento de Pesquisas Judiciárias. O Comitê será composto por membros do 

Judiciário e da Sociedade Civil (artigos 11 e 12). Por fim, o descumprimento pelos 

Presidentes dos Tribunais ensejará a abertura de procedimento administrativo 

disciplinar (artigo 18).  

Sobre o mesmo prisma, a Resolução nº 49 dispõe sobre a organização do 

núcleo de estatísticas e gestão estratégica nos órgãos do Judiciário. Ou seja, reforça 

a validade da obrigatoriedade de elaboração de planilhas com o intuito de possibilitar 

maior clareza nos trabalhos realizados pelo Judiciário. A Resolução em análise 

determina que cada órgão jurisdicional tenha uma unidade administrativa com a 

responsabilidade de colher os dados, tendo estrutura multidisciplinar, possuindo, 

inclusive, pessoa com formação em estatística (§ 1º do artigo 1º). A unidade terá 

caráter permanente e atuará de forma a auxiliar o Tribunal na ocasião de adoção de 

políticas judiciárias que visam à modernização. A unidade administrativa poderá ser 

subordinada tanto ao Corregedor-Geral como ao Presidente do Tribunal local. 

Repete-se que a Comissão de Estatísticas, com assessoria do Departamento de 

Pesquisas Judiciárias, é a incumbida de supervisionar o Sistema de Estatísticas do 

Poder Judiciário. 

A Resolução nº 78 regulamentava o Prêmio Nacional de Estatísticas 

Judiciárias, porém foi revogada pela Resolução nº 129. Não há notícias sobre o 

motivo da revogação, porém o prêmio visava a premiar as instituições do Judiciário 

que utilizavam os dados estatísticos como instrumento de apoio (inciso I do artigo 

1º). Havia divisão em três categorias (artigo 3º): Órgãos Judiciários (inciso I); 

Pesquisadores (inciso II); e Jornalistas e outros profissionais da Comunicação (inciso 

III). Vedava-se a inscrição de qualquer pessoa que possuísse vínculo com o 

Conselho Nacional de Justiça. A Comissão Julgadora seria composta por membros 
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escolhidos pelo Presidente do Conselho Nacional, sendo integrantes do próprio 

Conselho e da Sociedade Civil.   

A Resolução nº 12 dispõe sobre o Banco de Soluções do Poder Judiciário 

como meio de facilitar a visualização de todos os programas criados e 

implementados pelo Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, trata-se de ferramenta 

destinada a divulgar às pessoas todos os sistemas em andamento e em processo de 

criação que tendem a facilitar a administração da justiça. Pode-se dizer que se trata 

de mais um programa destinado a colher outros programas de acesso à 

transparência no Judiciário. Na mesma Resolução, artigo 3º, instituiu-se o Grupo de 

Interoperabilidade – G-INP, composto por vinte e dois membros, assim divididos: I - 

02 (dois) representantes do Supremo Tribunal Federal, indicados pelo seu 

Presidente; II - 02 (dois) representantes do Superior Tribunal de Justiça, indicados 

pelo seu Presidente; III - 02 (dois) representantes do Tribunal Superior Eleitoral, 

indicados pelo seu Presidente; IV - 02 (dois) representantes do Tribunal Superior do 

Trabalho, indicados pelo seu Presidente; V - 02 (dois) representantes do Superior 

Tribunal Militar, indicados pelo seu Presidente; VI - 02 (dois) representantes do 

Conselho da Justiça Federal, indicados pelo seu Presidente; VII - 02 (dois) 

representantes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, indicados pelo seu 

Presidente; VIII - 05 (cinco) representantes dos Tribunais de Justiça dos Estados, 

indicados pelo Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil; 

IX - 03 (três) representantes das universidades, indicados pela Comissão de 

Informatização do Conselho Nacional de Justiça. 

Como se disse, o Banco de Soluções é um programa destinado a facilitar o 

acesso do indivíduo, cabendo ao G-INP a tarefa de decidir quais os elementos 

alimentarão o Banco de Soluções. Deverá, ainda, definir as informações e dividi-las 

em itens, tudo para concretizar melhor acesso.  

A Resolução nº 31 dispõe sobre procedimentos e prazos de entrega das 

propostas orçamentárias para o ano de 2008, dos Tribunais da União e do Distrito 

Federal. É claro que a medida somente atinge os órgãos jurisdicionais da União e do 

Distrito Federal, excluindo a proposta dos Tribunais dos Estados e Superiores. O 

interessante é que se conjuga com as Resoluções anteriores com a presente, vez 

que com a colheita de dados sobre a administração da justiça, o Conselho Nacional 
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tem condições de tecer comentários sobre a proposta, podendo realizar 

apontamentos para adequá-la à execução das medidas necessárias à superação 

dos obstáculos da Justiça em questão. Ou seja, como prevê a Resolução em 

comento, embora já exaurida, os órgãos abrangidos pelo ato deveriam entregar as 

propostas até agosto de 2007, cabendo a análise pelo Conselho Nacional de 

Justiça, depois de parecer apresentado pela Secretaria-Geral do Conselho.  

Caso fosse aprovada, a proposta seria encaminhada ao Executivo, com os 

pareceres emitidos e rafiticados pelo plenário do Conselho Nacional. Ainda, a 

Resolução estipula regramento em caso de crédito extraordinário. Ou melhor, caso 

houvesse necessidade de abertura de crédito adicional, o órgão jurisdicional, no 

caso da União ou do Distrito Federal, encaminhariam o pedido à Secretaria-Geral 

que emitiria parecer sobre o pleito. Depois, seria enviado à Presidência do 

Conselho, que, por sua vez, remeteria o pleito ao Executivo ad referendum do 

Plenário do Conselho. Na hipótese de o crédito versar sobre despesas pessoais, o 

órgão deveria remeter as razões para apreciação do Conselho. 

A Resolução nº 53 tratou dos procedimentos e prazos para a entrega de 

proposta orçamentária para o ano de 2009, dos Tribunais da União e do Distrito 

Federal, em nada divergindo da Resolução nº 31, possuindo as mesmas regras. 

Ora, antevendo que as Resoluções fossem pontuais, o Conselho editou a Resolução 

nº 68 regulamentando todo o procedimento envolvendo a proposta orçamentária dos 

órgãos da União e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

 A presente Resolução esclareceu que todas as propostas orçamentárias 

devem ser alvo de análise prévia pelo Conselho Nacional de Justiça. Antes da 

remessa ao Executivo, as propostas devem ser acompanhadas de parecer do 

Conselho Nacional de Justiça. Contudo, diferente de antes, com o recebimento da 

proposta e eventuais alterações, haverá distribuição a um Relator, remetendo-se 

cópia ao Departamento de Acompanhamento Orçamentário (órgão do Conselho 

Nacional de Justiça). 

Verifica-se que o parecer e nota técnica não serão realizados mais pela 

Secretaria-Geral, mas sim pelo Departamento de Acompanhamento Orçamentário. 

Caberá à Secretaria-Geral enviar a nota e o parecer ao Relator (§ 1º do artigo 3º). 
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Na hipótese de não haver tempo hábil para a apreciação pelo Plenário, caberá ao 

Relator emitir seu parecer ad referendum e, se assim entender, enviar a proposta, 

contendo o seu parecer e nota do Departamento, ao Presidente do Conselho, que a 

enviará ao Executivo (§ 2º do artigo 3º). A novidade conta que o parecer é emitido 

pelo Relator e não mais pelo Presidente do Conselho Nacional. Após a deliberação 

do Plenário, seja para votar a proposta ou referendar o parecer já dado do Relator, 

será enviada cópia da decisão à Secretaria de Orçamento Federal. 

Não há prejuízo à autonomia do Tribunal quanto à prévia apreciação do 

Conselho Nacional de Justiça, vez que a autorização pode ser vista como meio de 

coordenar e auxiliar o órgão jurisdicional a cumprir os seus objetivos, servindo como 

interlocutor com o Executivo e visando a manter a integridade do gasto do erário 

público, além de fazer valer a proposta enviada, trabalhando para que não sejam 

feitos cortes que inviabilizem melhoras na prestação da atividade jurisdicional. Não 

há como se negar que o orçamento é peça fundamental para que o Judiciário 

desempenhe suas funções. Nesse diapasão, é fácil perceber que a prévia análise 

pelo Conselho reforça que os valores previstos na proposta são imprescindíveis para 

atender às necessidades do órgão jurisdicional. Como a análise é técnica, há reforço 

da proposta, vez que houve perquirição sobre os recursos expostos e o fim que se 

pretende alcançar. 

As Resoluções números 41 e 45 tratam da obrigatoriedade do domínio 

―jus.br‖ e regras sobre padronização do endereço eletrônico do Judiciário. Ou seja, 

dispõem sobre o endereço dos órgãos jurisdicionais junto à internet do Brasil no 

Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI-BR. A idéia é simples, porém traz 

repercussões favoráveis de grande monta. A unificação do endereço eletrônico dos 

órgãos jurisdicionais facilita o acesso por parte do indivíduo. A padronização traz 

mais transparência e publicidade do Judiciário. A Resolução nº 45 define os 

domínios de cada órgão, contendo tabela simplificada e bastante clara quanto ao 

domínio do Judiciário. O § 1º do artigo 4º sedimenta que os domínios devem visar à 

facilitação ao indivíduo. A intenção é evitar que sejam adotadas ramificadas que 

dificultem o acesso.  

O art. 5º estipula que o órgão jurisdicional deve submeter o pleito ao 

Conselho Nacional de Justiça, cabendo, caso aprovado, remetê-lo ao Comitê Gestor 
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da Internet no Brasil. Já os artigos 8º e 9º estipulam que os certificados digitais 

emitidos pelos Tribunais sob o antigo domínio (gov.br) terão sua validade até o 

prazo final. Somente na renovação do certificado é que ocorrerá a alteração do 

domínio para jus.br.  

 A Resolução nº 44 criou o Cadastro Nacional de Condenados por Ato de 

Improbidade Administrativa, alterada pela de número 50. A intenção é reunir 

informações sobre condenados por ato de improbidade administrativa. A idéia é que 

com o programa passa a ser possível visualizar as informações sobre pessoa física 

ou jurídica em um só local, envolvendo condenação de todos os órgãos do 

Judiciário. Anote-se que somente serão veiculadas informações de condenações já 

transitadas em julgado. Como se disse, há a Resolução nº 50 que modificou alguns 

tópicos da Resolução nº 44. Aquela alterou os artigos 2º, 4º, 5º e 7º desta.  

O artigo 2º foi modificado para substituir o vocábulo gestão antes utilizado 

para a expressão supervisão, não se alterando o fato de que cabe ao Conselho 

Nacional de Justiça a ingerência no Cadastro Nacional. Alterou-se o órgão 

responsável pelo controle, pois antes a incumbência cabia ao Departamento de 

Pesquisas Judiciárias, porém com a modificação a supervisão passou para a 

responsabilidade da Corregedoria Nacional com o apoio da Diretoria de Projetos e 

Modernização do Judiciário. A alteração feita no artigo 4º tão-só sedimentou que 

qualquer inclusão ou exclusão de informação é de responsabilidade do Juízo da 

Execução. 

A maior modificação, obviamente, refere-se ao fato de que antes, nos termos 

do artigo 5º, seria permitido o acesso das informações a qualquer interessado. A 

providência coaduna-se com a transparência buscada pelo Conselho Nacional de 

Justiça. Contudo, com a Resolução nº 50 o artigo 5º teve sua redação alterada, 

prevendo que somente órgãos públicos terão acesso às informações, mediante 

solicitação ou celebração de convênio com o Conselho Nacional. A alteração foi feita 

em quatro meses da publicação da Resolução nº 44. Não é possível verificar uma 

justificativa plausível para a mudança de postura. Aliás, diga-se de passagem, os 

feitos que versam sobre ato de improbidade acompanham a regra geral da 

publicidade, não havendo qualquer restrição ope legis. Se assim o é, nada impediria 

a mantença da redação original, pois não haveria que se falar violação à intimidade 
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e privacidade dos condenados por ato de improbidade administrativa mesmo porque 

nada obstaculiza que o indivíduo tenha acesso à informação junto ao Tribunal de 

Origem. 

A Resolução nº 46 cria Tabelas Processuais Unificadas do Judiciário. A 

presente é decorrência do estabelecido na Resolução nº 12, definição de padrões de 

interoperabilidade, sendo que se trata de política judiciária voltada a unificar o 

cadastramento do feito no sistema de cada órgão jurisdicional. Como não havia 

regra, cada Tribunal fazia do modo que entendia adequado, havendo, então, 

disparidades, prejudicando, assim, a coleta de dados. Não basta determinar que 

haja a coleta de dados, apontando os indicadores se o cadastramento do processo é 

realizado de forma diferente em cada Tribunal. Desta forma, a criação da Tabela 

Processual Unificada do Judiciário é medida salutar, vez que permitirá melhorias na 

obtenção dos dados e, ao mesmo tempo, facilitará a consulta dos feitos pelo 

indivíduo. 

Não só houve unificação na ocasião de cadastramento, mas também, 

principalmente, durante o trâmite da ação, franqueando que se unifiquem os 

movimentos processuais. É interessante que a partir da Resolução não há que se 

preocupar com a terminologia de cada Tribunal, pois o Conselho Nacional elaborará 

Manual das Tabelas Processuais (§ 2º do artigo 2º). Constata-se que mesmo depois 

da migração para a Tabela Unificada, o feito poderá ser consultado com base nos 

registros originais (§ 4º do artigo 3º). 

Os indicadores fixados pelo Conselho Nacional não poderão ser alterados 

pelo órgão jurisdicional sem anuência prévia (§ 1º do artigo 5º), sendo possível 

somente o acréscimo de informações, porém neste caso o Conselho Nacional 

deverá ser informado da providência e ratificá-la e, se assim entender, aprimorar a 

Tabela e adotar a medida a nível nacional (§ 2º do artigo 5º). Ou seja, não se 

impede que o Tribunal estude a Tabela e acresça o número de informações, porém 

tal providência deve ser noticiada ao Conselho Nacional não tanto por obrigação, 

mas sim pelo dever de auxiliar no aperfeiçoamento da Tabela Processual. 

A administração e gerência da Tabela Processual é incumbência do Comitê 

Gestor, órgão a ser instituído e regulamentado pela Presidência do Conselho 



292 

 

Nacional de Justiça (artigo 7º). Contudo, nada impede que cada órgão jurisdicional 

possua Grupo Gestor com a responsabilidade de supervisionar a Tabela Processual 

no que tange à implantação e aperfeiçoamento junto ao Tribunal local. Tais tarefas 

podem ser delegadas às Corregedorias locais (parágrafo único do artigo 7º). 

A Resolução nº 65 trata da uniformização do número dos processos. A 

providência, como as anteriores, parece ser banal, porém possui reflexos 

importantes para a transparência, eficiência e celeridade da prestação da atividade 

jurisdicional.  Na ausência de padronização ou orientação, cada Tribunal possuía a 

sua própria numeração, o que gerava infinidade e variante as mais diversas no que 

se refere ao número do feito. Com a Resolução passa-se a ter uma fixação de qual 

será o número do processo, veiculando, assim, política judiciária e, mais uma vez, 

auxiliando na obtenção de dados de feitos. Todo e qualquer feito deve possuir os 

seguintes números: NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.0000, sendo que o campo N 

identifica o número sequencial do feito; o campo D identifica o dígito verificador; o 

campo A identifica o ano de ajuizamento do processo; o campo J refere-se ao órgão 

ou segmento do Judiciário; o campo TR diz qual o Tribunal do respectivo segmento 

do Judiciário; por fim, o campo 0 somente é utilizado caso haja a necessidade de 

identificação adicional do feito. 

A Resolução traz todos os meandros da numeração, expondo, de forma 

detalhada, cada item acima mencionado, dizendo quais são as fórmulas de cada 

um, porém de forma nacional. Há prazos para a implementação da numeração, 

sendo que o artigo 2º determina a concretização até dezembro de 2009, facultando 

que os feitos de natureza administrativa também sigam a numeração. Com a 

implantação, todos os feitos novos deverão ser cadastrados de acordo com a 

numeração estipulada na Resolução (artigo 3º). Em relação aos feitos em 

andamento quando da implementação estes terão novo número, porém haverá 

convivência com o número original (artigo 4º). Por fim, o artigo 6º prevê que os 

Tribunais devem criar sistema que facilite a consulta dos feitos, de acordo com a 

nova numeração, sem prejuízo de consulta com base em outros elementos (nome 

do advogado, das partes e etc.). A administração e gerência das ações é 

incumbência do Comitê Gestor a ser instituído e regulamentado por ato da 

Presidência do Conselho Nacional. Contudo, nada impede que cada órgão 
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jurisdicional possua Grupo Gestor com a responsabilidade de supervisionar a Tabela 

Processual no que tange à implantação e aperfeiçoamento junto ao Tribunal local. 

Tais tarefas podem ser delegadas às Corregedorias locais (parágrafo único do artigo 

7º). 

A Resolução nº 70 dispõe sobre o planejamento estratégico e gestão no 

âmbito do Judiciário. O ato é de suma importância para o cenário nacional, expondo 

que as diretrizes fixadas foram-no de comum acordo com os Tribunais brasileiros, o 

que demonstra o intento de superar os entraves que assolam a administração da 

justiça. Ora, a característica de o Judiciário ser uno e que a divisão de competência 

é meramente funcional e para fins de eficiência da atividade jurisdicional aponta que 

normas de cunho geral representam a conjunção de esforços para o delineamento 

de um planejamento estratégico para todos os órgãos do Judiciário. É interessante 

notar que nos considerandos da Resolução há a menção de que o plano foi 

consolidado depois de doze encontros regionais.  

As diretrizes fixadas visam a superar, ainda, a peculiaridade de alternância 

nos cargos de direção nos Tribunais. Verifica-se que há três premissas, quais sejam 

(artigo 1º): I – missão: realizar justiça; II – visão: ser reconhecido pela Sociedade 

como instrumento efetivo de justiça e paz social; e III – atributos de valor Judiciário 

para a Sociedade: credibilidade, acessibilidade, celeridade, ética, imparcialidade, 

modernidade, probidade, responsabilidade social e ambiental e transparência. 

Ainda, o planejamento foi traçado com a finalidade de alcançar diversos 

objetivos, divididos em oito temas (artigo 1º, inciso IV), a seguir: I – eficiência 

operacional; II – acesso ao sistema de Justiça; III – responsabilidade social; IV – 

alinhamento e integração; V – atuação institucional; VI – gestão de pessoas; VII – 

infraestrutura e tecnologia; e VIII – orçamento.  

A Resolução claramente permite que cada Tribunal elabore seu 

planejamento de acordo com a peculiaridade de cada local, devendo, outrossim, 

fixar que os planos terão abrangência mínima de cinco anos, aprovados pelo Pleno 

ou Órgão Especial do Tribunal (artigo 2º). Ainda, como não poderia ser diferente, o 

planejamento deverá contar com a participação, de forma efetiva, tanto de 

servidores como de magistrados na ocasião da elaboração e execução. Para 
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assegurar que a participação será efetiva os servidores e magistrados serão 

indicados pelas respectivas entidades de classe (artigo 2º, § 4º). 

Os Tribunais deverão formar Núcleo de Gestão Estratégica ou unidade 

similar com a tarefa de coordenar e assessorar a elaboração e implementação do 

planejamento (artigo 3º). A Resolução preconiza que os Tribunais deverão dar 

prioridade, nas propostas orçamentárias, para a estruturação do Núcleo ou unidade 

similar (§ 1º do artigo 3º). Ora, a providência é salutar, vez que somente com o 

fortalecimento de referido órgão é que se efetivarão os comandos normativos 

esculpidos na Resolução. Com o Núcleo ou unidade similar será possível criar um 

sistema de permanente acompanhamento da situação do Judiciário e cumprimento 

das metas traçadas, não sendo por outro motivo que os Tribunais realização 

Reuniões de Análise da Estratégica, a cada três meses, visando a perquirir os 

resultados das metas (artigo 5º). 

O Capítulo III trata do Banco de Boas Práticas de Gestão explicitando que o 

Conselho Nacional de Justiça manterá à disposição de qualquer pessoa o acesso às 

boas práticas adotadas pelos órgãos jurisdicionais, promovendo a divulgação e 

compartilhamento de ações implementadas e que serão desenvolvidas (artigo 4º). A 

medida permite que haja maior interação da sociedade com o Judiciário, tratando-

se, sem dúvida, de instrumento de fortalecimento da cidadania.  

Para se dar continuidade à essência da Resolução, há previsão de que o 

Conselho Nacional apurará os resultados alcançados pelos Tribunais, realizando, 

anualmente, reuniões para (artigo 6º): I – avaliar a estratégia nacional; II – divulgar o 

desempenho dos Tribunais no que tange às metas; III- definir novas ações, projetos 

e metas nacionais prioritárias. Nesse diapasão, ficou determinado que antes do 

Encontro Anual será possível a realização de encontros regionais, contando com a 

participação de diversas autoridades do Judiciário, nacional e estrangeiro.  

Ainda, como forma de privilegiar a participação da sociedade civil, a 

Resolução, mesmo que de forma incipiente, dispõe que nos Encontros Nacionais 

será facultado o convite a outras entidades e autoridades, o que pressupõe a 

participação da sociedade (artigo 6º, § 1º). 
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Como se disse, embora todas sejam importantes, diante do contexto fático 

do Judiciário, enfrentando problemas graves no que tange à administração da 

justiça, a vertente do planejamento é a que possui maior importância. Descobrir os 

percalços e traçar metas para superá-los mostra-se mais adequado à concretização 

da missão, visão e atributos de valor do Judiciário à Sociedade. Assim, será possível 

a reorganização da estrutura do Judiciário, privilegiando-se a prestação da atividade 

jurisdicional em detrimento da burocracia até então em vigor.  

Seguindo a linha da Resolução nº 70 encontra-se o exposto na Resolução nº 

86 que trata da organização e funcionamento do controle interno dos Tribunais. A 

essência da Resolução é atender a uma das metas fixadas em 2009, atinente à 

eficiência operacional. Determina que todos os Tribunais deverão criar unidades ou 

núcleos de controle interno, que terão as seguintes finalidades (artigo 1º): I – avaliar 

o cumprimento das metas previstas no plano plurianual; II – acompanhar e avaliar a 

execução orçamentária e os programas de gestão; III – verificar a legalidade dos 

atos praticados e avaliar os resultados no que tange à eficiência da gestão 

operacional, orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal; IV – examinar as 

aplicações de recursos públicos alocados  por entidades de direito público; V – 

subsidiar meios e informações, apoiando o controle externo e o Conselho Nacional 

de Justiça. O controle também será feito em relação às Serventias Extrajudiciais e 

às entidades privadas que recebam ou arrecadem dinheiro do Judiciário. 

A unidade ou núcleo de controle interno ficará vinculado, diretamente, à 

Presidência do Tribunal (artigo 2º), podendo elaborar relatórios parciais sempre que 

requisitado pela Presidência do Tribunal sobre assunto referente à legalidade de um 

ato, bem como quanto à avaliação da gestão, privilegiando a eficiência no gasto do 

dinheiro público. O Conselho Nacional de Justiça celebrará termo de cooperação 

visando a auxiliar na capacitação tanto do pessoal como dos meios tecnológicos da 

unidade ou núcleo de controle interno. Ainda, o Conselho Nacional de Justiça 

realizará e promoverá cursos e seminários para a capacitação de magistrados e 

servidores para permitir melhorias na gestão administrativa do Tribunal. O artigo 6º 

autoriza que o Conselho Nacional edite Manual de Controle Interno do Poder 

Judiciário, devendo o Conselho Nacional de Justiça avaliar a funcionalidade do 

referido núcleo ou unidade.   



296 

 

 A Resolução nº 90, que traz regras sobre nivelamento de tecnologia da 

informação, alterada pela de número 136, também se baseia nas premissas da 

Resolução nº 70. O ato prevê que o Tribunal empregará meios para viabilizar a 

tecnologia da informação e comunicações - TIC. Caberá ao Tribunal manter equipe 

de profissionais da área de tecnologia da informação, observando as seguintes 

estratégias (artigo 2º, § 2º): I – governança de TI; II – gerenciamento de projetos de 

TIC; III – análise de negócio; IV – segurança da informação; V – gerenciamento de 

infraestrutura; VI – gestão dos serviços terceirizados de TIC. Caso haja equipe 

terceirizada, o Tribunal deverá substitui-la de forma gradual. 

Há a determinação de que o Tribunal defina uma política judiciária 

permanente para o gerenciamento e capacitação para os serviços da tecnologia da 

informação (artigo 3º), devendo o sistema instituído observar os regramentos da 

Resolução da Lei sobre o assunto (número 11.419/06). Aliás, o sistema instituído 

deve observar os parâmetros de segurança da informação, gestão documental e 

interoperabilidade recomendados pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Poder Judiciário, com aprovação da Comissão de 

Tecnologia e Infraestrutura do Conselho Nacional de Justiça (artigo 6º). 

Os Tribunais deverão constituir comissão ou comitê com atribuição de 

propor e orientar as ações no campo de tecnologia da informação, sem prejuízo de a 

comissão ou comitê ser de natureza multidisciplinar. Ainda, deverá haver um Comitê 

Gestor com atribuição de elaborar e aplicar a Política de Segurança da Informação 

(artigos 12 e 13). O Conselho Nacional elaborará relatório anual sobre a situação 

dos Tribunais no que tange à tecnologia da informação e comunicações, podendo, 

inclusive, destinar recursos e apoio técnico àqueles órgãos que possuem maiores 

dificuldades (artigo 19).  

A Resolução nº 99 dispõe acerca do planejamento estratégico de tecnologia 

da informação e comunicação no Judiciário. A presente baseia-se tanto na 

Resolução nº 70 como na de número 90, pois versa, ao mesmo tempo, de um 

planejamento estratégico na área de tecnologia da informação e comunicações. 

Verifica-se que há três premissas, quais sejam (artigo 1º): I – missão: prover 

soluções tecnológicas efetivas para que o Judiciário cumpra sua função jurisdicional; 

II – visão: ser reconhecido pela qualidade de seus serviços e soluções de TIC; e III – 
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atributos de valor para a Sociedade: celeridade, modernidade, acessibilidade, 

transparência, responsabilidade social e ambiental, imparcialidade, ética e 

probidade. Como na Resolução nº 70, o plano estratégico terá prazo mínimo de 

cinco anos, com aprovação do órgão competente do Tribunal (Pleno ou Órgão 

Especial). Haverá adequação dos planos existentes com os comandos previstos na 

Resolução, além de franquear o acompanhamento do plano pelo Conselho Nacional 

de Justiça. Por fim, como já explicitado, haverá Reuniões de Análise da Estratégia, 

trimestrais, visando ao acompanhamento dos trabalhos realizados e o resultados 

das metas fixadas. 

A Resolução nº 77 dispõe sobre inspeção nos estabelecimentos que 

abrigam adolescentes e sobre a criação do cadastro nacional de adolescentes em 

conflito com a lei. A medida pode soar estranha na vertente planejamento, porém se 

refere à politica judiciária que se coaduna com o princípio da proteção integral 

previsto na Constituição Federal. A medida visa a dar substância às políticas de 

atendimento esculpidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A fiscalização das 

entidades de atendimento aproxima o magistrado, Corregedor natural das referidas, 

dos problemas da comunidade e aqueles enfrentados pelos profissionais que são 

incumbidos da reedução de adolescentes em conflito com a lei. Com as visitas 

mensais (artigo 1º), o magistrado verá se os direitos fundamentais estão sendo 

cumpridos e quais são as metas traçadas no que tange ao atendimento, verificando, 

inclusive, se o local é adequado.  

Com as informações, ficará fácil ao magistrado, ciente dos problemas, 

auxiliar na elaboração de planejamento para o atendimento dos adolescentes 

(número de vagas e os motivos de eventual defasagem), conforme artigo 2º, § 1º. 

Ainda, possibilitará a constatação de eventual desvio de conduta praticado pelos 

responsáveis da entidade de atendimento, adotando as medidas judiciais previstas 

em Lei (artigo § 3º do artigo 2º). O relatório será utilizado como ferramenta para 

embasar determinações judiciais para a superação dos obstáculos constatados. Tais 

relatórios são encaminhados à Corregedoria-Geral local (artigo 2º), sendo 

disponibilizado à Corregedoria Nacional quando solicitado. 

Para auxiliar o magistrado na tarefa, o Conselho Nacional criou o Cadastro 

Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, com o intuito de reunir e consolidar 
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todas as informações, em todas as unidades da Federação, sobre adolescentes que 

estejam ou estiveram em conflito com a Lei (artigo 5º). O acesso ao Cadastro 

somente será viabilizado aos órgãos previamente autorizados pelo Conselho 

Nacional. A administração do Cadastro ficará a cargo de cada Corregedoria local, 

permitindo o acesso a magistrados com competência nos Juizados da infância e da 

juventude. Cabe ao Comitê Gestor a implantação, o acompanhamento e o 

desenvolvimento do Cadastro Nacional, com fiscalização da Corregedoria Nacional.  

A Resolução nº 91 trata do Modelo de Requisitos para Sistemas 

Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário – 

MoReq-Jus - e a sua obrigatoriedade no desenvolvimento e manutenção de 

sistemas para a atividade judiciária e administrativa. Visa a estipular regras para os 

sistemas de informatização do Judiciário, com respeito à salvaguarda dos 

documentos geridos pelo sistema. Ou seja, preocupa-se com a confiabilidade e 

consequente autenticidade e segurança de processos e documentos 

geridos/emitidos pelos sistemas informatizados. Todo e qualquer sistema deve, 

antes de ser implantado, ser aprovado e ter adesão do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados. Somente haverá adesão daqueles sistemas que 

cumprirem todos os requisitos do Modelo (artigo 2º).  

Sem prejuízo do atendimento aos requisitos exigidos pelo Modelo para 

novos sistemas, aqueles que já se encontram em funcionamento devem aderir ao 

Modelo, atendendo aos requisitos de organização dos documentos institucionais 

(plano de classificação e manutenção de documentos), preservação, segurança, 

avaliação e destinação, conforme artigo 3º. O Modelo de Requisitos é de 

incumbência tanto do Departamento de Pesquisas Judiciárias como do 

Departamento de Tecnologia da Informação, ambos do Conselho Nacional de 

Justiça, responsáveis pela coordenação, implantação e aperfeiçoamento contínuo 

do programa. 

A Resolução nº 95 dispõe sobre a transição nos cargos de direção dos 

Tribunais. A essência do ato é não causar prejuízos à continuidade no exercício da 

atividade administrativa. Ora, com o término do mandato dos titulares de cargo de 

direção, os novos empossados devem ter todos os instrumentos em mãos para dar 

continuidade às atividades da instituição. Não se mostra consentâneo a uma boa 
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administração que o eleito somente tome conhecimento da situação da instituição 

depois do primeiro dia de sua posse. O fato causaria abalos, muitas vezes de 

grande monta, à administração da justiça, pois a prática representaria total ausência 

de planejamento. 

Por esses motivos, fica fácil perceber que a Resolução é de vital 

importância, vez que estabelece que as eleições para os cargos de direção devem 

acontecer no prazo mínimo de sessenta dias antes do término do mandato 

(parágrafo único do artigo 2º). Com os eleitos, deverão os dirigentes em exercício 

entregar, no prazo de dez dias depois da eleição, relatório minucioso contendo 

(artigo 4º): I - planejamento estratégico; II - estatística processual; III - relatório de 

trabalho das comissões e projetos, se houver; IV - proposta orçamentária e 

orçamento com especificação das ações e programas, destacando possíveis 

pedidos de créditos suplementares em andamento, com as devidas justificativas; V - 

estrutura organizacional com detalhamento do Quadro de Pessoal, cargos providos, 

vagos, inativos, pensionistas, cargos em comissão e funções comissionadas, 

indicando a existência ou não de servidores cedidos para o tribunal, bem como em 

regime de contratação temporária; VI - relação dos contratos em vigor e respectivos 

prazos de vigência; VII - sindicâncias e processos administrativos disciplinares 

internos, se houver; VII - tomadas de contas especiais em andamento, se houver; 

VIII - situação atual das contas do tribunal perante o Tribunal de Contas da União ou 

do Estado, indicando as ações em andamento para cumprimento de diligências 

expedidas pela respectiva Corte de Contas; IX - Relatório de Gestão Fiscal do último 

quadrimestre, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000.  

Veja-se que as informações são necessárias para que os eleitos saibam o 

que esta sendo feito pela gestão atual e quais as medidas que poderá adotar, dando 

transparência e fortalecendo a eficiência e celeridade da atividade administrativa. 

Ainda, a Resolução prevê que os eleitos poderão formar equipe de transição com o 

intuito de se inteirar com as políticas judiciárias em andamento e quais são as 

propostas. É interessante que a equipe terá total acesso aos dados atinentes à 

gestão em andamento (artigo 3º). Já a gestão em curso, por sua vez, poderá indicar 

interlocutores junto à equipe de transição visando a facilitar a troca de informações e 
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o acesso. Outrossim, a gestão também fornecerá espaço e equipamentos 

imprescindíveis para que a equipe de transição realize os trabalhos (artigo 5º). 

A Resolução nº 114 traz regras sobre monitoramento de obras no Judiciário, 

sendo alterada em alguns artigos pela Resolução nº 132. O cerne da Resolução é a 

fixação de diretrizes para que as obras no Judiciário Nacional observem um 

planejamento bem detalhado com o intuito de assegurar maior transparência, 

celeridade e eficiência na gestão administrativa. Há várias regras detalhando o 

procedimento de contratação de obras. Veicula regras sobre os critérios técnicos 

que podem ser utilizados em todas as fases da licitação (edital, habilitação, 

classificação). Estipula que as obras devem compor um plano de obras do Tribunal 

local, devendo ser alvo de provação pelo Pleno ou Órgão Especial do Tribunal, 

inclusive no que tange às modificações supervenientes (artigo 4º). A medida visa a 

dar maior publicidade nos atos praticados e permitir maior interação de outros 

membros do Tribunal. 

Ainda, na hipótese de a obra ser de grande porte deverá, depois de 

aprovação no plano de obras pelo Tribunal, remetido o procedimento ao Conselho 

Nacional de Justiça para conhecimento (artigo 6º). O controle, então, das obras pode 

ser feita tanto pelo próprio Tribunal como também, sem prejuízo, pelo Conselho 

Nacional de Justiça, que poderá analisar se as disposições da Resolução foram 

observadas. 

Embora seja até despicienda, o Conselho Nacional determinou que as 

edificações somente podem ser cogitadas depois de estudo técnico antecedente, 

sendo que o recurso orçamentário deve ser específico para tal fim, vedada a 

realização de atos de execução  (artigo 5º e § 3º). É interessante ver que as obras 

que não forem realizadas em um exercício financeiro, deverão ser previstas, para 

fins orçamentários, no Plano Plurianual ou existir Lei que autorize a sua inclusão 

(artigo 20). 

A todo o momento as normas da Resolução expressam preocupação com 

práticas que possam causar desvios no procedimento (acréscimo do contrato em 

desacordo com a legislação e a Resolução), falta de transparência, prejuízos ao 

erário, expondo, consequentemente, regras sobre o controle a ser exercido pelo 
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Tribunal acerca das obras. Assim, vê-se que as medições serão baseadas em 

relatórios elaborados pelo contratado preconizando os serviços que foram prestados 

(artigo 27). O relatório do contrato, obviamente, não elide o dever do Tribunal de 

manter equipe de fiscalização permanente. 

Por fim, ressaltando o caráter de planejamento da Resolução, verifica-se que 

o Conselho Nacional de Justiça criará um cadastro contendo informações sobre os 

planos de obras de todos os Tribunais, permitindo o intercâmbio das informações, 

inclusive eventual compartilhamento de instalações existentes (artigo 34).  

3.7 PUBLICIDADE 

Sabe-se que de todas as instituições públicas no Brasil, o Judiciário é o 

menos transparente.311 A ausência de participação popular extrapola a discussão 

sobre as decisões judiciais propriamente ditas. Ou seja, vai além da celeuma sobre 

a não presença de elementos democráticos nos atos judiciais, pois não foi eleito 

pelo povo. O objeto do trabalho não é analisar se as decisões são 

democraticamente legítimas, mas sim se o Judiciário é simpático à idéia de 

publicidade e, nesse ponto, a resposta é negativa. 

O cidadão quase é excluído do que é feito, no âmbito administrativo. Não há 

divulgação de absolutamente quase nada sobre a situação do Judiciário local. Às 

vezes, obviamente, a ausência de informação decorre da própria falta de um 

planejamento, inviabilizando a divulgação das intenções dos dirigentes. Contudo, 

não há publicidade, por exemplo, sobre a produtividade dos magistrados, embora, 

como já dito, os agentes sejam obrigados a mensalmente encaminhar dados sobre a 

situação da Vara. 

É difícil negar o fato de que a vertente publicidade dependia, na maioria das 

vezes também o mesmo em relação às demais vertentes, da postura dos dirigentes. 

Nada impedia que adotassem medidas atinentes a abrir o Judiciário à comunidade, 

dando ampla divulgação do que foi feito e o que se pretende fazer. 

                                                 
311

 Conforme pesquisa elaborada, somente pouco mais de doze por cento dos entrevistados 
acreditam que o Judiciário é transparente, sendo que mais de oitenta e um por cento apontou que o 
Judiciário é sombrio. In: A opinião da sociedade civil organizada a respeito da Justiça Federal. 
Brasília: CJF, 1996. 
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É imprescindível que haja o emprego de esforços para permitir o acesso à 

justiça. Entendida não só como o manejo de ações para a obtenção do bem da vida, 

mas também, principalmente, como meio de aproximar o povo da instituição. O 

oferecimento do serviço312 é importante, é claro, mas não pode ser esquecida a 

tarefa de incluir o povo de todas as formas no Judiciário. Não se quer dizer que o 

povo passaria a ter atribuições propriamente ditas, mas sim que a postura mais 

pública do Judiciário facilitaria a implementação da responsabilidade social, como 

dito no item 3.3. 

Se no item 3.4. há a democratização interna, a publicidade teria o condão de 

viabilizar a democratização externa, franqueando que o cidadão tenha acesso às 

decisões administrativas, produtividade dos magistrados e etc. Aqui deve ser 

lembrada as disposições do art. 93, incisos IX e X, Constituição Federal, que, 

respectivamente: 

Art. 93. [...] 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se 

o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às 

próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes; 

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo as 

disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; 

 

É interessante mencionar que o Presidente do Conselho Nacional de 

Justiça, Ministro Cezar Peluso, declarou que no portal eletrônico do Conselho serão 

disponibilizadas informações não só sobre os procedimentos administrativos contra 

magistrados que tramitam no próprio Conselho, mas também aqueles que tramitam 

nas Corregedorias locais313. Ou seja, a medida visa a concretizar o ideal de 

transparência no que tange à persecução de infrações disciplinares por parte dos 

magistrados. O cidadão, então, terá acesso aos procedimentos que correm nas 

                                                 
312

 O objeto do trabalho não é discutir a natureza da atividade exercida pelo Judiciário e as 

repercussões sobre o fato de o Judiciário prestar serviço público ou não. 

313
 No Capítulo 4 serão analisados os dados das Corregedorias-Gerais das Justiças Estaduais, 

expostos no portal do Conselho Nacional de Justiça. 
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Corregedorias locais, facilitando a análise da forma de atuar do órgão local, obtendo-

se, ao mesmo tempo, maiores dados sobre a persecução dos Corregedores locais e 

o resultado dos procedimentos.  

Atualmente, a linguagem das decisões do Judiciário representa um 

obstáculo ao acesso à justiça, pois não se destinam ao cidadão, que, muitas vezes, 

perde-se na incompreensão dos termos técnicos. O Judiciário tem de ter a 

consciência de que somente com a compreensão é que conseguirá aprimorar o 

relacionamento com a sociedade. São precisas as lições de Dalmo de Abreu Dallari: 

Assim, por exemplo, não é suficiente a publicação da demonstração de 

receita e despesa em órgãos oficiais de circulação restrita e, ainda assim, 

em linguagem cifrada que só os especialistas podem entender. Para que o 

povo respeite verdadeiramente o Judiciário é necessário que este deixe 

claro, pelo fornecimento de informações precisas e de modo facilmente 

compreensível aos principais órgãos da imprensa, quais são suas rendas e 

de que modo são gastos os recurso que lhe são destinados.
314

 

O povo é o destinatário final das atividades do Judiciário e não somente a 

parte que atua no feito buscando o bem da vida. Com a participação do povo, tendo 

irrestrito conhecimento dos atos praticados pelo Judiciário, poderá não só criticar, 

como proteger a instituição, pois passará a confiar nela, de eventuais tentativas de 

diminuir a independência. 

A Resolução nº 67, Regimento Interno, possui algumas regras que 

privilegiam a publicidade. Como dito na vertente democratização, a intenção do 

Conselho Nacional de Justiça foi expor ao público em geral o panorama atual do 

Judiciário, dizendo quais são os problemas encontrados, estando aberto a 

sugestões. As Comissões (Capítulo VI da Resolução nº 67) não só permitem o envio 

de idéias de magistrados, mas também da população.  

O Capítulo VI trata da efetivação das decisões do Conselho, tema que foi 

analisado na vertente planejamento. As disposições lá inseridas preconizam que 

será dada ampla divulgação ao público sobre o índice de cumprimento pelos 

                                                 
314

 Op. cit. p. 153. 
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Tribunais das decisões do Conselho. A intenção é interar a população sobre 

eventual resistência por parte de alguns ramos do Judiciário, expondo o nível de 

atendimento aos comandos emanados do Conselho. 

A Resolução nº 78 cria o prêmio nacional de estatísticas judiciárias. A 

presente tem a finalidade de incentivar que todos os ramos do Judiciário, além de 

pesquisadores e outros agentes inscrevam seus programas e pesquisas que melhor 

apuraram dados estatísticos sobre o Judiciário. Os programas e estudos sempre 

devem ser criados para facilitar o acesso ao público às informações sobre o 

Judiciário. Busca-se incentivar o aprimoramento na transparência quanto à 

divulgação de informações.  

Há divisão em três categoriais (art. 3º): I - Categoria Órgãos Judiciários - As 

instituições do Judiciário brasileiro poderão inscrever seus sistemas de informação, 

bases de dados, projetos, atos normativos, práticas inovadoras e outras iniciativas 

de caráter institucional, que incentivem a gestão da pauta processual, a diminuição 

da taxa de congestionamento ou o aumento da eficiência utilizando dados 

estatísticos e indicadores do Judiciário, especialmente aqueles divulgados no Justiça 

em Números; II - Categoria Pesquisadores - Esses profissionais poderão inscrever 

suas teses, dissertações, relatórios de pesquisas acadêmicas, artigos técnicos e 

científicos e papers que utilizem em suas análises e conclusões os dados 

estatísticos e indicadores do Judiciário, especialmente aqueles divulgados no Justiça 

em Números e que tenham sido publicados no período entre maio do ano de 

premiação e os dois anos anteriores a tal mês; III - Categoria Jornalistas e outros 

profissionais de Comunicação - Esses profissionais poderão inscrever seus artigos, 

reportagens jornalísticas, de autoria individual ou em co-autoria, veiculadas em 

formato de texto, áudio, audiovisual ou multimídia que utilize análises estatísticas 

judiciais e dados do Judiciário, especialmente aqueles divulgados no Justiça em 

Números e que tenham sido publicados no período de janeiro do ano anterior a maio 

do ano de premiação. A divisão é evidente e objetiva premiar vários ângulos de 

análise dependendo do agente que realiza a pesquisa ou elabora programa.  

 

A avaliação possui duas etapas: preliminar e de mérito. A primeira refere-se 

a aspectos formais do trabalho. A segunda possui regramento no art. 8º, parágrafo 
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quarto, levando-se em consideração o seguinte: I - Adequação dos dados 

estatísticos e indicadores utilizados no contexto do documento inscrito; II - Clareza, 

objetividade, criatividade, originalidade; III - Os ganhos em eficiência ou o incentivo à 

eficiência jurisdicional; IV - A colaboração para disseminação do uso de estatísticas 

no Poder Judiciário; V- A repercussão nacional ou local do trabalho ou projeto 

inscrito. Constata-se que o primordial é a transparência das informações, facilitando 

a compreensão do cidadão.  

Na Resolução há premiações para os vencedores do certame. O art. 9º 

prevê que na Categoria Órgãos Judiciários o vencedor receberá menção honrosa; já 

na Categoria Pesquisadores o vencedor perceberá a quantia de quinze mil reais; por 

fim, na Categoria Jornalista e outros profissionais da Comunicação o prêmio também 

é de quinze mil reais.  

A Resolução nº 79 trata da transparência na divulgação das atividades do 

Judiciário. A Resolução reforça a idéia de que um Judiciário mais aberto ao cidadão 

gozará de maior legitimidade. Se suas decisões são públicas, expondo, inclusive o 

modo de proceder, bem como franqueando a participação, o nível de resistência e 

inconformismo diminuirá. O art. 2º traz alguns princípios que devem ser observados 

para o cumprimento da publicidade dos atos do Judiciário. O primeiro versa sobre o 

caráter educativo que as informações devem ter, mencionando que todas as 

comunicações de orientação social devem ser feitas de modo impessoal, ou seja, 

não podem conter símbolos ou nomes que possam caracterizar uma promoção 

pessoal do agente. O segundo dispõe sobre a prevalência do meio eletrônico de 

divulgação em detrimento dos impressos. A preocupação com o meio ambiente é 

evidente, além do fato de representar uma economia para os cofres públicos e, 

principalmente, incentivar o cidadão a procurar no portal eletrônico informações 

sobre o Judiciário, buscando incentivar que a população visite o site do Tribunal e 

busque informações de diversos tipos. No entanto, há algumas hipóteses que o 

impresso será permitido, isso diante da peculiaridade da situação315. Por fim, o 

terceiro norte do art. 2º é atinente à total acessibilidade de qualquer pessoa às 
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 Art. 2º. (...) II - preferência pela utilização de meios eletrônicos em detrimento dos impressos, salvo 
quando estes, em tiragem estritamente limitada à respectiva necessidade, forem destinados: a) a 
informar a população sobre seus direitos e sobre o funcionamento da Justiça, em linguagem simples 
e acessível; b) ao cumprimento de dever legal; c) a publicações de teor científico ou didático-
pedagógico; d) à guarda em acervo físico do órgão. 
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informações quanto à gestão financeira, administrativa e orçamentária dos Tribunais. 

O cidadão tem o direito de tomar conhecimento de como o Judiciário está utilizando 

os recursos públicos que lhe foram destinados. É interessante notar que o referido 

princípio dispõe que a disponibilização deverá ser feita no portal eletrônico do ramo 

do Judiciário sobre a rubrica ―transparência‖. Ainda, o controle poderá ser feito em 

tempo real pelo indivíduo, sendo que deverão constar, obrigatoriamente, os 

seguintes dados: a) informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, com discriminação dos valores desembolsados, mensal e anualmente, e 

classificação de todas as despesas por rubrica própria e específica, a título de 

pessoal, investimentos ou custeio, vedada a identificação genérica de pagamentos 

("pessoal", "vantagens", "outros" ou "diversos", por exemplo); b) no pagamento a 

fornecedores, os dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem 

fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa natural ou jurídica beneficiária do 

pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; c) o 

lançamento e o recebimento de toda receita destinada às unidades gestoras, 

inclusive referentes a recursos extraordinários.   

A Resolução nº 102 dispõe sobre o mesmo assunto da Resolução anterior. 

Dispõe sobre a forma de divulgar as informações mencionadas na Resolução nº 79, 

dando maior credibilidade na transparência do Judiciário. Há a fixação de nortes a 

serem observados pelos Tribunais, com o fim de tornar mais inteligível as 

informações de natureza técnica. Como já dito, os Tribunais deverão alocar todas as 

informações sob a rubrica de ―transparência‖. O art. 2º define o teor de cada tópico, 

especificando campos atinentes desde a despesas com pessoal, passando por 

despesas de investimento até dados acerca das receitas percebidos pelo ramo do 

Judiciário. 

O Capítulo III traz regra sobre o prazo para cumprimento da medida de 

publicar as informações orçamentárias e financeiras. O art. 4º fixa que os Tribunais 

tinham prazo de trinta dias para criar o ícone ―transparência‖ contendo dados atuais. 

Ainda, que os Tribunais tinham até março de 2010 a responsabilidade de publicar 

demonstrativos sobre os anos anteriores, de 2007 a 2009. A Resolução fortalece a 

publicidade na medida em que não só torna efetivo o acesso do cidadão ao aspecto 

financeiro do Judiciário, como também permite que o controle seja feito de forma 
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constante e permanente, vez que o art. 4º, parágrafo primeiro determina que os 

Tribunais atualizem as informações no portal eletrônico, sendo que as informações 

permanecerão a disposição do público por, no mínimo, trinta e seis meses 

(parágrafo quinto).  

Não obstante haja determinação das Resoluções de números 79 e 102, o 

fato é que não houve, até a presente data, o cumprimento por parte do todos os 

Tribunais do país, ou seja, é perceptível que alguns Tribunais ainda não criaram o 

ícone ―transparência‖ nos moldes acima delineados, não permitindo a concretização 

da publicidade. Dos oitenta e três Tribunais brasileiros, apurou-se, por meio da 

Secretaria de Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça, que setenta e nove 

Tribunais tinham criado tal rubrica, postando todas as informações definidas nas 

Resoluções316. O fato é que não houve a fixação de qualquer punição ou medida 

administrativa capaz de superar a omissão, não impedindo, porém, que o Conselho 

tome medidas cabíveis para valer as normas da Resolução.   

As Resoluções na vertente publicidade estão interligadas, uma 

complementando a outra, o que demonstra a real intenção de concretizar o princípio 

da total divulgação e abertura do Judiciário, como forma de democratizar 

externamente. A repetição de assuntos somente corrobora que a restrição ao 

acesso antes vista como regra deve ser abolida, contendo com a possibilidade de 

controle por parte do indivíduo sobre os atos praticados pelos Tribunais no que 

tange aos aspectos administrativo, financeiro e orçamentário.  

A Resolução nº 85 dispõe sobre regras gerais de uniformização da 

Comunicação Social no âmbito do Judiciário. Tem a intenção de aprimorar a 

comunicação interna e a divulgação externa de informações. O art. 1º traz os 

princípios vitais para a comunicação ―com linguagem clara e acessível, 

disponibilizando, com transparência, informações sobre o papel, as ações e as 

iniciativas do Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e 

administrativos, os dados orçamentários e de desempenho operacional‖. Pode-se 

sintetizar a finalidade da Resolução em: ampla divulgação dos programas do 

Judiciário; linguagem simples e objetiva; participação do indivíduo no debate sobre 
                                                 
316

 Conforme informações da Agência CNJ de notícias, no site www.cnj.jus.br/noticias/ matérias-
especiais. Somente os Tribunais de Justiça dos Estados de Alagoas, Piauí, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina ainda não possuíam tal ícone e as informações acessíveis ao público. 
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políticas públicas; correção das informações; estimular integração dos agentes do 

Judiciário para o cumprimento da Resolução; e integrar o Judiciário na sociedade, 

disseminando a importância do Poder como instrumento para a garantia dos direitos 

do cidadão.   

Todas as informações prestadas, como já dito na Resolução nº 79, deverão 

ser transmitidas de modo a não obstar o entendimento da notícia pelo cidadão. Ou 

seja, a linguagem deve ser acessível a todos, principalmente àqueles que não 

possuem conhecimento técnico sobre o assunto. Outros parâmetros são 

encontrados no art. 2º da Resolução nº 85, entre outros, o respeito à diversidade 

étnica e cultural, bem como, mais uma vez, a vedação do uso como forma de 

promoção pessoal. 

A Resolução define que a comunicação será voltada para atingir seis áreas 

diferentes, quais sejam: I – Imprensa; II - Relações Públicas; III - Comunicação 

Digital; IV - Promoção; V – Patrocínio; e VI – Publicidade, sendo que esta, por sua 

vez, é dividida em quatro variações, conforme se vê no art. 3º, VI: a) Publicidade de 

utilidade pública; b) Publicidade institucional; c) Publicidade mercadológica; e d) 

Publicidade legal. Todos esses aspectos serão regulamentados por ato de 

competência do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, sendo que, até o 

presente momento, referido ato não foi realizado, não havendo, assim, conceituação 

de cada área. 

A Resolução, ainda, prevê a criação do Sistema de Comunicação do Poder 

Judiciário (art. 4º), com centralização no Conselho Nacional por meio da Assessoria 

de Comunicação Social, havendo as Secretarias de Comunicação dos Tribunais 

Superiores, como subsistemas, além das coordenadorias ou unidades 

administrativas de Comunicação Social dos Tribunais de Justiça dos Estados e dos 

Tribunais Federais como órgãos operacionais. Há a possibilidade de celebração de 

convênio para atuação conjunta do Sistema de Comunicação do Poder Judiciário 

com a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal. Em suma, as 

tarefas do órgão central, Assessoria de Comunicação Social do Conselho Nacional 

de Justiça, são no sentido de coordenar, supervisionar e orientar os demais 

segmentos do Sistema (art. 6º).  
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O art. 8º cria o Comitê de Comunicação Social do Judiciário tendo a função 

de servir como órgão consultivo em questões sobre publicidade. O Comitê auxiliará 

a Comissão de Assuntos Interinstitucionais e de Comunicação e o Plenário do 

Conselho Nacional de Justiça na fixação das regras sobre a padronização da 

Comunicação Social. A forma de composição do Comitê será determinada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, possuindo, sem prejuízo, representantes do órgão 

central e dos demais órgãos do Sistema de Comunicação do Poder Judiciário. Os 

representantes escolhidos e membros do Comitê não serão remunerados, 

considerado serviço público relevante. 

A Resolução nº 103 trata da comunicação oficial por meio eletrônico, 

estipulando que a troca de informações interna ocorrerá por meio do Sistema 

Hermes (Malote Digital), como meio de criar maior efetividade operacional na 

comunicação entre os órgãos do Judiciário. Inclusive, tal sistema será utilizado para 

a comunicação entre o Conselho Nacional com os Conselhos da Justiça Federal e 

Superior da Justiça do Trabalho.  Não obstante, o Sistema Hermes não será 

utilizado nas hipóteses em que a Presidência, a Corregedoria, os Gabinetes dos 

Conselheiros ou a Secretaria Geral, órgãos do Conselho Nacional, entender não 

conveniente diante da excepcionalidade da situação. Ainda, também não será feita a 

comunicação com base no Sistema quando a informação se tratar de assunto 

exposto na Portaria CNJ 516/09317. Por fim, o art. 3º recomenda que haja 

uniformização do Sistema Hermes nos Tribunais, sendo, então, implementado para 

a comunicação interna entre o Tribunal e os setores internos. 

A Resolução nº 103 regulamenta a criação da Ouvidoria do Conselho 

Nacional de Justiça, tema já debatido na vertente responsabilidade. O que importa 

na vertente publicidade é ressaltar que a idealização da Ouvidoria visa a aproximar o 

cidadão do Judiciário, servindo de canal de acesso sobre o serviço prestado pelo 

Judiciário. A Ouvidoria reforça a participação do indivíduo, integrando o Judiciário na 

                                                 
317

 Art. 1º. A partir de 18 de maio de 2009, as citações, as intimações e notificações das partes e dos 
advogados credenciados no Sistema E-CNJ serão feitas por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 
11.419/06. Art. 2º. Os advogados não credenciados no Sistema E-CNJ serão intimados pelo Diário de 
Justiça Eletrônico disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça na rede mundial de 
computadores (www.cnj.jus.br), à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal, 
nos termos do art. 4º da Lei nº 11.419/06. Art. 3º. As intimações pessoais das partes não 
credenciadas no Sistema E-CNJ continuarão a ser realizadas por meio postal, com aviso de 
recebimento – AR, na forma prevista  nos artigos 42 e 43 do Regulamento  Geral da Secretaria, 
instituído pela Portaria 9, de 7 de novembro de 2005. 

http://www.cnj.jus.br/
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sociedade tanto que dentre suas funções (art. 4º), encontram-se as de receber 

críticas e elogios sobre a atuação do Conselho Nacional de Justiça, sugerindo, se o 

caso, medidas para aperfeiçoar o serviço judicial. Há o dever de a Ouvidoria criar 

meios para assegurar o acesso ao órgão, facilitando, assim, o atendimento ao 

cidadão, seja pessoal, seja por contato telefônico ou eletrônico ou por outro meio 

(art. 6º). A Resolução determina que os Tribunais, que ainda não possuam 

Ouvidoria, criem o órgão no prazo de sessenta dias da publicação da Resolução, 

com as mesmas obrigações acima citadas. Repita-se que caso a questão levantada 

pelo cidadão refira-se a outro órgão ou instituição, o expediente será devolvido ao 

peticionante com orientação acerca do correto direcionamento no que tange ao 

Judiciário; caso a petição seja relacionada a outra instituição ou órgão não 

relacionado ao Judiciário, será remetida para o local cabível, comunicando-se o 

interessado sobre a providência (art. 7º e parágrafos). 

A última Resolução, de número 121, traz regras sobre a divulgação de 

dados processuais na rede mundial de computadores e expedição de certidões. A 

Constituição Federal, em seu artigo 93, IX, prevê a publicidade dos atos praticados, 

somente se admitindo a modalidade restrita quando houver prejuízo à intimidade do 

envolvido. Desta forma, a premissa do art. 1º não poderia ser outra senão a ampla 

publicidade, franqueando-se o acesso a qualquer pessoa, pouco importando a 

prévia demonstração de interesse. Obviamente, há exceções na Resolução, 

permitindo o acesso somente às partes do processo, sob a rubrica de sigilo. Assim, 

terceiros somente terão acesso ao feito sigiloso caso comprovem interesse no 

processo.  

Prosseguindo, a Resolução expôs os elementos para uma pesquisa básica, 

estando elencados no art. 2º. Vão desde o número do processo até o nome das 

partes ou do advogado. O art. 4º traz os elementos já citados no art. 2º para a 

consulta pública de feitos. O parágrafo primeiro dispõe que a consulta, sem prejuízo 

dos feitos que tramitam em segredo de justiça, será parcial nos casos criminais, 

após o trânsito em julgado da decisão absolutória, da extinção da punibilidade ou do 

cumprimento da pena, bem como nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do 

Trabalho. A consulta parcial significa que somente será possível com a utilização do 
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elemento do inciso I do art. 4º, qual seja: número atual ou anteriores, inclusive em 

outro juízo ou instâncias.  

Embora haja o dogma da publicidade a Resolução, respeitando a intenção 

da legislação processual, prevê que o nome da vítima não se inclui na base de 

dados básicos dos feitos criminais. Na verdade, seguindo a legislação processual, o 

nome da vítima sequer deve constar, tutelando-se, assim, a intimidade e a 

integridade da vítima.  Ora, a publicidade, como todos os direitos do sistema jurídico, 

não é absoluta. Assim, admite restrições na área de feitos que tramitam, 

obviamente, sob o segredo da justiça, processos que tramitam na Justiça do 

Trabalho e feitos criminais depois do trânsito em julgado da decisão absolutória, 

extinção da punibilidade ou do cumprimento da pena318. 

Por outro lado, como já dito, a Resolução em comento trata não só da 

publicidade, mas também das certidões de feitos judiciais. O art. 5º e seguintes 

regulamentam o assunto. Em suma, a certidão deverá constar dados pessoais do 

indivíduo, bem como dados sobre os processos distribuídos, seja autor ou ré, com 

apontamento, caso haja, de dados do processo. Em se tratando de feitos criminais, 

a Resolução determina que a certidão não mencione a existência de processo em 

que houve o gozo do benefício conhecido como sursis ou quando a pena já tiver 

sido cumprida ou extinta. Ainda, a certidão de cunho criminal será negativa quando 

não houver sentença penal condenatória transitada em julgado. Sintetizando há 

vários aspectos da certidão regulamentados, sendo importante, para fins deste 

trabalho, consignar a importância da Resolução quanto à expedição de documento 

tão importante como o é a certidão.    

Outrossim, embora não reflexo de uma Resolução propriamente dita, mister 

mencionar o recente sistema denominado como ―Google do Judiciário‖. Trata-se, na 

verdade, da Central Nacional de Informações Processuais e Extraprocessuais – 

CNIPE. O objetivo do programa é se tornar ferramenta de fácil acesso e pesquisa 

pelo indivíduo, viabilizando que sejam coletadas informações de eventuais feitos em 

andamentos em qualquer Tribunal do país, além de franquear pesquisa no que 

tange a protestos junto aos Cartórios Extrajudiciais. Até maio de 2012, somente seis 
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 A Resolução nº 143 de novembro de 2011 alterou o artigo 4º, § 1º, que dispõe das restrições, 
expondo que as restrições não se aplicam em relação aos advogados constituídos nos autos, 
permitindo a consulta. Fonte: www.cnj.jus.br. 



312 

 

Tribunais da Justiça Estadual aderiram ao programa, são eles: Alagoas, Distrito 

Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os Tribunais do 

Amazonas e do Mato Grosso do Sul estão em processo de adesão. Quanto aos 

Cartórios Extraprocessuais, somente em cinco Estados houve adesão, de forma 

parcial, são eles: São Paulo, Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Santa Catarina319.  

A intenção do programa é atingir a plenitude até o ano de 2014. A 

publicidade com o programa permitirá, inclusive, maior segurança nas relações 

comerciais, evitando litígios sobre posse e propriedade de bens. A ferramenta 

permitirá que o feito seja visto em tempo real. O acesso às informações representa a 

síntese das informações buscadas pelo indivíduo de forma simplória e eficiente. O 

acesso também pode ser feito por pessoas que estão fora do país. Com um sistema 

reunindo todas as informações, é fácil perceber que se eliminou toda a burocracia 

antes existente para a busca de informações. Não é por outro motivo que já no dia 

de inauguração do sistema, 13 de abril de 2012, houve mais de quinze mil visitas ao 

sistema, sendo que no dia seguinte mais de quatorze mil acessos320.   
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 Fonte: www.cnj.jus.br. Acesso em 08 de maio de 2012. 
320

  Fonte: www.cnj.jus.br. Notícia veiculada no site do dia 16 de abril, informando que o CNIPE teve 
15 mil acessos no primeiro dia. 

http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/
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CAPÍTULO 4 LIMITES DO PODER NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA 

Neste capítulo tentar-se-á traçar os limites de atuação do Conselho Nacional 

de Justiça. Já se esclareceu que é dotado de poder normativo primário, bem como 

quais são as suas atribuições. Entretanto, como já mencionado, o Pretório Excelso 

perdeu a oportunidade de fixar os parâmetros acerca do contido nos incisos do 

artigo 103-B, § 4º da Constituição Federal. 

Inicialmente, a atenção deve estar voltada para a distinção entre o que vem 

a ser um ato administrativo, diferenciado-o do de natureza jurisdicional. Conforme 

dito anteriormente, em um Estado Democrático de Direito, onde impera a teoria da 

separação de poderes, verifica-se a importância do Judiciário, vez que lhe assiste a 

função jurisdicional. Tanto é assim que qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito 

individual ou coletivo poderá ser objeto de análise pelo Judiciário, conforme art. 5°, 

XXXV, da CF. 

Isso ocorre porque a jurisdição no Brasil é una, diversamente o que ocorre 

na França, por exemplo, onde há o contencioso administrativo, responsável em 

exercer a jurisdição nos assuntos em que a Administração Pública é parte. É a idéia 

de una lex, uno jurisdictio, conforme leciona José Cretella Júnior: 

O sistema de jurisdição uma é aquele em que o Poder Judiciário julga as 

causas decorrentes da relação jurídico-administrativa, os litígios em que a 

Administração é parte, quer nas hipóteses de responsabilidade civil do 

Estado, em decorrência de ato do agente público ou fato gerado por 

máquina pública, quer nas hipóteses em que o prejuízo decorre de ato 

administrativo ilegal, que fere direito líquido e certo do administrado.
321

 

Tal assertiva possui sua razão porque o Estado assumiu a responsabilidade 

de solucionar os conflitos de interesses que venham a surgir na sociedade. Com 

isso se evita que os indivíduos façam ―justiça com as próprias mãos‖, na hipótese 

pela qual prevaleceria a vontade do mais forte e não daquele que tenha razão. 

Assim sendo, com função jurisdicional nas mãos do Estado atinge-se a segurança 
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 Apud DERGINT, Augusto do Amaral. Responsabilidade do Estado por Atos Judiciais. São Paulo: 
RT, 1994. p. 89. 
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social da coletividade, não se permitindo a autotutela por parte das pessoas. Nesse 

sentido, salutar o magistério de Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pelegrini 

Grinover e Cândido Rangel Dinamarco que sobre o assunto dispõem: 

Essa pacificação é feita mediante a atuação da vontade do direito objetivo 

que rege o caso apresentado em concreto para ser solucionado, e o Estado 

desempenha essa função sempre mediante o processo, seja expressando 

imperativamente o preceito (através de uma sentença de mérito), seja 

realizando no mundo das coisas o que o preceito estabelece (através da 

execução forçada).
322

 

Por outro lado, mister se faz salientar a extrema dificuldade de definir-se a 

essencialidade de jurisdição. Contudo, diante dos ensinamentos do mestre 

Chiovenda pode-se apontar dois critérios para a caracterização da natureza jurídica 

de jurisdição, quais sejam: a) substitutividade, b) escopo de atuação do direito. É 

fácil perceber, então, que o Estado ao exercer jurisdição substitui a vontade dos 

indivíduos por sua vontade soberana, mediante o emprego de uma atividade. 

Outrossim, ao realizar tal substituição, o juiz (representante do Estado nesta 

intervenção) não pode ser de modo algum arbitrário, deve, obrigatoriamente, aplicar 

a lei no caso concreto, somente assim o juiz poderá compor, justamente, a lide 

diante da questão trazida a juízo (res in judicium deducta). Neste diapasão aponta-

se a identidade de ato jurisdicional e ato administrativo, sendo que ambos divergem 

do ato legislativo. 

Há dois regimes no que tange à atuação no processo que visam, 

claramente, a aperfeiçoar a prática de decisão judicial, incrementando a melhor 

condução do feito. São os regimes: um (dispositivo), que concede às partes 

completa disponibilidade de iniciativa do processo; e, outro (inquisitivo) que atribui 

ao Juiz poderes, ou para o impulso oficial, ou para a condução do processo. Com 

esses regimes vê-se que o Magistrado exerce a jurisdição dentro do processo com a 

atribuição de zelar pelo regular andamento da demanda e evitar que haja prejuízos à 

dignidade da Justiça, podendo, inclusive, reprimir condutas desleais. Logo, percebe-
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se que o processo é instrumento à disposição do indivíduo para fazer valer seu 

direito material. Assim, na verdade, os poderes do Magistrado são deveres 

imanentes ao exercício da função, impondo ao agente o dever de atuar de forma 

compatível com as regras processuais e éticas e jamais perpetrar prejuízos não só 

às partes litigantes, como também à dignidade da Justiça, representada pelo Poder 

Judiciário, detentor do poder estatal e responsável pelo resguardo do processo. 

Lembrando as palavras de Carlos Aurélio Mota de Souza:  

Concebido o processo, modernamente, como instrumento estatal de 

composição de litígios particulares, de um lado se exige a iniciativa dos 

demandantes, como poder e faculdade, e, de outro, se impõe o constante 

impulso pelos órgãos jurisdicionais, como poder e dever do Estado. 

Incumbe, aos primeiros, como deveres e ônus processuais, pleitear de boa-

fé, não praticando abuso do direito de demandar e procedendo com 

probidade, lealdade e veracidade, não só perante a parte contrária e os 

demais operadores do processo, mas, sobretudo, diante do Juiz, 

preservando sempre a dignidade da Justiça. E aos segundos, a 

responsabilidade funcional de bem administrar o processo, assegurando a 

real igualdade das partes, a celeridade e economia e reprimindo toda 

espécie de abuso processual, a fim de que o processo alcance seus últimos 

fins, resolvendo o litígio, resguardando o ordenamento jurídico e 

restabelecendo a paz social
323. 

Porém, a semelhança entre ato jurisdicional e ato administrativo é só 

aparente, vez que entre os dois tipos de atos há muitas diferenças. A atividade 

jurisdicional é secundária, isso em razão do caráter substitutivo da atividade (deveria 

ter ocorrido a autocomposição), já a atividade administrativa, por sua vez, é primária, 

a Administração independentemente de provocação pode agir. O magistrado em 

regra, é inerte, ou seja, ne procedat ex officio (o juiz não pode atuar em ofício), há a 

necessidade de provocação por parte dos interessados. A Administração Pública, 

pelo contrário, pode atuar de ofício, isto é, sem a provocação de qualquer pessoa. 

Vislumbra-se, também, que a Administração atua em conformidade com a 

lei, tendo-a como norma de conduta. O juiz atua aplicando a lei, especificando-a 

para cada caso concreto. O administrador é parte dos conflitos surgidos na seara 
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administrativa, formando sua convicção sobre a atividade a ser exercida. O juiz 

jamais é parte no conflito trazido a juízo, há o caráter de imparcialidade citado por 

Ovídio Batista, em que o juiz deve ser estranho em face do interesse sobre o qual 

recai sua atividade324. 

Cite-se que a maior diferença entre ambos os atos reside na questão da 

imutabilidade e indiscutibilidade de seus atos (coisa julgada). Somente os atos 

jurisdicionais são passíveis de tornarem-se imutáveis e indiscutíveis. Já os atos 

administrativos não possuem o condão de impedir que os interessados utilizem o 

Judiciário para solucionar a controvérsia, sob pena de violar-se o preceito existente 

na Carta Magna (art. 5°, XXXV), tal assertiva é válida, inclusive, para os atos 

irretratáveis, cuja revisão poderá ser efetuada pelo Judiciário. 

Não obstante toda a explanação acerca da função jurisdicional, necessário 

se faz salientar a existência de dois tipos de atos praticados pelo Judiciário. Ou seja, 

tanto há os atos praticados no desempenho de sua função típica como há os atos 

praticados no desempenho de sua função atípica. Ab initio quanto aos atos 

jurisdicionais, cite-se a precisa definição de Augusto do Amaral Dergnit acerca do 

assunto: 

O ato jurisdicional é aquele ato pelo qual um agente imparcial do Estado (o 

Juiz), mediante um processo, aplica, substitutivamente à atividade das 

partes, o direito objetivo a um caso concreto que lhe é submetido, para 

dirimir uma controvérsia com força de verdade legal.
325

 

É fácil perceber o caminho aqui referido, qual seja: a ação retira o Judiciário 

do estado de inércia, que, por sua vez, movimenta-se por meio do processo, que, 

após uma série de atos, chega-se à sentença. A sentença pode-se assim dizer, é o 

ato jurisdicional por excelência. Contudo, conforme foi dito o referido ato decisório 

abrange uma série de atos, envolvendo vários praticados pelo juiz durante o 

processo para se chegar à sentença. Por isso, deve-se entender que ato 

jurisdicional engloba atos decisórios ou não, vez que para chegar-se ao decisium o 
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juiz vale-se de vários atos, como despachos, decisões interlocutórias. Tanto é assim 

que tais atos também são capazes de gerar danos aos indivíduos, danos estes 

objetos de responsabilidade por parte do Estado. Outrossim, saliente-se que a 

posição majoritária tanto da jurisprudência como da doutrina entendendo sobre a 

natureza de ato jurisdicional acerca dos atos praticados no processo de execução. 

Questão tormentosa na doutrina refere-se à natureza dos atos praticados 

pelo juiz na chamada jurisdição voluntária. Pode-se dizer que o entendimento 

majoritário é no sentido de que a jurisdição voluntária tem natureza premente 

administrativa, a ponto de nem ser considerada jurisdição. Nesse sentido cite-se o 

magistério de Cintra, Grinover e Dinamarco que chegam a indicar alguns pontos 

que, em tese, corroboram a sua tese326. Contudo, não se pode concordar com tal 

entendimento, vez que latente o caráter jurisdicional da chamada jurisdição 

voluntária. Assim sendo, correto o posicionamento de Vicente Grecco Filho sobre a 

matéria, que expõe o seguinte: 

Em ambos os casos, porém, jurisdição contenciosa e voluntária fazem atuar 

a jurisdição com a autoridade de Poder Judiciário, daí não haver diferença 

essencial. As diferenças estão, data venia dos ilustres contrários, na 

acidentalia: modo de atuação, postura do juiz, posição das partes ou 

interessados, efeitos regulares da sentença, etc. [...] na hipótese de não 

haver controvérsia. Havendo, o processo assume a feição de jurisdição 

contenciosa.
327

 

E continua o jurista: 

É preciso lembrar, também, que mesmo na jurisdição voluntária a atividade 

jurisdicional não é consultiva das partes. Ela atua, quando provocada (há 

casos especiais de atuação de ofício quando o interesse público justifica), 

para proferir uma decisão e não para orientar as partes ou dar-lhes, 

previamente, um conselho jurídico.
328
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Em razão do acima exposto é fácil perceber que os atos praticados pelo juiz 

nos procedimentos de jurisdição voluntária são classificados como atos 

jurisdicionais, vez que o juiz possui o seu poder jurisdicional, aplicando a lei no caso 

concreto. 

Nesse passo, ao Judiciário é lícito a realização de atos administrativos no 

exercício de seu ofício constitucional. Isso ocorre em face da harmônica e 

independência que impera entre os poderes (art. 2° da Constituição Federal). Nesse 

sentido é a lição de Augusto do Amaral Dergint, que assim dispõe:  

A atividade exercida pelo Poder Judiciário compreende, pois, a atividade 

jurisdicional, como função básica e específica, e a atividade não 

jurisdicional, como função anômala, não específica, secundária (seja esta 

administrativa ou legislativa).
329

 

Acompanha-se, então, que a denominação de atividade judicial é o gênero, 

no qual atividade jurisdicional e a atividade administrativa são espécies330. Com 

essas premissas, será possível esmiuçar os tópicos seguintes. 

4.1 LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS DO PODER NORMATIVO 

Viu-se muito do que o Conselho pode, na verdade, deve fazer. Contudo, o 

mais importante é fixar os parâmetros de atuação, ainda mais diante de atos 

editados que evidentemente maculam a atividade jurisdicional propriamente dita, 

conforme será visto no item abaixo. Chegou-se à conclusão acima de que possui 

natureza legiferante ao invés de judicante. E mais, que o poder normativo independe 

de regulamentação infraconstitucional para o seu fiel exercício, pois encontra seus 

limites na Constituição Federal, conforme se infirma do disposto no art. 103-B, § 4º. 

Constatou-se que é indevida qualquer tese de que o poder é meramente 

regulamentar, vez que o sistema constitucional não deixa dúvidas de que as 

atribuições têm a natureza legiferante e não meramente administrativa, não se 

falando em quebra da separação dos poderes. A fundamentação constitucional é 
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clara ao elidir qualquer argumento que negue a faceta primária assente ao poder 

normativo do Conselho Nacional de Justiça. 

O núcleo do problema deste Capítulo é tentar encontrar o equilíbrio 

necessário ao exercício do poder. A fixação de limites mínimos e máximos é vital 

para que sirva de norte na ocasião da edição de atos, evitando que haja 

regulamentação insuficiente de assunto de sua competência, bem como que matéria 

seja tratada de forma indevida e imiscua-se na seara jurisdicional, exacerbando as 

atribuições constitucionais que lhe foram concedidas.   

O ponto de partida é ter em mente que o limite mínino refere-se ao 

cumprimento do previsto exatamente no rol do art. 103-B, § 4º, da Constituição 

Federal. Por outro lado, como limite máximo perquire-se sobre a hipótese em que o 

poder normativo ultrapassou as competências constitucionais, invadindo a seara 

jurisdicional e prejudicando a independência funcional do magistrado. 

Como se anteviu, o limite mínimo do poder é o cumprimento das disposições 

constitucionais sobre o Conselho Nacional de Justiça. Se assim o é, fácil vislumbrar 

que os atos do Conselho têm de observar as atribuições contidas no rol do § 4º do 

art. 103-B331. A expressão ―zelar‖ contida nos incisos I e II do rol deve ser 

interpretada de forma genérica, englobando todas as normas envolvendo o 

Judiciário, mesmo que não mencionadas no rol atinente ao Conselho. Logo, todas 

as disposições mencionadas na Seção I do Capítulo III devem ser tuteladas pelo 

Conselho, podendo zelar por elas também. Aliás, é despicienda norma nesse 

sentido, franqueando ao Conselho a prerrogativa de assegurar o fiel cumprimento 

das normas constitucionais relacionadas ao Judiciário.  

Não obstante, na mesma linha de raciocínio, embora despicienda, verifica-se 

que o inciso II preconizou que cabe ao Conselho, inclusive, a observância dos 

ditames principiológicos contidos no art. 37 da Lei Maior. Assim, a interpretação 

também deve ser feita de forma genérica, estabelecendo os limites mínimos de 

atuação, deixando claro que não só a legalidade será observada pelo Conselho, 
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mas também os demais princípios, são eles: a impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.   

Os incisos IV a VII não demandam maiores dificuldades tendo em vista a 

simplicidade da redação e a ausência de maior repercussão. Além do mais, pode-se 

dizer que representam os anseios da sociedade no que tange a maior 

responsabilização dos atos praticados pelos magistrados (incisos IV e V), 

publicidade dos atos e fiscalização popular no desempenho dos magistrados (inciso 

VI) e divulgação aberta sobre os percalços do Judiciário com a elaboração de 

planejamento estratégico para aperfeiçoamento da atividade judicial, solicitando 

providências aos demais poderes (inciso VII).  

A celeuma sobre os limites máximos é mais árdua e aqui se centram os 

maiores problemas e discussões sobre a invasão ao espaço estritamente 

jurisdicional e, inclusive, sobre a natureza legiferante ou puramente regulamentar. Já 

se expôs que o Conselho é detentor de competência legiferante, porém mesmo tal 

afirmação merece a devida atenção. 

Pode-se antever duas posições acerca do poder normativo, superando a 

discussão sobre ser a natureza regulamentar ou legiferante, vez que foi analisado no 

Capítulo 3, sendo uma de cunho restrito e outra ampliativa. Esta preconiza que as 

atribuições são as mais amplas possíveis, podendo tratar de assunto na omissão do 

Estatuto da Magistratura. Já a restritiva traz a idéia de que o poder tem de ser 

exercido observando os ditames do Estatuto da Magistratura. 

Verifica-se que ambas as correntes respeitam a Constituição Federal, 

podendo, inclusive, regulamentar norma de natureza constitucional, desde que não 

haja previsão de reserva de Lei Complementar. Como se disse no Capítulo 3, o 

poder do Conselho abrange a criação de obrigações e deveres no ordenamento 

jurídico, não se falando em invasão ou usurpação de competência. Contudo, deve-

se ter em mente que em momento algum é sugerido ou concedido ao Conselho 

dispor de assunto suplantando a ausência de adequado Estatuto da Magistratura. 

Nesse diapasão, pode-se afirmar que o poder normativo do Conselho pode 

regulamentar disposições constitucionais e outros assuntos previstos no Estatuto da 

Magistratura, porém não lhe é dado, em hipótese alguma, regulamentar assunto de 
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competência do Estatuto e muito menos tem a prerrogativa de prever regras visando 

a compatibilizar a Lei Complementar nº 35/79 (atual Estatuto da Magistratura) com a 

Constituição Federal e com a Emenda Constitucional nº 45/04.  

Ou melhor, não é crível que o Conselho, mesmo que a intenção seja 

louvável, pretenda regulamentar matéria prevista no Estatuto da Magistratura com a 

finalidade de amoldá-la de forma mais adequada à Constituição Federal, bem como 

à Reforma do Judiciário feita em 2004. Aliás, sabe-se que as regras não compatíveis 

da Lei Complementar nº 35/79 foram revogadas pela Constituição Federal de 1988. 

Logo, as recepcionadas pela Lei Maior somente poderão ser alteradas, assim, por 

Lei de natureza Complementar, conforme dita o art. 93, I.  

Parece razoável seguir a linha de que o limite máximo do poder normativo 

dá-se quando o assunto a ser regulamentado não possuir reserva legal, seja de 

qualquer natureza (constitucional ou infraconstitucional). Caso o Conselho não 

observe tal parâmetro, ocorrerá a invasão de seara específica, padecendo de 

ilegalidade ou inconstitucionalidade o ato praticado. Logo, é inegável que 

determinadas matérias possuem o dogma da lei no sentido formal. Aqui se sustenta 

que sequer seria dada a pretensão de o Conselho ampliar direitos e obrigações 

previstos em lei que tratou do assunto, pois seria algo invasivo e não encontraria 

amparo constitucional ou legal. Conclui-se, então, que são limites máximos ao 

Conselho Nacional de Justiça: o atribuído pela dicção dos artigos 93, I e 103-B, § 4º, 

ambos da Constituição, vedando a disposição sobre matéria de natureza 

jurisdicional. 

No Capítulo 3 há a explicação do que se entende por competência 

suplementar. Aqui, como lá, não se deve dizer que ao Conselho Nacional é dada a 

competência de tal natureza. Deve-se diferenciar a idéia de poder normativo e 

competência suplementar. Não se pode perder de vista que a regulamentação de 

assunto pelo Conselho Nacional é atrelada ao previsto na Constituição Federal. 

Repita-se que somente haverá permissão ao órgão nacional nas hipóteses 

aventadas na Constituição e naquelas oriundas do Estatuto da Magistratura. 

No final do ano de 2011 surgiu, pode-se dizer, a maior controvérsia quanto 

ao contorno dos limites do poder normativo do Conselho Nacional de Justiça. O 
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tema em discussão versa sobre a investigação feita pelo Conselho sobre suspeita 

de pagamentos irregulares para magistrados diante de notícia passada pelo 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Em 2009, a Corregedoria-

Nacional do Conselho, sob o comando do Corregedor Ministro Gilson Dipp, 

instaurou Pedido de Providências, sob o número 0003245-34.2009.2.00.0000, com o 

intuito de que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras enviasse ao 

Conselho Nacional de Justiça informações sobre todos os nomes e inscrições no 

Cadastro de Pessoa Física de magistrados e servidores do Judiciário. Com essas 

informações, houve determinação de que o COAF informasse ao Conselho Nacional 

de Justiça todas as movimentações financeiras suspeitas por parte de servidores e 

magistrados, incluindo dados sobre remessas de recursos ao exterior332.    

As condutas praticadas no Pedido de Providências com parecer favorável da 

Procuradoria-Geral do Banco Central, que entendeu pela constitucionalidade do 

repasse das informações ao Conselho Nacional de justiça, sem a necessidade de 

autorização judicial para tanto. Consta que houve o valor de mais de oitocentos e 

oitenta milhões de reais em movimentações financeiras tidas pelo COAF como 

suspeitas. O assunto foi amplamente debatido pela imprensa333, chegando ao 

conhecimento do Supremo Tribunal Federal através do Mandado de Segurança nº 

31.085, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou que a investigação iniciada pelo 

Conselho Nacional de Justiça com base nas informações cedidas pelo COAF 

cessasse.  
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O objeto do presente trabalho não é enfrentar o confronto deflagrado com o 

fato entre Ministros do Supremo Tribunal Federal334, Corregedora-Geral do Conselho 

Nacional de Justiça335, Presidentes dos Tribunais de Justiça336, Ordem dos 

Advogados do Brasil337 e Associações de Classe338, sendo inegável o desgaste do 

Judiciário como instituição. A análise do assunto deve ser feita tendo em vista os 

aspectos técnicos e legais.  

Não se deve defender ou criticar a pessoa da Corregedora-Nacional de 

Justiça, mas sim perquirir os limites da atuação do órgão nacional, chegando à 

conclusão se há necessidade, ou não, de observância da cláusula de jurisdição. 

Nesse ponto, relembre-se que não há dúvidas de que a natureza do Conselho 

Nacional é de cunho administrativo. Logo, embora integrante do organograma do 

Poder Judiciário, é plenamente destituído de qualquer atribuição de caráter 

jurisdicional. Para não deixar dúvidas, colacionam-se julgados do próprio Conselho 

Nacional sedimentando tal premissa. Assim:  

Pedido de Providências. Decisão judicial. Revisão. Competência do 

Conselho Nacional de Justiça. Controle do ato jurisdicional somente 

mediante recursos judiciais previstos na Constituição e nas leis processuais. 

Competência do Conselho Nacional de Justiça restrita ao controle da 

atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e cumprimento dos 

deveres funcionais dos magistrados. Tripartição e independência dos 

poderes (CF, arts. 2° e 103-B, § 4°). – ―I – Não cabe ao Conselho Nacional 

de Justiça realizar controle ou rever atas jurisdicionais dos órgãos do Poder 

Judiciário. II – Revisão de decisão judicial só é passíveI mediante 
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interposição dos recursos previstos na Constituição Federal e nas leis 

processuais. III – Ao Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle do 

Judiciário, só compete examinar a atuação administrativa e financeira dos 

órgãos do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos 

magistrados (CF, art. 103-B, § 4°). IV – Em face da adoção do princípio da 

Tripartição dos Poderes, e sua independência, incabível controle da decisão 

judicial pelos demais Poderes (CF, art. 2°). V – Pedido de Revisão de 

decisão judicial não conhecido, por incabível‖ (CNJ – PP 21 – Rel. Cons. 

Jirair Meguerian – 3ª Sessão – j. 16.08.2005 – DJU 05.09.2005). 

 

Recurso Administrativo. Reclamação Disciplinar. – ―O CNJ não reaprecia o 

mérito da decisão monocrática relativa à correição parcial, de caráter 

jurisdicional, porquanto não tem competência constitucional para o reexame 

de matéria jurisdicional‖ (CNJ – RD 10 – Rel. Ministro Corregedor Antônio 

de Pádua Ribeiro – 25ª Sessão Ordinária – j. 12.09.2006 – DJU 29.09.2006 

– Ementa não oficial). 

 

Procedimento de Controle Administrativo. Matéria sub judice. – ―Inarredável 

a competência deste Conselho para controle da atuação administrativa do 

Poder Judiciário, nos termos do parágrafo 4º do artigo 103-B da 

Constituição Federal, mas não deve o CNJ avançar no debate de sorte a 

atingir eventual decisão judicial, ou nela intervir, por razão de segurança 

jurídica e respeito à função jurisdicional, evitando-se possíveis 

pronunciamentos conflitantes‖ (CNJ – PCA 631– Rel. Cons. Altino Pedrozo 

– 44ª Sessão – j. 31.07.2007 – DOU 17.08.2007 – Ementa não oficial). 

 

Pedido de Providências. Recurso Administrativo. Revisão de Contrato de 

Financiamento Imobiliário. Matéria jurisdicional. Improvimento. 1) A 

competência constitucional conferida ao Conselho Nacional de Justiça diz 

respeito apenas às questões de ordem administrativa, de modo que não lhe 

compete exercer juízo a respeito de Pedido de Revisão de Contrato de 

Financiamento Imobiliário, haja vista que não cabe a este Conselho 

conhecer de matéria jurisdicional. Precedentes do CNJ. 2.)  O Conselho 

Nacional de Justiça tampouco conhece de matéria previamente 

judicializada, a bem prestigiar o Princípio da Segurança Jurídica, evitar a 

interferência na atividade jurisdicional do Estado e afastar o risco de 

decisões conflitantes entre as esferas administrativas e judiciais. 

Precedentes do CNJ. 3) Recurso Administrativo conhecido, mas improvida a 

pretensão Recursal. (CNJ – PP 0007056-65.2010.2.00.0000 – Rel. Cons. 
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Walter Nunes da Silva Júnior – 121ª Sessão – j. 01/03/2011 – DJ - e nº 

41/2011 em 03/03/2011 p.59). 

A cláusula de jurisdição, como dito em outro ponto do trabalho, implica a 

restrição a alguns direitos fundamentais do indivíduo. Somente pode ser realizada 

depois de autorização fundamentada pelo Judiciário. São exemplos: domicílio, 

comunicação telefônica, dissolução de associação, prisão cautelar e, no caso em 

discussão, sigilo fiscal.  

O que se deve pontuar é o que perambulou do COAF para o Conselho 

Nacional de Justiça e, nesse diapasão, deve-se diferenciar o sigilo bancário e as 

verbas recebidas dos Tribunais, ou seja, as movimentações financeiras encetadas 

propriamente ditas e os valores recebidos pelos Tribunais de Justiça. São coisas 

distintas que possuem respostas diversas. Pelo princípio da publicidade, exposto na 

Resolução nº 79339, os Tribunais são obrigados a divulgar, no portal do site, o valor 

pago a título de indenizações, seja qual for a natureza, e não só o valor do subsídio. 

Aqui não há se falar em violação ou menoscabo ao direito à privacidade ou sigilo 

bancário, pois a regra da publicidade, de cunho constitucional, permite tal 

interpretação. Aliás, não se pode esquecer o comando normativo do artigo 13 da Lei 

de Improbidade Administrativa que determina a entrega pelo agente público de sua 

                                                 
339

 Art. 2º. A divulgação das atividades do Poder Judiciário brasileiro submeter-se-á aos seguintes 
princípios: I - caráter informativo, educativo ou de orientação social das publicações e demais 
comunicações realizadas por qualquer meio, sendo vedada a menção a nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público; II - preferência pela utilização 
de meios eletrônicos em detrimento dos impressos, salvo quando estes, em tiragem estritamente 
limitada à respectiva necessidade, forem destinados: a) a informar a população sobre seus direitos e 
sobre o funcionamento da Justiça, em linguagem simples e acessível; b) ao cumprimento de dever 
legal; c) a publicações de teor científico ou didático-pedagógico; d) à guarda em acervo físico do 
órgão; III - livre acessibilidade a qualquer pessoa, integralidade, exatidão e integridade das 
informações alusivas à gestão administrativa, financeira e orçamentária dos tribunais e conselhos, 
devendo seus respectivos sítios eletrônicos na rede mundial de computadores dispor de campo de 
informações denominado "transparência" onde se alojem os dados concernentes à programação e 
execução orçamentária, integrados a sistema informatizado de administração financeira e controle, 
contendo, em tempo real, no mínimo: a) informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira, com discriminação dos valores desembolsados, mensal e anualmente, e classificação de 
todas as despesas por rubrica própria e específica, a título de pessoal, investimentos ou custeio, 
vedada a identificação genérica de pagamentos ("pessoal", "vantagens", "outros" ou "diversos", por 
exemplo); b) no pagamento a fornecedores, os dados referentes ao número do correspondente 
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa natural ou jurídica beneficiária do 
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; c) o lançamento e o 
recebimento de toda receita destinada às unidades gestoras, inclusive referentes a recursos 
extraordinários. Fonte: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/resolucoespresidencia/12197-resolucao-no-79-de-9-de-junho-de-2009, acesso em 
outubro de 2011. 
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declaração de imposto sobre a renda, documento que contém inúmeros dados sobre 

o patrimônio do agente, não se falando em inconstitucionalidade de qualquer tipo.    

Assim, a indenização recebida pelo Tribunal deve ser indicada na 

declaração preenchida e destinada à Receita Federal. Desta forma, o acesso do 

Conselho Nacional à referida declaração não implica qualquer desvio nas atribuições 

constitucionalmente definidas ao Conselho. A essência da determinação legal é 

permitir a fiscalização da evolução patrimonial do agente, como meio de franquear a 

apuração de desvio de conduta. A não utilização das informações representaria a 

inutilidade da providência. Se se trata de requisito legal à posse a entrega da 

declaração de patrimônio, é óbvio que a informação anual do patrimônio visa a 

facilitar a investigação sobre a forma como se deu eventual incremento. Se o 

documento fica arquivado junto ao Tribunal, nada impede, então, que o Conselho 

Nacional de Justiça tenha acesso a ele e proceda às investigações. 

A mesma conclusão exsurge da imprescindibilidade de o Tribunal manter as 

informações sobre pagamentos a título de indenização aos agentes de forma aberta 

ao cidadão, fiscal da utilização do erário público. Não é por outra razão que quando 

constatada a irregularidade do Tribunal de Justiça de São Paulo ao não divulgar de 

forma ampla os dados, somente o valor do subsídio e décimo terceiro salário, o 

Presidente do órgão, Desembargador Ivan Sartori, informou que as informações 

passariam à visualização no portal eletrônico em atendimento ao determinado pelo 

Conselho Nacional de Justiça. Somente a partir das investigações feitas pela 

Corregedoria-Geral do Conselho Nacional de Justiça é que se viabilizou o 

pagamento de forma irregular para alguns magistrados do Estado de São Paulo, 

havendo suspeita de beneficiamento da posição de integrante da cúpula do órgão340.  

                                                 
340

 A partir dos fatos, o Conselho Nacional de Justiça descobriu, com apoio da imprensa, série de 
irregularidades no Tribunal de Justiça de São Paulo, envolvendo a alta cúpula do Tribunal. Assim: 
JUÍZES receberam benefício por anos em que eram advogados. Folha de São Paulo, 29 de dez. de 
2011, p. A4. TRIBUNAL de SP vai investigar folha de pagamento de juízes. Folha de São Paulo, 3 de 
jan, de 2012, p. A4. DESEMBARGADORES receberam R$ 1 mi de verba antecipada. O Estado de 
São Paulo, 6 de jan. de 2012, p. A9. TJ investiga pagamentos privilegiados a 29 juízes. Folha de São 
Paulo, 6 de jan. de 2012, p. A7. EX-CHEFE do TJ-SP liberou R$ 1,5 mi pra si próprio. Folha de São 
Paulo, 11 de jan. de 2012, p. A7. TJ quer corrigir privilégio em pagamentos. Folha de São Paulo, 16 
de jan. de 2012, p. A9. TJ-SP investiga pagamentos de R$ 600 mil a juízes. Folha de São Paulo, 22 
de jan. de 2012, p. A8. TJ-SP investiga pagamentos fora do contracheque a juízes. Folha de São 
Paulo, 31 de jan. de 2012, p. A6. CNJ amplia investigações sobre juízes em São Paulo. Folha de São 
Paulo, 20 de março de 2012, p. A4. 
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O fato é que o sigilo bancário não pode ser restringido por órgão de natureza 

administrativa como o Conselho Nacional de Justiça. Em final de janeiro de 2012 o 

Procurador-Geral de Justiça arquivou a representação feita por associações de 

classe (Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação dos Juízes Federais e 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho) para a conduta da 

Corregedora-Geral do Conselho por entender que não houve violação à lei, vez que 

a medida não foi requisitada por ela, mas sim por outro Corregedor, Ministro Gilson 

Dipp, em 2009, bem como pela circunstância de ter sido aprovada pelo Plenário do 

Conselho Nacional. Ainda, salientou que as informações declinadas pelo COAF não 

mencionaram os nomes dos Magistrados, sendo que o Plenário também foi 

cientificado disso341.  

Não se questiona a autorização do Plenário para a providência junto ao 

COAF e muito menos eventual comunicação sobre o retorno das diligências, mas 

sim a possibilidade da requisição das informações e, nesse ponto, como já se disse, 

o Conselho Nacional de Justiça necessitaria de autorização judicial para tanto. O 

sigilo das informações existentes junto ao COAF repercute na intimidade e 

privacidade do indivíduo e, então, dependem de deliberação de agente do Judiciário 

com competência de natureza jurisdicional342. Já se demonstrou que a natureza do 

Conselho Nacional de Justiça é de cunho administrativo, não possuindo resquício 

jurisdicional. Desta forma, com apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, percebe-se que a conduta violou os comandos da Lei Maior. Assim: 

A quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder 

Público ou por seus agentes. É que, se assim não fosse, a quebra de sigilo 

converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada e de 

devassa indiscriminada da esfera de intimidade das pessoas, o que daria, 

ao Estado, em desconformidade com os postulados que informam o regime 

democrático, o poder absoluto de vasculhar, sem quaisquer limitações, 

registros sigilosos alheios. Doutrina. Precedentes. Para que a medida 

excepcional da quebra de sigilo bancário não se descaracterize em sua 

finalidade legítima, torna-se imprescindível que o ato estatal que a decrete, 

                                                 
341

 Representação MPF/PGR nº 1.00.000.018149/2011-51. 
342 Até a edição da Lei nª 9.296/96, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era no sentido da 
impossibilidade de interceptação telefônica, mesmo com autorização judicial, em investigação 
criminal ou instrução processual penal, tendo em vista a não recepção do art. 57, II, e da Lei nª 
4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações). 
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além de adequadamente fundamentado, também indique, de modo preciso, 

dentre outros dados essenciais, os elementos de identificação do correntista 

(notadamente o número de sua inscrição no CPF) e o lapso temporal 

abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por 

instituição financeira. Precedentes. (HC 84.758, Rel. Min. Celso de Mello, 

julgamento em 25-5-06, DJ de 16-6-06). No mesmo sentido: Inq 2.245-AgR, 

Rel. p/ o ac. Min Cármen Lúcia, julgamento em 29-11-06, Informativo 450. 

No início de fevereiro de 2012, em análise de Medida Cautelar na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4638, o Supremo enfatizou, mais uma vez, que a 

natureza do Conselho Nacional de Justiça é administrativa. Não é crível sustentar o 

contrário, transmudando a sua essência, mesmo diante do relevante aspecto político 

no exercício de suas atribuições. Desta forma, partindo da premissa exaustivamente 

mencionada, não é possível dar guarida à requisição das informações junto ao 

COAF. 

Não obstante, também existem no próprio Supremo Tribunal Federal outros 

julgados permitindo que instituições, não dotadas de competência jurisdicional, 

possam obter, sem autorização judicial, dados bancários. A conduta não 

representaria afronta à Constituição. Assim:  

Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Instituição financeira executora de 

política creditícia e financeira do Governo Federal. Legitimidade do 

Ministério Público para requisitar informações e documentos destinados a 

instruir procedimentos administrativos de sua competência. Solicitação de 

informações, pelo Ministério Público Federal ao Banco do Brasil S/A, sobre 

concessão de empréstimos, subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base 

em plano de governo, a empresas do setor sucroalcooleiro. Alegação do 

Banco impetrante de não poder informar os beneficiários dos aludidos 

empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo bancário, previsto no art. 38 

da Lei n. 4.595/1964, e, ainda, ao entendimento de que dirigente do Banco 

do Brasil S/A não é autoridade, para efeito do art. 8º, da LC n. 75/1993. O 

poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à 

ordem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades 

ilícitas. A ordem jurídica confere explicitamente poderes amplos de 

investigação ao Ministério Público — art. 129, incisos VI, VIII, da 

Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar 

n. 75/1993. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério Público, 
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informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela 

instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do 

sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos 

para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do 

patrimônio público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da Constituição. No 

caso concreto, os empréstimos concedidos eram verdadeiros 

financiamentos públicos, porquanto o Banco do Brasil os realizou na 

condição de executor da política creditícia e financeira do Governo Federal, 

que deliberou sobre sua concessão e ainda se comprometeu a proceder à 

equalização da taxa de juros, sob a forma de subvenção econômica ao 

setor produtivo, de acordo com a Lei n. 8.427/1992. Mandado de segurança 

indeferido. (MS 21.729, Rel. p/ o ac. Min. Néri da Silveira, julgamento em 5-

10-95, DJ de 19-10-01) 

 

A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a 

investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão 

Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante 

deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade 

objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedente: MS 23.452-

RJ, Rel. Min. Celso de Mello (Pleno). (MS 23.639, Rel. Min. Celso de Mello, 

julgamento em 16-11-00, DJ de 16-2-01) 

Constata-se, então, que há autorização tanto para o Ministério Público como 

para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Contudo, em ambos os casos há 

evidente direcionamento das hipóteses admitidas. Em relação ao Ministério Público 

somente será possível caso a informação seja relevante para investigação em 

andamento sobre a suposta prática de ilícito com dinheiro público. Já à Comissão 

Parlamentar de Inquérito, a quebra deve ser precedida de observância do princípio 

do colegiado, ou seja, que seja deliberada pelo Plenário da Comissão, havendo 

autorização do colegiado. E mais, a providência deve se basear em existência 

concreta de causa provável, legitimando, assim, a medida excepcional. 

Nesse diapasão, mesmo que seja admitida a possibilidade de o Conselho 

seguir a mesma linha acima, excepcionando a cláusula de jurisdição, o cenário não 

se alteraria, vez que, apesar da aprovação colegiada, não se verificou nenhuma 

causa provável concreta que legitimasse a postura. A celebração de convênio com o 

COAF para o envio de informações não se consubstancia no requisito mencionado 



330 

 

pelo Supremo Tribunal para a autorização da restrição ao direito fundamental. O 

pedido de providência do ano de 2009 não trouxe nenhum elemento que ensejasse 

suspeita concreta, sendo, assim, violador do direito de intimidade, pois se baseou 

em elemento geral, mostrando-se uma busca generalizada. Nesse ponto, deve-se 

limitar a atribuição do Conselho para se evitar prejuízos aos direitos fundamentais.  

O problema, então, da questão está na ausência de qualquer causa concreta 

e plausível para a decretação da quebra do sigilo bancário. No Mandado de 

Segurança nº 31.085, a Associação de Magistrados Brasileiros teve acesso ao 

Pedido de Providências nº 0003245-34.2009.2.00.0000 onde se deu a restrição do 

direito ao sigilo. Verifica-se que, inicialmente, não havia qualquer indício de desvio 

de conduta, evolução de patrimônio ou prática de ilícito criminal que justificasse a 

medida restritiva. Constata-se, inclusive, que a Corregedoria-Geral do Conselho 

Nacional de Justiça requisitou os dados cadastrais junto ao Ministério da Fazenda 

(Cadastro de Pessoa Física – CPF) de todos os Magistrados e servidores do Poder 

Judiciário, em julho de 2009, para, em seguida, enviá-los ao COAF, requisitando que 

fossem investigadas movimentações suspeitas de todos os integrantes do Judiciário, 

com exceção dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em julho de 2010:  

Autue-se como Pedido de Providência, constando como Requerente 

Corregedoria Nacional de Justiça, e Requeridos os Tribunais Estaduais, 

Federais, Trabalhistas e Militares. Oficie-se, eletronicamente, aos Tribunais 

Requeridos, solicitando o fornecimento do nome e CPF de todos os 

servidores e membros, com fundamento no art. 103-B, § 5º, II, da CF, a 

serem prestados em meio eletrônico em 15 (quinze) dias. Dê-se ciência. 

Cópia do presente servirá como Ofício. 

 

Trata-se de pedido de providências autuado com o intuito de obter relação 

atualizada de nome e inscrição no Cadastro de Pessoa Física de todos os 

membros e servidores dos Tribunais Estaduais, Federais, Trabalhistas e 

Militares. Certificado pela Secretaria Processual do CNJ (CERTD244) o 

cumprimento do que requerido no despacho proferido em 13 de julho de 

2009 (REA1). Encaminhem-se os dados obtidos ao Exmo. Sr. Presidente do 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras solicitando informações 

sobre a existência de comunicações suspeitas perante aquele órgão em 

face dos membros e servidores dos Tribunais relacionados, inclusive 
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remessa de recursos financeiros para o exterior. Cópia do presente servirá 

como Ofício. 

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que o sigilo bancário é 

direito fundamental, somente sendo flexibilizado em situações excepcionais, 

expondo que manifestações genéricas e desprovidas de qualquer plausibilidade não 

podem ensejar a quebra do sigilo, sequer na hipótese de autorização judicial. Ou 

seja, mesmo com o aval do Judiciário, a decisão que permite investigação dessa 

natureza imprescinde de justificação, com a exposição dos motivos que levaram à 

restrição do direito fundamental à intimidade e privacidade. Assim:  

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. QUEBRA DE SIGILO 

BANCÁRIO. REMESSA DE LISTAGEM QUE IDENTIFIQUE TODAS AS 

PESSOAS QUE FIZERAM USO DA CONTA DE NÃO-RESIDENTE 

TITULARIZADA PELA AGRAVANTE PARA FINS DE REMESSA DE 

VALORES AO EXTERIOR. LISTAGEM GENÉRICA: IMPOSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE QUANTO ÀS PESSOAS DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADAS NO INQUÉRITO. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. 

1. Requisição de remessa ao Supremo Tribunal Federal de lista pela qual se 

identifiquem todas as pessoas que fizeram uso da conta de não-residente 

para fins de remessa de valores ao exterior: impossibilidade. 2. Configura-

se ilegítima a quebra de sigilo bancário de listagem genérica, com nomes de 

pessoas não relacionados diretamente com as investigações (art. 5º, inc. X, 

da Constituição da República). 3. Ressalva da possibilidade de o Ministério 

Público Federal formular pedido específico, sobre pessoas identificadas, 

definindo e justificando com exatidão a sua pretensão. 4. Agravo provido 

parcialmente. (STF, Pleno, Ag.Rg. Inq. 2245/MG, Rel. Min. Joaquim 

Barbosa, Rel. p/acórdão Min. Cármen Lúcia, DJ. 09.11.07) 

No início de março de 2012, o novo relator do Mandado de Segurança nº 

31.085, Ministro Luiz Fux343, modificou a liminar com o intuito de permitir a retomada 

das investigações sobre a evolução do patrimônio de alguns Magistrados, porém 

impediu que as investigações utilizem dados fornecidos pelo COAF. Ou seja, o 

                                                 
343

 Por decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Cezar Peluso, em fevereiro de 

2012, houve a transferência da Relatoria do caso, sendo retirada do Ministro Joaquim Barbosa e 
passada para o Ministro Luiz Fux em face da similitude de caso já sob os cuidados do Ministro Fux. 
Fonte: www.stf.jus.br. 
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Conselho Nacional de Justiça poderá retomar a apuração de eventuais 

irregularidades, mas sem se basear no relatório do COAF. Logo, somente poderá 

utilizar as informações das Declarações de Imposto sobre a Renda enviadas pelos 

Magistrados aos Tribunais locais344. 

Outro assunto que também precisa ser exposto refere-se às decisões do 

Conselho Nacional de Justiça frente ao Supremo Tribunal Federal. O ponto é o limite 

do poder ante a possibilidade de a parte recorrer ao Judiciário para reformar a 

decisão do Conselho Nacional de Justiça. A análise é o exposto no art. 102, I, r, 

Constituição Federal. Se a natureza do Conselho Nacional é administrativa, chega-

se à conclusão de que o Supremo Tribunal Federal não detém competência para 

rever os atos praticados. Embora o Supremo Tribunal Federal esteja no ápice da 

pirâmide da estruturação do Poder Judiciário, verifica-se que o fato de as atribuições 

do Conselho Nacional de Justiça serem destituídas de caráter jurisdicional 

conferem-lhe a peculiaridade de, como regra, irrecorribilidade.  

A recorribilidade franqueada no artigo supracitado somente repercute no que 

tange à legalidade e legitimidade do ato praticado pelo Conselho Nacional de 

Justiça. Assim, eventual ação proposta pelo indivíduo que se sinta lesado pela 

decisão do Conselho somente poderá contestar eventual desconformidade do ato 

com a lei ou a norma que circunscreve o seu procedimento ou, ainda, que cause 

violação aos princípios da moralidade ou da finalidade da administração345.  

É inegável que o Judiciário exerce, além da atividade jurisdicional, função 

preponderante, outras atividades tidas como não jurisdicionais, possuindo a faceta 

administrativa e até legislativa, porém o faz como função secundária, de cunho 

anômalo. Essa é a regra que, quando se trata de Conselho Nacional de Justiça, é 
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 Trecho da decisão no Mandado de Segurança nº 31.085: Esclarecer à Exmª Srª Corregedora 

Nacional de Justiça que, em face do teor do seu ofício acima declinado, poderá prosseguir nas 
―inspeções que eram rotineiras antes da concessão da liminar‖, reservada ao Plenário do Supremo 
Tribunal Federal a apreciação da juridicidade da praxe noticiada. Fonte: www.stf.jus.br.  

345
 É a lição que se retira em MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23 ed. São 

Paulo: Malheiros, 1998. p. 578. In verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos 
administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, por 
legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-
se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da 
moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que 
desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do 
interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da 
Administração. (grifo nosso) 

http://www.stf.jus.br/
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alterada, vez que a atividade específica do órgão é administrativa, sendo a 

legislativa como não específica, vedada qualquer atividade jurisdicional. Deve-se 

fazer em contraponto entre o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a 

autonomia do Conselho Nacional de Justiça. O ponto a ser salientado consubstancia 

na certeza de o Supremo Tribunal Federal não deter competência recursal quanto 

aos atos de natureza administrativa. A característica de ser a Corte Suprema do 

Brasil não implica a centralização da administração do Judiciário, que, agora, está 

sob os cuidados do Conselho Nacional de Justiça.  Desta forma, a irresignação do 

indivíduo fica circunscrita aos parâmetros da legalidade e da legitimidade, vedada a 

incursão no que tange ao mérito do ato propriamente dito.  

Por exemplo, punição a Magistrado decorrente de processo administrativo 

junto ao Conselho Nacional de Justiça. A interpretação do art. 102, I, r, Constituição 

Federal amolda-se ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, porém, 

nesse exemplo, a ser exercida de forma mitigada.  Em um processo disciplinar 

somente será alvo de análise pelo Supremo Tribunal Federal se houve desvio no 

procedimento legal capaz de ensejar violação ao devido processo legal. A 

perquirição sobre a pena aplicada exsurge como meio de verificar, tão-só, se houve 

a observância de garantia à defesa e se o julgamento foi de acordo com as 

previsões legais e constitucionais. A postura do órgão jurisdicional não pode chegar 

a ponto de se imiscuir na discricionariedade do Conselho Nacional de Justiça em 

relação à penalidade imposta. Não é dado ao Supremo Tribunal Federal modificar a 

punição infligida, sob pena de ceifar a discricionariedade assegurada legitimamente 

ao Conselho Nacional de Justiça. O núcleo de decisão, então, refere-se à legalidade 

da punição, confirmando-a, ou não, hipótese em que a afastará, ficando impedido de 

infligir outra no lugar. 

A matéria de mérito, extraída das provas oral e documental, foge à 

apreciação do Judiciário, inserindo-se no poder discricionário da Administração, 

descabendo discutir se a punição foi excessiva ou rigorosa, na medida em que o 

juízo de conveniência e oportunidade é sempre da autoridade administrativa. É 

incabível, no âmbito da Corte Suprema, reexame do mérito administrativo a implicar 

invasão da competência exclusiva da Administração, exceto quando demonstrado 
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abuso de poder na atuação da autoridade processante ou a flagrante ilegalidade da 

punição, aplicada com base em situação fática inexistente. 

Desta forma, é dado ao Conselho Nacional de Justiça valer-se dos meios 

legais para a preservação de sua legitimidade judiciária, obstando que suas 

decisões sejam desconsideradas. No que tange às matérias administrativas, poderá, 

por si só, cassar o ato que tenha violado qualquer disposição ou decisão do órgão 

nacional. Ou seja, deverá o Conselho Nacional invalidar todo e qualquer ato 

administrativo emanado de outro órgão jurisdicional, que venha a tornar sem efeito 

uma decisão de natureza administrativa do órgão nacional. Assim: 

Ao julgar reclamação manifestada pelo Ministério Público Federal no 

Tocantins, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Cezar 

Peluso, cassou, em todos os seus efeitos, decisão proferida pelo Tribunal 

Regional Eleitoral do Tocantins em 13 de abril de 2010, por 

descumprimento de decisão plenária proferida pelo CNJ no Pedido de 

Providências nº 0007542-84.2009.2.00.0000. Em sessão realizada em 6 de 

abril de 2010, ao julgar improcedente pedido de providências do servidor do 

TRE/TO Renato de Castro Reis, o CNJ, por unanimidade, decidiu que os 

servidores médicos do Poder Judiciário, investidos em função de confiança 

ou cargo em comissão, devem cumprir jornada de trabalho de oito horas 

diárias e 40 horas semanais [...] Diante da confirmação da presidência do 

TRE/TO, o ministro Cezar Peluso cassou a decisão proferida pela maioria 

dos juízes do TER/TO, ressaltando que as decisões proferidas pelo CNJ 

sujeitam-se apenas à revisão do Supremo Tribunal Federal, não podendo 

os tribunais sujeitos ao controle do Conselho contrariar suas 

determinações
346

. 

Por outro lado, assim como não cabe ao Conselho Nacional de Justiça 

adentrar o mérito das decisões jurisdicionais, não cabe ao Judiciário analisar o 

mérito das decisões administrativas do Conselho. Ou seja, não é dado a órgão 

jurisdicional diverso do Supremo Tribunal Federal analisar o conteúdo das decisões 

administrativas do Conselho Nacional de Justiça, com as ressalvas já tratadas no 

                                                 
346

 Conforme veiculado em: 

http://www.prto.mpf.gov.br/pub/ascom/decisao_cnj_reclamacao_treto_renato_castro.pdf, acesso em 
fevereiro de 2012. Para ver íntegra da decisão, consultar site: www.cnj.jus.br, Reclamação para 
Garantia das Decisões nº 0002816-33.2010.2.00.0000. 

http://www.prto.mpf.gov.br/pub/ascom/decisao_cnj_reclamacao_treto_renato_castro.pdf
http://www.cnj.jus.br/
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que tange ao mérito do ato administrativo. A posição do Conselho Nacional de 

Justiça impõe a observância de seus atos, somente se admitindo resistência através 

dos meios legais, quais sejam: ações junto ao Supremo Tribunal Federal, sem 

prejuízo dos limites traçados acima.  

A função jurisdicional e o poder decorrente do ato judicial não autoriza que 

um Tribunal profira decisão, com natureza judicial, visando a desconstituir a validade 

do ato emanado do Conselho Nacional de Justiça. Deve-se divisar a diferença entre 

ato administrativo e judicial, não se falando em sobreposição de um em face do 

outro. É claro que a predominância do judicial em detrimento do administrativo não 

tem o condão de gerar mudança do que foi dito, mas sim preconizar e esclarecer 

que cada ato possui a sua área de abrangência. Eventual irresignação da parte deve 

ser levada ao Supremo, com as limitações já explicitadas, nos termos do art. 102, I, 

r, da Constituição Federal. 

Logo, equivocadas as decisões Tribunais de Justiça dos Estados do Paraná 

e Goiás347 ao suspender a eficácia da Resolução nº 7 do Conselho Nacional de 

Justiça no que tange à vedação ao Nepotismo. Ora, se há discordância, mister que 

impugnassem o ato perante o Supremo Tribunal Federal com apoio na disposição 

constitucional supracitada. Por outro lado, também equivocada, da mesma forma, 

postura do Conselho Nacional de Justiça ao simplesmente desconsiderar a decisão 

judicial. Se o ato judicial contrariou a decisão do Conselho Nacional de Justiça, cabe 

a este se valer do Judiciário para valer a sua competência, por meio do instituto da 

Reclamação ou do Mandado de Segurança.   

Consigne-se que a posição acima não é pacífica, vez que há entendimento 

de que o Conselho Nacional não necessita se valer do Judiciário, no caso Supremo 

Tribunal Federal, para valer a sua legitimidade judiciária348. Poderia, então, instaurar 

procedimento, de ofício inclusive, para o fim de analisar a situação e ―invalidar‖ a 

decisão judicial.  Ao que tudo indica, essa parece ser a posição adotada pelo 

                                                 
347

 No caso da Justiça Estadual do Paraná, a suspensão dos efeitos da resolução partiu do Tribunal, 

onde trinta Desembargadores possuíam parentes em cargo de comissão. Já no Estado de Goiás, a 
decisão partiu de Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, mantendo trinta e seis servidores em 
condições contrárias à Resolução. A decisão do Magistrado de Goiás foi revertida pelo próprio 
Tribunal de Justiça do Estado. 
348

 DEOCLECIANO, Pedro Rafael Malveira. O Conselho Nacional de Justiça e o controle democrático 
do Poder Judiciário: uma realidade possível?. Dissertação Mestrado. Ceará: Fortaleza. Universidade 
de Fortaleza, 2010. p. 118-122. 



336 

 

Conselho Nacional de Justiça, que entende não haver quebrantamento do princípio 

da independência funcional. Assim: 

ATAQUE A DECISÃO DO CNJ ATRAVÉS DE AÇÕES JUDICIAIS 

PROPOSTAS PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. Competências exclusiva 

do STF para desconstituir decisões do CNJ. Concurso unificado para 

serventias extrajudiciais. Decisão do PP 861. Afastamento de 

determinações do CNJ por magistrados locais. Aplicação do entendimento 

fixado por este CNJ no PCA 200710000014942. Apenas o Supremo 

Tribunal Federal tem competência para afastar aplicação de decisão do 

CNJ
349

. 

O Conselho Nacional esboça o entendimento de que decisões contrárias às 

regras de competências podem ser simplesmente desconsideradas, como se 

fossem um nada jurídico, pouco importando se houve até o fenômeno da coisa 

julgada. Ou melhor, há casos em que o Conselho Nacional tornou ineficaz sentença 

judicial por violar a competência do órgão nacional. É o que se verifica no 

julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 200710000014942, mais 

precisamente, no trecho do voto do Relator Conselheiro Joaquim Falcão e, em 

seguida, acompanhado pelo Conselheiro Cesar Asfor Rocha, em voto vista, expondo 

alguns comentários sobre a coisa julgada: 

Note-se que não é competência recursal, mas competência, frise-se, 

originária, para julgar ações contra o próprio órgão, podendo, portanto, 

anular suas decisões. 

 

Conclusão: somente o Supremo pode desconstituir decisão do CNJ. 

 

Não se trata, este voto, de qualquer reforma da decisão do Órgão Especial 

do TJRJ no MS 322. Não se questiona aqui o respeito ou não do Órgão 

Especial à determinação do Supremo em sede de liminar na ADC12. Não 

se questiona se a decisão fez ou não coisa julgada quando considerou 

decadencial o prazo de cinco anos. 

Nesse sentido, a decisão do Órgão Especial do TJRJ, qualquer que seja, 

tenha sido ou venha a ser, não vincula o CNJ. 

                                                 
349

 Pedido de Providências nº 20091000003102, Rel. Conselheiro Joaquim Falcão. 82ª Sessão. DJ. 
14.04.2009, conforme consultado no site: www.cnj.jus.br, em outubro de 2011. 

http://www.cnj.jus.br/
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Mantém-se íntegras as presunções de legalidade e veracidade, bem como a 

auto-executoriedade, da Resolução 7 e do Enunciado Administrativo 01 

para este Conselho. 

Não encontro, pois, qualquer óbice para que possa o CNJ desconsiderar a 

decisão que reintegrou a Sra. Irlene Meire Cavalieri, tendo em vista sua 

relação conjugal para com o Desembargador Sérgio Cavalieri Filho. 

Por absoluta incompetência daquele órgão para julgar o Conselho Nacional 

de Justiça, simplesmente desconheço da decisão que determinou a 

aplicação do prazo decadencial de 5 anos para anulação de atos de 

nomeação. 

Trata-se de ato ineficaz, sem qualquer conseqüência em relação às 

determinações do CNJ
350

. 

 

[...] 

Neste caso, a coisa julgada mandamental surgiu após o julgamento referida 

ADC, o que retira dela qualquer possibilidade de eficácia, tendo em vista 

que carece de fundamento constitucional e jurídico, podendo mesmo se ter 

como inexistente, por afrontar de maneira direta e aberta a Constituição, 

não podendo, portanto, prevalecer. 

Trata-se, na verdade, apenas da aparência da coisa julgada, pois na 

verdade, a coisa julgada não é nutrida de nenhum outro valor que não seja 

a sua compatibilidade com o ordenamento jurídico; nenhum documento, 

nenhuma decisão, nenhuma proclamação ou nenhuma enunciação de 

solução tem existência e validade jurídicas por si sós, como se fossem 

entes autônomos, cuja essência fosse produzida por si mesmo; todos os 

atos emitidos pelo poder estatal dependem estritamente de serem 

compatíveis com o sistema juridicamente organizado
351

. 

O que deve ficar consignado que o sistema possui premissas e a atitude do 

Conselho não é a melhor de acordo com os meios que estão à disposição. Como se 

disse, em caso de desrespeito deve procurar fazer valer suas decisões por meio do 

Supremo Tribunal Federal, utilizando a reclamação constitucional ou mandado de 

segurança. A Advocacia-Geral da União deve atuar a de forma a viabilizar a 

preservação das competências do Conselho Nacional de Justiça. Não há 

                                                 
350

 Procedimento de Controle Administrativo nº 200710000014942, voto do Rel. Conselheiro Joaquim 
Falcão, em 19.12.2007, conforme site: www.cnj.jus.br, acesso em outubro de 2011. 
351

 Procedimento de Controle Administrativo nº 200710000014942, voto do Conselheiro Cesar Asfor 

Rocha, em 31.01.2008, conforme site: www.cnj.jus.br, acesso em outubro de 2011. 

http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/
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desprestígio ao Conselho em busca o Supremo Tribunal Federal para manter 

incólume suas atribuições.  

Embora os elementos sejam diferentes, constata-se que o próprio Conselho 

Nacional de Justiça tem por conduta não adentrar assuntos que estejam 

judicializados, ou seja, questões que são alvo de discussão por outro órgão 

jurisdicional não são analisadas pelo Conselho visando a evitar que decisões 

contrárias sejam proferidas, ainda mais em se tratando de natureza distinta. Não é 

possível que o Conselho Nacional aja de forma a esvaziar o núcleo do objeto 

discutido em Juízo. Assim352: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MATÉRIA JUDICIALIZADA PELA PRÓPRIA 

REQUERENTE POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. Segundo 

entendimento pacificado por este Conselho Nacional de Justiça, uma vez 

judicializada a questão, não cabe ao CNJ examiná-la, sob pena de, por vias 

transversas, imprimir ineficácia à decisão judicial ou esvaziar seu objeto. 

Recurso a que se nega provimento. (CNJ – PP 2956 – Rel. Cons. Felipe 

Locke Cavalcanti – 62ª Sessão – j. 13.05.2008 – DJU 02.06.2008).  

 

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO. VI CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA 

MAGISTRATURA FEDERAL DA 1ª REGIÃO. MATÉRIA JUDICIALIZADA. 

NÃO CONHECIMENTO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. 1) Este Conselho Nacional da Justiça 

firmou orientação no sentido de não conhecer de matéria anteriormente 

submetida a via judicial pelo próprio requerente, como no caso. 2) É 

irrelevante a circunstância de ter sido a demanda judicial iniciada antes da 

criação do CNJ. A orientação pelo não conhecimento de matéria 

judicializada é ressalvada apenas nas hipóteses de ajuizamento de ação 

posteriormente à provocação do CNJ e quando tal judicialização não se dá 

pelo próprio requerente. Recurso a que se nega provimento (CNJ – PCA 

5135 – Rel. Cons. Jose Adônis Callou de Araujo Sá – 81a Sessão – j. 

31.03.2009 – DJU 07.04.2009).  

 

EMENTA: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO GOIÁS. INTERESSE INDIVIDUAL SEM REPERCUSSÃO NO 

JUDICIÁRIO NACIONAL. MATÉRIA JUDICIALIZADA. NÃO-

                                                 
352

 Consulta no site: www.cnj.jus.br, acesso em fevereiro de 2012. 

http://www.cnj.jus.br/
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CONHECIMENTO. 1. Analisar demanda que aborde interesse meramente 

individual, sem repercussão institucional relevante para o Judiciário 

Nacional não é atribuição deste Conselho Nacional de Justiça. 2. O CNJ 

não conhece de matéria anteriormente submetida à via judicial pelo próprio 

requerente. 3. Pedido não conhecido.       Trata-se de Pedido de 

Providências instaurado por Adelair Xavier de Godoy Soares em face da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás. Alega que em 22 de 

agosto de 1990 foi nomeada Escrevente e Suboficial do Tabelionato de 

Notas e Cartório de Registro de Imóveis, mas que ―foi designado outro 

serventuário de nome Geraldo Majela Rabelo Costa, para responder pelas 

serventias vagas‖, tendo sido revogada a Portaria de sua nomeação. 

Registrou que propôs ação de anulação de ato jurídico em face do Estado 

de Goiás e que aguarda decisão naquele feito.  Requer, em sede de liminar 

e mérito, sua recolocação no cargo de Escriturária, com ressarcimento dos 

numerários que deixou de receber nos últimos 2 (dois) anos. Em síntese, é 

o relatório. DECIDO. Não compete ao Conselho Nacional de Justiça – órgão 

de controle administrativo – apreciar demanda individual, que não apresente 

relevância para o Judiciário nacional. Em diversas oportunidades o Plenário 

deste Conselho compreendeu que atuar em questões individuais 

caracterizaria um verdadeiro desvirtuamento das suas funções institucionais 

e concluiu que o interesse meramente individual, sem repercussão 

institucional relevante para o Judiciário nacional, não é atribuição deste 

Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido: RECURSO 

ADMINISTRATIVO NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MATÉRIA 

JUDICIALIZADA PELA PRÓPRIA RREQUERENTE POR MEIO DE 

MANDADO DE SEGURANÇA. Segundo entendimento pacificado por este 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez judicializada a questão, não cabe ao 

CNJ examiná-la, sob pena de, por vias transversas, imprimir ineficácia à 

decisão judicial ou esvaziar seu objeto. Recurso a que se nega provimento. 

(CNJ – PP 2956 – Rel. Cons. Felipe Locke Cavalcanti – 62ª Sessão – j. 

13.05.2008 – DJU 02.06.2008).   

 

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO. VI CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA 

MAGISTRATURA FEDERAL DA 1ª REGIÃO. MATÉRIA JUDICIALIZADA. 

NÃO CONHECIMENTO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. 1) Este Conselho Nacional da Justiça 

firmou orientação no sentido de não conhecer de matéria anteriormente 
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submetida a via judicial pelo próprio requerente, como no caso. 2) É 

irrelevante a circunstância de ter sido a demanda judicial iniciada antes da 

criação do CNJ. A orientação pelo não conhecimento de matéria 

judicializada é ressalvada apenas nas hipóteses de ajuizamento de ação 

posteriormente à provocação do CNJ e quando tal judicialização não se dá 

pelo próprio requerente. Recurso a que se nega provimento (CNJ – PCA 

5135 – Rel. Cons. Jose Adônis Callou de Araujo Sá – 81a Sessão – j. 

31.03.2009 – DJU 07.04.2009).  

4.2 PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE DA FUNÇÃO CORREICIONAL 

O tema está em voga e o Pretório Excelso deverá decidi-lo. A Associação de 

Magistrados Brasileiros ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 

4638, pleiteando que o Supremo Tribunal Federal preconize que as atribuições 

correicionais do Conselho são de natureza subsidiária, ou seja, que antes se tenha 

dado oportunidade para que a Corregedoria local apure os fatos e somente havendo 

omissão ou situação excepcional possa o Conselho Nacional de Justiça exercer a 

função disciplinar em face dos magistrados. Assim353: 

[...] 17. Ademais, quando o legislador constituinte derivado estabeleceu que 

o CNJ teria competência disciplinar "sem prejuízo da competência 

disciplinar e correicional dos Tribunais" ele o fez atribuindo uma 

competência subsidiária ao CNJ, já que a sua atuação somente poderia se 

dar após o exercício da competência disciplinar originária pelos Tribunais. 

18. Essa é a regra geral, que não pode e não deve ser confundida com as 

regras excepcionais de competência atribuídas ao CNJ, quais sejam, as de 

(a) avocar processo disciplinar em curso, e (b) rever os processos 

disciplinares de magistrados. 

19. A "avocação" de processo constitui uma medida extrema [...] 

162. Enquanto a Constituição atribui uma "competência" "disciplinar" para o 

CNJ "sem prejuízo" da competência "disciplinar" "originária" do Tribunal -- o 

que pressupõe a abertura da competência do CNJ somente se e quando o 

Tribunal não exercitar a sua competência disciplinar de forma adequada -- a 

Resolução fixou uma competência disciplinar para os Tribunais "sem 
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 Conforme trechos da inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4638, proposta pela 
Associação de Magistrados Brasileiros. 
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prejuízo" da competência do CNJ, o que pressupõe a supremacia da 

competência do CNJ em detrimento da competência dos Tribunais. 

163. Essa redação é inaceitável porque altera radicalmente o texto 

constitucional. Em termos de técnica legislativa configura hipótese clara de 

fraude "normativa", pois de forma intencional o órgão a quem incumbe 

regulamentar ou disciplinar determinado diploma legal, cria dispositivo 

normativo com sentido oposto ao da lei. 

164. No caso, a norma objeto de disciplina teve seu significado invertido 

mediante um jogo de palavras. 

165. Quando o legislador constituinte afirmou que haveria uma competência 

deferida ao CNJ "sem" prejuízo da competência já atribuída aos Tribunais 

tratou de preservar, integralmente, a competência destes, de forma a tornar 

subsidiária a competência atribuída ao CNJ.354 

166. A norma contida na Resolução, no entanto, inverte o sentido da norma 

constitucional ao deferir aos Tribunais uma competência que eles já 

possuem, porém, sem prejuízo da competência do CNJ, como se esta 

última competência prevalecesse sobre a primeira. [...] 

A origem da Ação Direta de Inconstitucionalidade está, quiçá, nas decisões 

do Pretório Excelso em sede de Mandado de Segurança sobre o assunto. Ou seja, o 

Supremo possui reiteradas decisões no sentido de que deve haver harmonização 

entre o Conselho Nacional e os Tribunais, cada um respeitando a autonomia 

institucional assegurada355. Nesse diapasão, o respeito à prerrogativa da 

Corregedoria local de apurar os desvios de conduta é fundamental, pois ínsito na 

autonomia que lhe é assegurada356. 

Antes de se adentrar à celeuma sobre o que é o princípio da subsidiariedade 

e, depois, de sua aplicabilidade ou não, mister consignar, mais uma vez, o que diz a 

Constituição Federal sobre a atribuição correicional do Conselho Nacional de 

Justiça. In verbis: 

Art. 103-B, § 4º. [...] 

                                                 
354

 Fonte: www.stf.jus.br.  
355

 Há notícias de que, embora em desconformidade com o número de punições aplicadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal suspendeu quinze das trinta e três 
punições impostas pelo Conselho Nacional de Justiça. Fonte: DECISÃO do Supremo sobre CNJ pode 
levar à punição de 15 juízes. Folha de São Paulo, 4 de fev. de 2012, p. A8. 
356

 Conforme decisões: STF nº 28.799/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ. 05.08.10, decisão singular; 
STF nº MS 28.884/DF, Min. Marco Aurélio, DJ. 30.07.10, decisão singular. 

http://www.stf.jus.br/
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III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 

Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e 

órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 

delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência 

disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos 

disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a 

aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de 

serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

A primeira vista não se vislumbra qualquer direcionamento quanto à forma 

de exercício de referida competência. A leitura, então, da norma pode abranger 

várias interpretações: primeira, no sentido de que poderá conhecer de reclamações 

originariamente no Conselho, ou seja, na ausência de qualquer reclamação na 

Corregedoria local; segunda, o Conselho, recebendo qualquer reclamação, deve 

encaminhá-la à Corregedoria local, somente avocando o procedimento em situações 

específicas (princípio da subsidiariedade); terceira, poderá conhecer de reclamações 

mesmo na existência de procedimento na Corregedoria local do agente. 

Verifica-se que, embora haja três possíveis interpretações, o embate centra-

se entre a segunda e a terceira aventada. A primeira é uma posição intermediária, 

vez que possibilitaria assegurar a autonomia do Tribunal, não se falando em 

qualquer mácula, diante da inexistência de procedimento no Tribunal. Se assim o é, 

poder-se-ia afirmar que não haveria conflito entre os órgãos do Judiciário. Contudo, 

com a Ação Direita em andamento, fica quase que inviável a sua aceitação, sendo 

que a adoção ficará entre a segunda ou a terceira mencionada acima.  

A questão é tormentosa e envolve diversos assuntos correlatos, sendo que 

não há posicionamento majoritário. Não se negam as atribuições constitucionais do 

Conselho, havendo debate sobre os limites da atuação. No que tange ao poder 

disciplinar, o núcleo do objeto é apurar se a competência é originária ou derivada 

(recursal), com algumas exceções.  

A primeira interpretação, de cunho mais restritivo, poderia ser justificada com 

base no princípio do devido processo legal. A tese expõe que há violação por parte 

do Conselho ao instaurar, de ofício, procedimento disciplinar contra magistrado. A 

idéia consiste no fato de que somente tem a prerrogativa, em situações 
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excepcionais, de avocar, o que, por sua vez, ocorre quando já existe processo em 

curso. A instauração no Conselho Nacional retira da Corregedoria local o dever-

poder de apurar o suposto desvio de conduta, ferindo a autonomia do Tribunal, bem 

como impossibilitando que o magistrado, não anuindo à decisão da Corregedoria, 

recorra da decisão para instância superior, visando a obter uma modificação do 

decisum. 

A Constituição traz todo o sistema primordial sobre direitos e deveres 

fundamentais do indivíduo e, nesse ponto, o magistrado, como cidadão, também tem 

o direito ao respeito das garantias constitucionais esculpidas na Lei Maior. A 

característica de ser um agente político, não tem o condão de representar 

flexibilização do rol exposto na Constituição. Se assim o é, verifica-se que o 

magistrado, uma vez respondendo a procedimento administrativo, faz jus ao 

princípio do devido processo legal, mais precisamente, ao contraditório e à ampla 

defesa.  

O chamado due processo of law gera o direito do cidadão de ter o seu caso 

julgado pela pessoa do juiz competente, o caso tem que estar adequado a uma 

lei357. O devido processo legal teve origem na Constituição Americana, de 1971, vez 

que estendeu o direito a todos os cidadãos. Atualmente, sabe-se que o princípio 

possui duas dimensões: processual e material, ambas de igual relevância. Logo, 

qualquer apuração na seara administrativa imprescinde do devido processo legal, 

observando as regras de natureza processual sobre o assunto. Pode-se afirmar que 

o ordenamento, como decorrência do due processo of law, tem de regrar a relação 

entre o magistrado e seu superior hierárquico (no que se refere ao cumprimento dos 

deveres funcionais). Aliás, as normas têm de regulamentar os poderes para aplicar a 

sanctio, devidamente prevista em Lei Complementar. 

Se o magistrado tem o direito ao processo justo, é fácil verificar que o direito 

ao recurso é ínsito. A atribuição primária à Corregedoria local assegura ao 

magistrado o acesso à ampla defesa e ao contraditório com os meios e os recursos 

a ela inerentes (art. 5º, LV, Constituição). O Pretório Excelso pacificou o 

entendimento de que o duplo grau de jurisdição é conditio sino qua non para a 
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 Art. 5º. (...) LIV - Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal. 
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obtenção de processo justo. Várias decisões sedimentam que o direito de recorrer 

no mesmo processo administrativo é garantia constitucional. Assim, e.g., é o que se 

vê no Recurso Extraordinário nº 388.359/PE, Relator Ministro Marco Aurélio. 

Vislumbra-se, ainda, que os votos dos Ministros Joaquim Barbosa, Carlos Britto e 

Celso de Mello, esclarecem a questão, respectivamente: 

Situados no âmbito dos direitos fundamentais, os recursos administrativos 

gozam entre nós de dupla proteção constitucional, a saber: art. 5º, incisos 

XXXIV (direito de petição independentemente do pagamento de taxas) e LV 

(contraditório).
358

 

 

Essa interpretação mais larga, mais à solta, leva-me a entender que existe 

um direito de petição em todas as instâncias administrativas, ganhando, 

portanto, uma conotação de petição recursal, se necessário.
359

 

 

Isso significa, pois, que assiste, ao interessado, mesmo em procedimentos 

de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia 

constitucional do ―due process of law‖ (independentemente, portanto, de 

haver, ou não, previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos 

órgãos do Estado), a prerrogativa indisponível do contraditório e da 

plenitude de defesa com os meios e recursos a ela inerentes (inclusive o 

direito à prova) consoante prescreve a Constituição da República, em seu 

art. 5º, incisos LIV e LV.
360

 

A Constituição Federal não estabelece de maneira peremptória a 

necessidade do duplo grau de jurisdição, ou melhor, do reexame das decisões. 

Todavia, fornece subsídios para esse entendimento, ou seja, o de que as decisões 

judiciais devem se submeter à nova análise, quando estabelece órgãos superiores e 

inferiores, atribuindo aos superiores competência para a revista das decisões dos 

órgãos inferiores (artigos 102, II, 105, II, 108, II, e 125, todos da Constituição 

Federal). 

Ada P. Grinover justifica o princípio na possibilidade de erro na decisão de 

primeiro grau, donde a necessidade de sua modificação, registrando, ainda, a 

                                                 
358

 Voto proferido no recurso mencionado, p. 13. 
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 Voto proferido no recurso mencionado, p. 23. 
360

 Voto proferido no recurso mencionado, p. 44-45. 
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existência de corrente minoritária que é contrária a existência do duplo grau de 

jurisdição361. Neste passo, mister registrar que o duplo grau de jurisdição tem 

vantagens, consistentes na possibilidade de uniformização das decisões de primeiro 

grau e eventual correção e controle dessas decisões e das atividades do juiz. Claro, 

também do administrador. Aliás, como lembra Fábio K. Comparato362:  

Ao contrário do que a muitos parece, o principio do duplo grau de jurisdição 

não representa uma manifestação de hierárquia funcional, mas sim um 

reforço da impessoalidade de julgamento. A rigor, a competência em grau 

de recurso pode, perfeitamente, ser atribuída a magistrados situados no 

mesmo nível da carreira, pois o que se quer assegurar é um segundo 

julgamento da causa por parte de outro magistrado ou grupo de 

magistrados, não a revisão da sentença por uma autoridade superior.   

Nesse sentido, nada impede que o duplo grau de jurisdição, apesar da 

garantia esculpida na Constituição, seja, em determinadas hipóteses, delimitado. 

Não se está falando em eliminação, mas sim restrição da garantia tida como 

fundamental. Cite-se, exempli gratia, o caso dos embargos infringentes nas causas 

de até cinquenta Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional em uma Execução 

Fiscal363. Outro caso é o referente à impossibilidade de observância, como na 

circunstância da competência originária do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, os 

casos do art. 102, I, da Lei Maior prevêem matérias que são analisadas pelo Pretório 

de forma originária, somente se admitindo recurso para superar eventual vício na 

decisão e não a sua reforma.   

O embate está não na existência propriamente dita do duplo grau de 

jurisdição, mas sim que a postura do Conselho, caso se aceite a possibilidade de 

iniciar procedimento, implica uma supressão de instância administrativa, ceifando o 
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 Princípios Constitucionais e o Código de Processo Civil. São Paulo: J. Bushatsky, 1975. p. 138.  
362

 Juízes independentes ou funcionários subordinados?, Cidadania e Justiça, 1º Sem 98, p. 89-93. 
363 Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 
50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos 
infringentes e de declaração. § 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida 
monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data 
da distribuição. § 2º - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, serão 
deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada. Fonte: 
www.planalto.gov.br, acesso em outubro de 2011. 

http://www.planalto.gov.br/


346 

 

direito de recurso, além de caracterizar impedimento à análise do fato pela 

Corregedoria local.  

Outrossim, há o argumento prático de que não adotado o princípio da 

subsidiariedade, o Conselho Nacional de Justiça não logrará êxito em suas 

atribuições de âmbito nacional, somente se dedicando a fatos individualizados, não 

resolvendo os problemas do Judiciário como um todo, mas de forma superficial. O 

então Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, no biênio 2005 a 2007, Ministro 

Antônio de Pádua Ribeiro, enfatizou, em seu relatório sobre a gestão364, que: 

Um expediente de muita relevância para os trabalhos correicionais foi o que 

solicitou o levantamento de todos os procedimentos administrativos 

disciplinares, em andamento, e das informações referentes aos 

procedimentos encerrados nos últimos dois anos, para dotar a Corregedoria 

Nacional de uma base de dados de consulta permanente, que evite a perda 

de tempo, de recursos e a duplicidade de apurações com o desempenho de 

tarefas repetidas ou já efetivadas pelas corregedorias estaduais. [...] Muitos 

procedimentos disciplinares em curso nos tribunais foram abertos por 

recomendação da Corregedoria Nacional, prestigiando a competência 

originária das Corregedorias locais na investigação dos fatos relacionados 

aos desvios de conduta e irregularidades administrativas cometidas no 

âmbito do Judiciário. O Corregedor Nacional se vê obrigado a apurar 

apenas as denúncias que deixaram de ser investigadas adequadamente 

pelos tribunais de origem.  

Ainda, verifica-se que o próprio Conselho Nacional de Justiça365, sobre o 

princípio em discussão, chegou a acolher referida corrente interpretativa. Assim: 

AVOCAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR – ART. 85 DO RIMENTO 

INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE 

LEGITIMIDADE ATIVA PARA QUE A PARTE NO FEITO 

ADMINISTRITATIVO REQUEIRA DIRETAMENTE A INSTAURAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO, PARA A INSTAURAÇÃO E DEFESA DOS SEUS 

PRÓPRIOS INTERESSES, FUGINDO AO JULGO DA AUTORIDADE 

ADMINISTRATIVA NATURAL INSTITUÍDA PELA CONSTITUIÇÃO 
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 Disponível em www.cnj.jus.br, Relatório final de atividades Biênio 2005 – 2007. p. 61.  
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 Avocação de Processo Disciplinar nº 001/2005, Relator Conselheiro Paulo Schmidt, julgado em 
08.11.05. 

http://www.cnj.jus.br/
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FEDERAL – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA QUE IMPÕE 

RESTRIÇÃO DE MANEJO, DENTRO DE CONVENIÊNCIA LASTREADA À 

VISTA DO INTERESSE PÚBLICO, INOCORRENTE NO CASO – PEDIDO, 

NO PARTICULAR, NÃO CONHECIDO. 

I – O instituto político social da avocatória foi concebido, originariamente, no 

âmbito do Poder Judiciário, com a edição da Emenda Constitucional nº 7/77 

à Carta Magna de 1967, e desde a sua gênese a concepção de seu uso 

sempre foi excepcional, ficando o seu requerimento condicionado à 

conveniência de determinadas autoridades legitimadas. 

 

II – Quando em vigor a emenda constitucional nº 7/77, o Conselho Nacional 

da Magistratura tinha expressa competência para avocar processos 

administrativos em curso contra juízes de primeiro grau, estabelecendo o 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o art. 53 da Lei Orgânica 

da Magistratura que a legitimidade para requer tal avocação estava 

condicionada a representação fundamentada por parte do Procurador Geral 

da República, do Presidente do Conselho Federal ou Seccional da OAB ou 

do Procurador Geral da Justiça do Estado, a indicar tratar-se de providência 

voltada para a defesa do interesse público e não meramente um direito 

subjetivo da parte envolvida no feito disciplinar. 

 

III – Banido do ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, o instituto 

da avocatória ressurge, agora, com a edição da emenda constitucional n. 

45/04, ao atribuir ao Conselho Nacional de Justiça para avocar processos 

disciplinares em curso. 

 

IV – Ao disciplinar o procedimento da avocatória, o art. 85, do Regimento 

Interno do CNJ manteve-se fiel a toda a tradição do ordenamento jurídico 

nacional e, tendo por fonte de inspiração o art. 53, da LOMAN, não admite o 

requerimento apresentado diretamente pela parte interessada, para a 

defesa de seus interesses meramente pessoais. 

 

V – A avocatória não deve servir de válvula de escape para que o requerido 

em processo disciplinar fuja de seu juízo administrativo natural, a pretexto 

de temor de julgamento injusto ou parcial, até porque para a defesa de 

interesses meramente individuais, tem aquele ao seu dispor o mandado de 

segurança, contando ainda na esfera administrativa, com o pedido de 

revisão disciplinar para que o CNJ corrija eventual injustiça ou nulidade da 

decisão. 



348 

 

 

VI – Ausente qualquer motivo de relevância, á vista do interesse público, a 

justificar a avocação do feito disciplinar em curso, deve este prosseguir 

perante a autoridade administrativa natural instituída pela Constituição para 

a sua apuração, instrução e julgamento. 

 

VII – Pedido de avocação não conhecido, no particular, por ausência de 

legitimidade ativa para o seu requerimento. 

Deve-se considerar o fato de que a criação do Conselho Nacional de Justiça 

possibilitou ao Brasil a observância dos Princípios Básicos sobre a Independência 

do Judiciário366, mais precisamente artigo 20, que sedimenta a revisão das decisões 

sobre matéria disciplinar: 

As decisões adotadas em procedimentos disciplinares, de suspensão ou de 

destituição deverão estar sujeitas a uma revisão independente. Esse 

princípio poderá não ser aplicável às decisões proferidas por um tribunal 

supremo e as do Poder Legislativo no âmbito de processos quase 

Judiciários. 

Ora, com o Conselho criou-se a oportunidade para se respeitar tal princípio, 

preservando-se a independência do Judiciário, pois, como dito acima, as decisões 

do Conselho não podem ser alvo de reapreciação, salvo em alguns aspectos de 

legalidade, pelo Supremo Tribunal Federal. A expressão revisão possui, claramente, 

o sentido de recurso, ou seja, a possibilidade de impugnar a decisão adotada, 

pleiteando a sua reforma. 

A aplicação do princípio da subsidiariedade foi alçada, por uma corrente 

interpretativa, com caráter de regra geral com pequenas exceções. Desta forma, é 

válido o direcionamento de que o problema, assim, está mais na verificação sobre a 

densidade normativa que se dá ao princípio da subsidiariedade do que a discussão 

sobre a sua existência ou não. É inegável que a intenção da Associação dos 

Magistrados Brasileiros, na Ação Direita de Inconstitucionalidade mencionada acima, 
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 Aprovação ocorrida no 7º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o 
Tratamento dos Delinquentes, em agosto e setembro de 1985, havendo endosso pela Assembléia 
Geral através das Resoluções de números 40/32 e 40/146, de, respectivamente, novembro e 
dezembro de 1985. Fonte: www.ohchr.org. 
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visa a obter a fixação de que a competência do Conselho Nacional de Justiça seja, 

primordialmente, recursal, somente se admitindo a avocação em situações 

excepcionais, quais seriam (meramente exemplificativas): inércia, simulação 

investigativa, procrastinação indevida ou incapacidade de atuação367. 

A tese de que é dado ao Conselho conhecer, originariamente, de 

reclamações contra magistrados possui embasamento, inclusive, de natureza 

histórica no Brasil. Como se disse nos Capítulos anteriores, a origem do Conselho 

Nacional no Brasil não se pautou pelos mesmos fundamentos daqueles criados ao 

redor do Mundo. Aqui, mesmo havendo ponderações (Capítulo 2, item 2.6 – 

orçamento), verifica-se que a Constituição Federal de 1988 assegurou amplo rol de 

garantias tanto institucionais como funcionais, podendo-se, assim, dizer que o 

Judiciário brasileiro é independente.  

As mazelas do Judiciário são de outra natureza, abrangendo desde o 

modelo de administração de justiça, passando por aspectos estruturais, culminando 

na ausência de responsabilidade do magistrado por desvios de conduta. O contexto 

fático que impôs a criação do Conselho não pode ser simplesmente descartado, 

pouco se importando com a interpretação de natureza histórica. Os dados 

apontados no Capítulo 3, quando da vertente responsabilidade, demonstram, no 

mínimo, que houve modificações comportamentais dos magistrados, surgindo 

crescimento no número de processos administrativos e punições. De fato, somente 

recentemente, o Conselho Nacional de Justiça passou a divulgar os dados sobre o 

número de procedimentos nas Corregedorias locais contra magistrados, sendo cedo 

ainda para tecer comentários sobre a existência, de fato, de corporativismo. Embora 

a afirmação seja válida, ou seja, de que não é possível comprovar-se cabalmente se 

há corporativismo, é crível sustentar que as Corregedorias modificaram o sistema de 

apuração de infrações disciplinares de magistrados depois de incessante trabalho 

realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Como se disse, embora em desuso, a interpretação de cunho histórico deve 

ser levada em consideração, ainda mais diante de todo o traçado histórico, desde a 

Constituinte, passando pela Emenda de Revisão, até a Emenda Constitucional nº 
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 Conforme extraído de decisão do STF nº 28.799/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ. 05.08.10, 

decisão singular, consultado no site: www.stf.jus.br. 
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45/04, em que houve a institucionalização do Conselho Nacional. Na verdade, 

constata-se que a postura do Conselho sempre prestigiou o princípio da 

subsidiariedade. Se assim o é, a intenção da primeira interpretação consiste no fato 

de somente sustentar que o princípio avocado seja aplicado de forma não absoluta, 

cerceando, por completo, a atribuição correicional. Ou melhor, em momento algum o 

Conselho Nacional manifestou-se contrário ao princípio da subsidiariedade, mas sim 

contra a interpretação de que referido princípio seja feito como regra absoluta, 

impedindo o exercício da atribuição que lhe foi conferida pela Constituição Federal.  

Além do mais, é possível sustentar, sem qualquer excesso hermenêutico, 

que o art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal assegura a competência do Conselho 

Nacional de Justiça de forma autônoma, não se falando em menosprezo às 

garantias individuais do Magistrado ou violação à autonomia do Tribunal local. Ora, 

caso seja aceita tal tese, nada resta ao Conselho senão meramente supervisionar o 

trabalho dos Tribunais, sendo, então, destituído de atribuições de natureza 

centralizadora. Não se pode esquecer que o órgão criado pela Emenda 

Constitucional nº 45/04 possui a característica de ser nacional, visando a auxiliar e 

coordenar os demais órgãos do Judiciário, assumindo a faceta de ―Tribunal‖ 

administrativo superior. 

Como foi dito acima, todo direito é relativo, aqui entendido também a 

garantia, podendo, na verdade, devendo sofrer restrições e condicionamentos pelo 

ordenamento jurídico. O duplo grau de jurisdição, assim, pode ser regrado de forma 

a inexistir em alguns casos. Como se viu, o próprio artigo 20 previsto no documento 

que traz os Princípios Básicos sobre a Independência do Judiciário368 expõe que a 

revisão não é regra absoluta, sendo inaplicável nas hipóteses de decisões proferidas 

por um tribunal supremo e as do Poder Legislativo no âmbito de processos quase 

Judiciários.  

Critica-se a possibilidade de o Conselho nacional de Justiça ser instância 

única, porém se esquece que antes de sua criação as apurações das infrações 
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disciplinares ficavam a cargo do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, nos termos da 

Lei Orgânica da Magistratura. Assim: 

Art. 27 - O procedimento para a decretação da perda do cargo terá início 

por determinação do Tribunal, ou do seu órgão especial, a que pertença ou 

esteja subordinado o magistrado, de ofício ou mediante representação 

fundamentada do Poder Executivo ou Legislativo, do Ministério Público ou 

do Conselho Federal ou Secional da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 1º - Em qualquer hipótese, a instauração do processo preceder-se-á da 

defesa prévia do magistrado, no prazo de quinze dias, contado da entrega 

da cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe remeterá o 

Presidente do Tribunal, mediante ofício, nas quarenta e oito horas 

imediatamente seguintes à apresentação da acusação. 

§ 2º - Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o 

Presidente, no dia útil imediato, convocará o Tribunal ou o seu órgão 

especial para que, em sessão secreta, decida sobre a instauração do 

processo, e, caso determinada esta, no mesmo dia distribuirá o feito e fará 

entregá-lo ao relator. 

§ 3º - O Tribunal ou o seu órgão especial, na sessão em que ordenar a 

instauração do processo, como no curso dele, poderá afastar o magistrado 

do exercício das suas funções, sem prejuízo dos vencimentos e das 

vantagens, até a decisão final. 

§ 4º - As provas requeridas e deferidos, bem como as que o relator 

determinar de ofício, serão produzidas no prazo de vinte dias, cientes o 

Ministério Público, o magistrado ou o procurador por ele constituído, a fim 

de que possam delas participar. 

§ 5º - Finda a instrução, o Ministério Público e o magistrado ou seu 

procurador terão, sucessivamente, vista dos autos por dez dias, para 

razões. 

§ 6º - O julgamento será realizado em sessão secreta do Tribunal ou de seu 

órgão especial, depois de relatório oral, e a decisão no sentido da 

penalização do magistrado só será tomada pelo voto de dois terços dos 

membros do colegiado, em escrutínio secreto. 

§ 7º - Da decisão publicar-se-á somente a conclusão. 

§ 8º - Se a decisão concluir pela perda do cargo, será comunicada, 

imediatamente, ao Poder Executivo, para a formalização do ato. 

Art. 28 - O magistrado vitalício poderá ser compulsoriamente aposentado ou 

posto em disponibilidade, nos termos da Constituição e da presente Lei. 

[...] 
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Art. 48 - Os Regimentos Internos dos Tribunais estabelecerão o 

procedimento para a apuração de faltas puníveis com advertência ou 

censura. 

Mesmo na hipótese de censura e advertência, sabe-se que o procedimento 

é o mesmo, ou seja, é atribuição do Colegiado, sendo a Corregedoria destituída de 

qualquer poder punitivo. Desta forma, os mesmos problemas expostos pelos 

adeptos da primeira corrente interpretativa já eram assentes no Judiciário Brasileiro, 

vez que o agente punido não possuía nenhum instrumento recursal para tentar 

reformar a decisão. No Estado de São Paulo, exempli gratia, não há qualquer 

previsão de recurso das decisões do Órgão Especial, conforme o Regimento Interno, 

existindo somente a possibilidade de revisão da decisão no caso de o agente 

apresentar prova nova369. O alegado cerceamento ao duplo grau de jurisdição 

também existiu antes da Emenda Constitucional nº 45/04, porém a celeuma não foi 

apontada, não se falando, inclusive, em ofensa ao texto constitucional. O embate 

somente surgiu com a criação do Conselho Nacional de Justiça. 

O dispositivo constitucional assegura ao Conselho Nacional de Justiça 

receber e, consequentemente, processar as reclamações e representações contra 

Magistrados, podendo, ainda, avocar procedimentos em andamento junto aos 

Tribunais. Em momento algum a disposição condiciona a atribuição ao prévio 

exercício do Tribunal local ou possui algum tipo de limitação. Não há que se falar em 

perda de legitimidade pelo fato de o procedimento ter sido iniciado e concluído no 

Conselho Nacional de Justiça. 

Nada justificaria a idéia de receber a reclamação ou representação e, em 

seguida, ter de enviá-la ao Tribunal local. Não há sentido em impor ao Conselho 

Nacional de Justiça a tarefa de mero agente de correio, ou seja, envio do protocolo 

da petição, tendo de remetê-la ao Tribunal. A essência da regra constitucional, 

evidentemente, não é transformar o Conselho Nacional em mera repartição de 

                                                 
369

 Art. 98. Mediante a apresentação de prova nova, poderá o magistrado requerer ao Órgão Especial, 
a qualquer tempo, a revisão de penalidade que lhe tenha sido imposta. Não será admitida mera 
reiteração do pedido. § 1º Autuado o pedido e apensados os autos do processo disciplinar, 
manifestar-se-á o Conselho Superior da Magistratura em quinze dias, fazendo-se a distribuição a 
relator que não tenha antes atuado nessa condição e que não integre o Conselho. § 2º O Órgão 
Especial poderá decretar nulidade, absolver o magistrado ou substituir a pena por outra mais branda. 
Art. 99. Aplicam-se as disposições deste capítulo aos desembargadores, no que couber. Fonte: 
www.tjsp.jus.br.  

http://www.tjsp.jus.br/
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protocolo. A redação do inciso III do § 4º do art. 103-B da Lei Maior não destoa da 

prevista na criação do antigo Conselho Nacional de Magistratura, que, por sua vez, 

previa, no art. 120, a atribuição de370: 

 

Art. 120. O Conselho Nacional da Magistratura, com sede na Capital da 

União e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de sete Ministros 

do Supremo Tribunal Federal, e por este escolhidos.  

§ 1º Ao Conselho cabe conhecer de reclamações contra membros de 

Tribunais, sem prejuízo da competência disciplinar destes, podendo avocar 

processos disciplinares contra juízes de primeira instância e em qualquer 

caso, determinar a disponibilidade ou a aposentadoria de uns e outros, com 

vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto na 

Lei Orgânica da Magistratura Nacional.  

§ 2º Junto ao Conselho funcionará o Procurador-Geral da República.  

A atual sistemática do Conselho Nacional de Justiça, apesar de não divergir 

na essência, traz uma diferença no que tange à atribuição de não só receber, mas 

também, principalmente, conhecer das reclamações. Então, qual o sentido da norma 

ao dizer que o órgão criado pela Emenda Constitucional nº 45/04 tanto pode receber 

como conhecer de reclamações senão a certeza de que ao órgão é dada a 

responsabilidade de apurar a informação sobre o desvio e, caso sim, imponha 

punição ao agente, mesmo na ausência de análise pelo Tribunal local. Ambas as 

disposições, tanto da Emenda nº 77/77 como da Emenda nº 45/04, preconizam que 

a atuação do Conselho dar-se-á sem prejuízo da competência disciplinar dos 

Tribunais locais, mantendo-se incólume a garantia institucional atinente à 

fiscalização consubstanciada na atividade correicional. 

Alega-se que a situação não é nova, vez que o Supremo na década de 80 já 

havia decidido sobre o problema. A situação era a seguinte: o art. 51 da Lei 

Complementar nº 35/79 atribuía ao Conselho Nacional da Magistratura o 

denominado poder de avocação, porém sempre respeitando a competência 

                                                 
370

 Conforme Emenda à Constituição nº 7/77 à Constituição de 1967. Fonte: www.planalto.gov.br. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2637693/art-120-emenda-constitucional-7-77


354 

 

disciplinar dos Tribunais371. Ora, então, o Supremo Tribunal Federal ao se deparar 

com caso de instauração junto ao Conselho Nacional da Magistratura, entendeu que 

somente em situações excepcionais e previstas em lei, sob peba de supressão de 

instância:  

 

Assim, a excepcionalidade da avocação de causas em processo de 

julgamento perante juízes de primeira instância, é roborada pela dupla 

circunstância de estar sujeita à representação de autoridades e instituições 

singularizadas pela lei e, ainda, pela hierarquização do exercício do poder 

disciplinar, que, em princípio, não tolera a supressão de instâncias. (STF, 

Pleno, MS n. 20.642, Rel. Min. Célio Borja, DJ. 20.03.87, ementário 1.453-1, 

pgs. 95/100) 

A postura da Corte Suprema, porém, não pode ser usada como paradigma, 

pois é evidente que não só a redação é diversa, como também, a mens legis. A 

diferenciação na redação dos artigos (Lei Complementar e Constituição Federal) 

expõe que o Conselho Nacional de Justiça ao exercer o controle correicional de 

forma originária não viola a autonomia da Corregedoria local porque a redação do 

art. 50 da Lei Complementar nº 35/79 dispõe a prerrogativa do antigo Conselho 

Nacional da Magistratura de conhecer de reclamações contra membros de Tribunais 

e avocar processos contra juízes de primeira instância.  A diferença está, 

particularmente, na reserva de iniciativa somente quanto aos membros de Tribunais, 

inexistindo quanto aos juízes. Já a Emenda Constitucional nº 45/04 prevê a 

prerrogativa de o Conselho Nacional de Justiça conhecer de reclamações e 

representações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. 

A questão ainda não está pacificada, sendo que o Supremo Tribunal 

Federal, em sede de cognição sumária e não exauriente, expôs que o Conselho 

Nacional de Justiça possui competência disciplinar concorrente aos Tribunais locais, 

conforme decisão do Pleno na análise da Medida Liminar concedida pelo Ministro 

Relator, Marco Aurélio, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4638. É 

                                                 
371

 Art. 51. Ressalvado o poder de avocação, a que se refere o artigo anterior, o exercício das 
atribuições específicas do Conselho Nacional da Magistratura não prejudica a competência disciplinar 
dos Tribunais, estabelecida em lei, nem interfere nela. 
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interessante notar que se trouxe argumento de que a natureza da competência 

seria, no caso, administrativa comum material.  

A Medida Liminar concedida pelo Ministro Relator foi ratificada em parte pelo 

Colegiado, sendo que no ponto envolvendo os poderes do Conselho Nacional de 

Justiça na seara correicional, a Liminar foi cassada, pela Maioria dos Ministros372. A 

decisão foi tomada por maioria apertada, onde seis Ministros entenderam que a 

competência do Conselho não pode ser considerada subsidiária, são eles: Rosa 

Weber, Dias Tófolli, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Carlos Ayres Britto e Gilmar 

Mendes. Os vencidos, por sua vez, salientaram que a competência deveria 

obedecer ao princípio da subsidiariedade, com exceção do Ministro Ricardo 

Lewandowski, que entendeu ser a natureza administrativa material comum, porém 

havendo limitações quanto ao exercício originário.  

                                                 
372

 Ementa da decisão tomada pelo Plenário no dia 02.02.12, ADI nº 4638: Decisão: Prosseguindo no 
julgamento, o Tribunal referendou o indeferimento da liminar em relação ao artigo 4º da Resolução nº 
135, do Conselho Nacional de Justiça, contra os votos dos Senhores Ministros Cezar Peluso 
(Presidente) e Luiz Fux; por unanimidade, o Tribunal referendou a decisão liminar quanto ao artigo 
20, caput; em relação ao artigo 8º e ao artigo 9º, caput e §§ 2º e 3º, o Tribunal referendou a decisão 
liminar para dar interpretação conforme no sentido de, onde conste presidente ou corregedor, ler-se 
órgão competente do Tribunal; quanto ao artigo 10, o Tribunal deu interpretação conforme para, 
excluindo a expressão "por parte do autor da representação", entender-se que o sentido da norma é 
da possibilidade de recurso por parte do interessado, seja ele o magistrado contra o qual se instaura 
o procedimento, seja ele o autor da representação arquivada, contra os votos dos Senhores Ministros 
Marco Aurélio (Relator), Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que mantinham a liminar 
nos termos do voto do Relator, e, em parte, contra o voto da Senhora Ministra Rosa Weber, que a 
indeferia; quanto ao artigo 12, caput, e seu parágrafo único, o Tribunal negou referendo à liminar 
concedida, contra os votos dos Senhores Ministros Marco Aurélio (Relator), Luiz Fux, Celso de Mello 
e Presidente, e contra o voto do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, que deferia a liminar para 
conferir interpretação conforme ao dispositivo, de modo a assentar que a competência correicional do 
CNJ é de natureza material ou administrativa comum, nos termos do artigo 23, I, da Constituição 
Federal, tal como aquela desempenhada pelas corregedorias dos tribunais, cujo exercício depende 
de decisão motivada apta a afastar a competência disciplinar destes, nas situações anômalas 
caracterizadas no voto do Ministro Celso de Mello no MS 28.799/DF. Em seguida, foi o julgamento 
suspenso. Plenário, 02.02.2012.  Decisão: Em continuidade ao julgamento, o Tribunal, por maioria, 
quanto aos § 3º, § 7º, § 8º e § 9º do artigo 14, cabeça; aos incisos IV e V do artigo 17, cabeça, e ao § 
3º do artigo 20, da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, negou referendo à 
liminar, contra os votos dos Senhores Ministros Marco Aurélio (Relator), Ricardo Lewandowski, Celso 
de Mello e Cezar Peluso (Presidente), que a referendavam, e o voto do Senhor Ministro Luiz Fux, que 
a referendava parcialmente. Quanto ao § 1º do artigo 15, por maioria, o Tribunal, referendou a 
cautelar concedida, contra o voto da Senhora Ministra Rosa Weber. Quanto ao parágrafo único do 
artigo 21, o Tribunal, por maioria, deu interpretação conforme a Constituição Federal para entender 
que deve haver votação específica de cada uma das penas disciplinares aplicáveis a magistrados até 
que se alcance a maioria absoluta dos votos, conforme o artigo 93, inciso VIII, da Constituição, contra 
os votos dos Senhores Ministros Relator, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Em seguida, o 
Tribunal deliberou autorizar os Ministros a decidirem monocraticamente matéria em consonância com 
o entendimento firmado nesta ação direta de inconstitucionalidade, contra o voto do Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Plenário, 08.02.2012. Fonte: www.stf.jus.br, acesso em fevereiro de 2012. 

http://www.stf.jus.br/
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Seja qual a tese vencedora, o fato é que não se pode esquecer que a 

atuação do Conselho Nacional de Justiça tem de ser realizada de forma macro, 

importando-se com os problemas estruturais que assolam o Judiciário. Resolver 

reclamações individuais não irá resolver as mazelas que acometem o exercício da 

atividade jurisdicional e, obviamente, sequer irá constatar as falhas existentes nas 

Corregedorias locais. Não se quer dizer que o Conselho Nacional deve ser despido 

de sua função correicional, seja qual a tese vencedora, mas sim que a sua 

preocupação deve se voltar ao que está sendo feito pelas Corregedorias, 

imiscuindo-se nos procedimentos locais adotados, orientando e apurando se há 

atuação adequada por parte dos Tribunais quanto a esse ponto. 

Ora, apurar qual o motivo de determinadas Corregedorias não funcionarem é 

mais importante do que simplesmente assumir a total responsabilidade por apurar e, 

eventualmente, punir o agente que descumpriu algum de seus deveres. Ou seja, se 

é verdade que até as pedras sabem que as Corregedorias não funcionam373, deve 

ser missão fundamental do Conselho Nacional de Justiça investigar o porquê e, 

então, implementar todas as medidas imprescindíveis para o aprimoramento do 

procedimento. A medida não só viabilizará a descoberta dos obstáculos, como 

também, principalmente, apurar eventuais desvios de conduta por parte dos 

responsáveis pela condução dos procedimentos nos Tribunais locais, os 

Corregedores-Gerais de Justiça374. 

Apesar da inexistência de dados precisos de todas as Corregedorias 

Tribunais, verifica-se que o caso do Estado de São Paulo, quanto à Justiça Estadual, 

aponta que o órgão correicional não possui atuação tímida. A análise foi feita com os 

números de representações ofertadas e, consequentemente, com o número de 

imposição de sanções disciplinares. Como já se disse no Capítulo 3, não é possível 

tecer conclusões sobre a existência ou não de corporativismo, mas os dados 

demonstram que, pelo menos em São Paulo, na seara Estadual, a Corregedoria 

                                                 
373

 Conforme dito pelo Ministro Gilmar Mendes durante a sessão de julgamento da liminar concedida 
pelo Ministro Relator, Marco Aurélio, na ADI nº 4638, dia 02.02.12.   
374

 Com base nessas premissas, depois de apurar série de irregularidades, o Conselho Nacional de 
Justiça aplicou pena de aposentadoria compulsória ao Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, Roberto Wider. Os motivos da pena foram favorecimentos a particulares, 
inclusive enquanto ocupou a posição de Corregedor-Geral do referido Tribunal. Conforme Processo 
Administrativo Disciplinar nº 001462-70.2010.2.00.0000, consultado no site: www.cnj.jus.br, acesso 
em fevereiro de 2012. Fonte: ÓRGÃO pune ex-corregedor do TJ do Rio. Folha de São Paulo, 15 de 
fev. de 2012, p. A8. 

http://www.cnj.jus.br/
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pode ser tida como atuante. É interessante notar que, com a criação do Conselho 

Nacional de Justiça (2005), a média anual de punições diminuiu mais de doze por 

cento, passando a ser de sete punições ao ano, com total de cinquenta Magistrados 

punidos. Antes da criação do Conselho Nacional de Justiça, entre janeiro de 2000 

até dezembro de 2004, a média anual de punições era de mais de oito por cento, 

com total de quarenta e um Magistrados punidos. Não há dados para sustentar 

desvio na atuação do órgão correicional local, impedindo conclusão sobre o mérito 

da execução dos trabalhos. Veja o quadro abaixo375: 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

 Arquivamento de 
representações 

contra Magistrados, 
inclusive por motivos 

jurisdicionais 

403 353 452 580 462 368 524 454 543 720 624 524 6007 

Abertura de Processo 
Administrativo 

Disciplinar 

15 18 15 11 14 16 13 12 13 15 12 7 161 

Penalidades 
Aplicadas 

                          

Advertência 7 0 5 8 4 5 0 1 1 3 1 2 37 

Censura 1 4 4 3 1 5 1 2 6 4 2 3 36 

Remoção Compulsória 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 6 

Disponibilidade 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 2 1 11 

Aposentadoria 
Compulsória 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tabela 15 – Procedimentos na Corregedoria-Geral do TJ de São Paulo entre os anos de 2000 a 2011 

 

Com efeito, ao se comparar com o Conselho Nacional de Justiça, vê-se que 

o Estado de São Paulo possui atuação mais contundente. O órgão nacional, desde a 

sua criação e até setembro de 2011 impôs trinta e cinco penalidades, o que gera 

média anual de cinco punições. É óbvio que o aspecto quantitativo não tem o 

condão de aferir a qualidade do trabalho executado. Contudo, é fato que deveria ser 

alvo de análise pelo Conselho Nacional de Justiça o procedimento adotado pelo 

Estado de São Paulo para, caso veja algo eficiente, estude aprimorar e sugerir a 

adoção pelas demais Corregedorias. Não há dados de Corregedorias Estaduais 

                                                 
375

 Conforme informações remetidas pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, por meio de email recebido no dia 12 de dezembro de 2011, pelo servidor Flavio Luiz dos 
Santos. 
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como de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, pois não foram 

fornecidos376. Veja o quadro abaixo377: 

 

Número de Juízes afastados pelo Plenário 

do CNJ 

07 afastamentos preventivos (informação 

atualizada até 31.01.12). 

Número de Magistrados punidos pelo 

Plenário do CNJ (censura, disponibilidade, 

aposentadoria compulsória) 

35 punições (informação atualizada até 

28.09.11). 

 Quadro 9 – Punições 

 

Com isso, voltando ao início do item, pode-se suscitar que a melhor corrente 

seria aquela que dá primazia à Corregedoria local, porém com regramento do 

Conselho Nacional de Justiça, atuando como fiscal da execução dos trabalhos, com 

existência de prazos e procedimentos para a conclusão da 

reclamação/representação. Ora, nada diminuiria a importância do Conselho Nacional 

de Justiça caso adotasse a segunda interpretação, ou seja, não se pode dizer que 

haveria prejuízos à sua finalidade na hipótese de somente admitir procedimentos em 

situações específicas, com a fixação de prazos para as Corregedorias concluírem os 

trabalhos. Não se pode esquecer que ao Conselho Nacional de Justiça é dado o 

direito de avocar processos em andamento ou findos.  

Vislumbra-se que há evidentes disparidades nas situações envolvendo os 

Tribunais de Justiça dos Estados, vez que há órgãos com mais de cem 

procedimentos em curso, total de quatro (Pernambuco, São Paulo, Maranhão e 

Piauí) e, por outro lado, órgãos com menos de dez em trâmite, total de sete (Mato 

Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Amapá, Rio Grande do Norte e 

Rio Grande do Sul). Ainda, constata-se que, levando em conta o número de feitos 

arquivados, a Justiça do Estado de Pernambuco ocupa o primeiro lugar, com mais 

de cento e oitenta feitos, sendo o último ocupado pelas Justiças Estaduais da 

Paraíba, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Amapá e Paraná, com nenhum 

arquivamento contabilizado. Pode-se, então, classificar as Justiças Estaduais de 

                                                 
376

 Solicitou-se às Corregedorias informações nos mesmos moldes daquelas requeridas à 

Corregedoria de São Paulo, porém as Corregedorias negaram o fornecimento, sob alegação de que 
as informações estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça e outros dados são 
acobertados pelo sigilo. 
377

 Fonte: www.cnj.jus.br, conforme email recebido da Secretaria-Geral da Corregedoria-Nacional, 

remetido pela servidora Thaysa Lizita Lobo Silveira, em 06 de março de 2012. 

http://www.cnj.jus.br/
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acordo tanto com o número de feitos em andamento como em relação aos feitos 

arquivados. O primeiro quadro será em relação ao número de feitos em andamento, 

em ordem decrescente; já o segundo, versará sobre o número de feitos arquivados, 

também em ordem decrescente, tendo o seguinte378: 

 

TRIBUNAL EM ANDAMENTO 

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 257 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 211 

Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 163 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 130 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 81 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 71 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas 64 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 63 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 54 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 53 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 42 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 40 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 33 

Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins 30 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará 22 

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe 19 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre 18 

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba 17 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal 16 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 10 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 7 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 7 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 6 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 6 

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima 4 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 3 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 2 

Quadro 10 - Número de feitos em andamento 

 

                                                 
378

 Fonte: www.cnj.jus.br, acesso em 06 de março de 2012. 

http://www.cnj.jus.br/
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TRIBUNAL ARQUIVADOS 

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 182 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 124 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 89 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 69 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 57 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 35 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 33 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 30 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre 29 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal 17 

Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 17 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 12 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 9 

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima 7 

Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins 7 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 6 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará 4 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 2 

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe 2 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 2 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas 1 

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba 0 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 0 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 0 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 0 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 0 

Quadro 11 - Número de feitos arquivados 

 

Desta forma, é fácil perceber que a atuação do Conselho Nacional de Justiça 

deve se voltar a perquirir os motivos de alguns Tribunais possuírem números ínfimos 

sobre o assunto, apurando se há situação peculiar no órgão correicional que 

justifique o fato379. Como se disse exaustivamente, não há dados suficientes para 

tecer maiores comentários sobre existência, ou não, de corporativismo, mas se 

                                                 
379

 Veiculou-se na imprensa que a Corregedoria-Nacional do Conselho decidiu inspecionar a 

Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo baixo número de punições. Fonte: 
APÓS decisão do Supremo, CNJ investiga tribunal do RJ. Folha de São Paulo, 16 de fev. de 2012, p. 
A7. 
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mostra mais consentâneo com a busca do aprimoramento da administração da 

justiça que o Conselho apure o que ocorre ao invés de atuar no lugar de quem tem a 

missão de também investigar e corrigir eventuais desvios de conduta de 

Magistrados. No quadro abaixo é possível ver quantas punições foram impostas por 

cada Tribunal de Justiça Estadual. Não se sabe ao certo qual o critério utilizado para 

a inclusão das informações e se todos os procedimentos foram mencionados. 

Veja380: 

 

TRIBUNAL PENALIDADES 

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 1 censura (2012) 

  

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 0 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 0. 4 feitos avocados pelo CNJ 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 
2 aposentadorias (2011); 1 

censura (2011)  

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
1 censura (2012); 1 advertência 

(2012) 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

2 disponibilidades (2011 e 

2012); 1 remoção compulsória 

(2012); 1 aposentadoria (2012)  

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
1 aposentadoria (2011); 5 

censuras (1 – 2008; 4 – 2011) 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre 0. 1 feito avocado pelo CNJ 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal 0 

Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 0 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 3 aposentadorias (2012) 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 0 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 1 disponibilidade (2012) 

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima 0 

Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins 
1 aposentadoria (2011); 1 

censura (2011) 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 2 advertências (2012) 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará 0 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
4 disponibilidades (2012); 1 

censura (2012) 

                                                 
380

 Fonte: www.cnj.jus.br, acesso no dia 13 de março de 2012. No tange à Justiça do Estado de São 

Paulo, o estudo foi feito com base nas informações enviadas pela Corregedoria-Geral de Justiça. 

http://www.cnj.jus.br/
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Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe 
1 censura (2011); 2 

advertências (2011) 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 0 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas 2 aposentadorias (2011 e 2012) 

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba 0 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 0 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 0 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 0 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 0 

 

 

Verifica-se que há doze Tribunais de Justiça informando que nenhuma 

penalidade foi imposta, sem, contudo, esquecer-se das informações sobre os 

procedimentos existentes e arquivados, conforme visto acima. Constata-se que há 

cinco casos de avocação pelo Conselho Nacional de Justiça, envolvendo os 

Tribunais de Justiça do Maranhão e do Acre, mas por ausência de maiores dados, 

não foi possível verificar o resultado do procedimento junto ao órgão nacional. Ainda, 

identificou-se que houve a punição de dois Desembargadores, com aposentadoria 

compulsória, impostas pelos Tribunais de Justiça do Espírito Santo e de Minas 

Gerais. As penalidades impostas são dos anos de 2011 e 2012, havendo somente 

uma penalidade do ano de 2008, pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Com os dados, 

é possível chegar à conclusão de que dos dois mil trezentos e trinta e quatro 

procedimentos mencionados pelos Tribunais de Justiças dos Estados, tem-se que 

há setecentos e quarenta e seis arquivados, totalizando mais de trinta e um por 

cento e, por outro lado, trinta e quatro punições, culminando em pouco mais de um 

por cento do total381.  

4.3 ILEGITIMIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA REGULAR A 
ATIVIDADE JURISDICIONAL 

Como se viu no início do Capítulo, a celeuma está na definição do que vem 

a ser ato jurisdicional, isso em contraposição ao ato de natureza administrativa. 

Foram explicadas as diferenças, mas mister que o assunto seja retomado para que 

                                                 
381

 Não se levou em consideração as quatorze punições impostas pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, nos anos de 2011 e 2012. 
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seja mais bem visualizados problemas com alguns atos emanados do Conselho 

Nacional de Justiça. A circunstância de existir instâncias superiores no organograma 

do Judiciário não implica dizer que há verticalização, como ocorre, por exemplo, no 

Poder Executivo.  

Não se pode esquecer que o Judiciário possui suas competências com base 

na soberania, outorgadas pelo povo. Desta forma, fácil perceber que os Magistrados 

são agentes políticos, visando a cumprir os anseios políticos da sociedade. Cada 

Magistrado é tido como órgão supremo com uma missão constitucional, agindo em 

nome do Estado, não se falando, entretanto, em qualquer tipo de hierarquia com 

outro órgão, quer seja do próprio Judiciário, quer seja de outro Poder.             

Toda e qualquer função do Estado é decorrente do Poder do Estado. Por 

isso, as funções tanto do Judiciário como do Executivo e do Legislativo nada mais 

visam do que o desempenho constitucional do que foi previsto, para cada um, pela 

Constituição Federal. A finalidade constitucional é o viés que sedimenta o campo de 

atuação de cada órgão incumbido de uma tarefa, seja no âmbito do Judiciário, seja 

em outro âmbito. Pode-se falar em norma de competência382, vez que tem o condão 

de traçar o liame entre função e órgão383, sem, contudo, perder de vista a finalidade 

prevista na Lei Maior.  

Nesse diapasão, constata-se, sem qualquer menoscabo à separação de 

poderes, que algumas matérias sejam afetas a outro órgão daquele que tem por 

premissa o exercício da função, ou seja, nada impede que tanto o Executivo como o 

                                                 
382

 Nesse sentido é a lição de CANOTILHO, José Joaquim Gomes: Por competência entender-se-á o 

poder de acção e de actuação atribuído aos vários órgãos e agentes constitucionais com o fim de 
prosseguirem as tarefas de que são constitucional ou legalmente incumbidos. A competência 
envolve, por conseguinte, a atribuição de determinadas tarefas bem como os meios de acção 
(poderes) necessários para a sua prossecução. Além disso, a competência delimita o quadro jurídico 
de actuação de uma unidade organizatória relativamente a outra. (Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7. ed. 5. reimp. Coimbra: Almedina, 2003. p. 529) 
383

 Mais uma vez, expõe CANOTILHO, José Joaquim Gomes: Para se poder falar em 
responsabilidade constitucional como categoria conceitual autônoma do direito constitucional é 
necessário tomar em consideração três dimensões: (i) a responsabilidade pressupõe o 
reconhecimento ao sujeito dessa responsabilidade (―responsável‖ na linguagem comum) de uma 
certa margem de ―discricionariedade de actuação‖ ou de ―liberdade de decisão‖; (ii) a 
responsabilidade implica, como correlato da liberdade de actuação, uma vinculação funcional 
traduzida na obrigatoriedade da observância de certos deveres jurídico-constitucionais e da 
prossecução de certas tarefas; (iii) a responsabilidade articula-se com a existência de sanções 
jurídicas (penais, disciplinares, civis) ou político-jurídicas (censura, destituição, exoneração) no caso 
de não-cumprimento ou de cumprimento julgado defeituoso dos deveres ou das tarefas de que estão 
incumbidos os órgãos ou agentes constitucionais. (Op. cit. p. 530) 
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Legislativo exerçam função de cunho jurisdicional, e vice-versa. Poder Judiciário 

exerce função administrativa, o Poder Legislativo funções de cunho jurisdicionais 

(artigos 51, inciso I, 52, incisos I e II, 54 e 55, § 2º, da Constituição Federal), e, 

ainda, o exercício de função legislativa pelo Poder Executivo (artigos 68 e 84, inciso 

VI, da Constituição Federal). Há a articulação entre o responsável pela execução da 

função, tendo, então, de empregar os meios necessários para a sua concretização, 

e.g., no Judiciário, por meio do organograma.  

A soberania é o vetor que dá sustentação ao monopólio da jurisdição nas 

mãos do Estado. As características da substitutividade e da definitividade384 são 

ínsitas à jurisdição, por meio da qual os conflitos são solucionados com o uso, se 

necessário, legítimo da força. Assim, não é aceitável na sistemática mencionada que 

a jurisdição seja alvo de modificações pela legislação infraconstitucional ao arrepio 

das normas constitucionais. Cite-se a lição de José Neri da Silveira, que elucida a 

questão385: 

Dessa visualização do Poder Judiciário, na perspectiva de sua 

independência como Poder Político e de seu caráter nacional, o regime 

jurídico da magistratura brasileira, da União e dos Estados – distinto do 

estatuto dos servidores federais e estaduais - , de acordo com a vontade da 

Constituição, hão de ceder espaço as disciplinas de legislação ordinária 

federal não autorizada na lei complementar, ou de leis locais sobre 

magistrados, em conflito com preceitos e disposições do Estatuto da 

Magistratura, editado por imperativo da Constituição (art.93) 

O organograma previsto na Constituição Federal justifica-se pela procura do 

Judiciário. O número crescente da demanda, além das peculiaridades dos assuntos, 

determina a existência de vários órgãos jurisdicionais, distintamente autônomos, 

com funções especializadas para atender às finalidades. Mesmo a previsão de 

                                                 
384

 Aqui vale lembrar as lições sobre jurisdição apresentadas por CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, 
GRINOVER, Ada Pellegrini e Dinamarco, Cândido Rangel: Que ela é uma função do Estado e mesmo 
monopólio estatal, já foi dito; resta agora, a propósito, dizer que a jurisdição é, ao mesmo tempo, 
poder, função e atividade. Como poder, é manifestação do poder estatal, conceituado como 
capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm 
os órgãos estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do 
direito justo através do processo. E como atividade ela é o complexo de atos do juiz no processo, 
exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe comete. O poder, a função e a atividade 
somente transparecem legitimamente através do processo devidamente estruturado (devido processo 
legal). (Teoria Geral do Processo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 125) 
385

 Aspectos Institucionais e Estruturas do Poder Judiciário Brasileiro. In: O Judiciário e a 
Constituição. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 9-10. 
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órgãos de instância superior possui sua razão de ser, que, claramente, não é 

pautada na idéia de subordinação. As regras constitucionais e infraconstitucionais 

sobre competência tão-só visam a regulamentar o melhor exercício das funções, não 

implicando, de forma alguma, divisão da noção de jurisdição, mantendo incólume a 

soberania, expressão do poder estatal, sendo uno e de âmbito nacional386: 

(...) Depois, fala a Constituição das diversas Justiças, através das quais se 

exercerá a função jurisdicional. A jurisdição é uma só, ela não é federal e 

nem estadual: como expressão do poder estatal, que é uno, ela é 

eminentemente nacional e não comporta divisões. no entanto, para divisão 

racional do trabalho é conveniente que se instituam organismos distintos, 

outorgando-se a cada um deles um setor da grande ―massa de causas‖ que 

precisam ser processadas no país. atende-se, para essa distribuição de 

competência, a critérios de diversas ordens: às vezes, é a natureza da 

relação jurídica material controvertida que irá determinar a atribuição de 

dados processos a dada justiça; outras, é a qualidade das pessoas 

figurantes como partes; mas é invariavelmente o interesse público que 

inspira tudo isso ( o Estado faz a divisão das justiças, com vistas à melhor 

atuação da função jurisdicional). Onde nada diz a Constituição, a 

competência é da justiça comum (justiça federal e justiças ordinárias dos 

estados); no seio da própria justiça comum, também, há alguma relação de 

especialidade, cabendo: a) à federal, as causas em que for parte da união 

ou certas outras pessoas, ou fundadas em tratado internacional, e ainda as 

referentes aos crimes praticados contra a União (art.109, Constituição 

Federal); b) às estaduais, as demais (competência residual – art. 25, § 1º, 

Constituição) 

A consequência de se entender pelo caráter nacional da jurisdição é a 

conclusão de que a legitimação do Judiciário parte da certeza de que a função 

desempenhada é reflexo da soberania, não possuindo qualquer relação com a 

autonomia dos Estados-membros ou da União. Os elementos da jurisdição (inércia, 

definitividade, investidura, aderência e indelegabilidade) culminam no conhecido 

princípio do juiz natural, que também possui matiz constitucional.  

O juiz natural, por sua vez, é acompanhado das lições que asseguram o 

direito de todo indivíduo de ser julgado por Magistrado imparcial e independente. 
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 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Op. cit. p. 171-173. 
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Somente será possível a sua observância caso o agente político, no caso o 

Magistrado, retire diretamente da Constituição Federal a extensão de seus poderes. 

A soberania é o elemento que fundamenta as garantias objetivas e subjetivas do 

Magistrado, dando sustentáculo ao princípio do juiz natural. Tais garantias não 

podem ser alvo de regulamentação por parte da legislação infraconstitucional sob o 

argumento de atendimento a interesses de natureza administrativa ou de 

repercussão menor. Não se pode descurar da finalidade constitucional destacada ao 

Judiciário com a previsão de referidas garantias387.  

Nesse diapasão, é imprescindível reconhecer que o determinante para gerar 

uma conclusão sobre a natureza da função é a natureza dos agentes que a 

desempenha, pouco importando o âmbito da organização de sua concretização.  

Não se pode confundir a assertiva de que o Magistrado é agente político 

com a sistemática existente nos Poderes Executivo e Legislativo.  Ora, é inegável 

que o Magistrado possui a natureza de ser agente político, na medida em que retira 

seus poderes da soberania, com a finalidade de idealização do direito, realizando, 

por primazia, o controle tanto dos atos como das leis emanados dos demais 

Poderes. O Judiciário possui a tarefa de assegurar a preservação dos direitos e 

garantias individuais, rejeitando qualquer modalidade de afronta à Constituição 

Federal. O exercício difere, então, da política partidária, adotada pelos demais 

Poderes. 

A estrutura decorrente do organograma previsto na Constituição Federal não 

implica menosprezo ou diminuição da importância da independência judicial, não 

havendo paralelo com a estrutura aquinhoada para os Poderes Executivo e 

Legislativo. O exercício da jurisdição não se respalda no Federalismo adotado como 

Forma de Estado, pois a previsão do caráter nacional de cada órgão jurisdicional, 

com a sua autonomia assegurada, repudia qualquer forma de hierarquia, 

consubstanciada na noção de que há concentração de poder somente no Executivo 
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 Assim, vale a transcrição da lição de CANOTILHO, José Joaquim Gomes: Aos tribunais cabe a 
tarefa clássica da ―defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos‖ (CRP, artigo 
205.º/2). Os tribunais, porém, não estão apenas ―ao serviço da defesa de direitos fundamentais‖; eles 
próprios, como órgãos do poder público, devem considerar-se vinculados pelos direitos fundamentais. 
Esta vinculação dos tribunais pelos direitos, liberdades e garantias efectiva-se ou concretiza-se: (1) 
através do processo justo aplicado no exercício da função jurisdicional ou (2) através da 
determinação e direcção das decisões jurisdicionais pelos direitos fundamentais materiais. (Op. cit. p. 
438) 
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como no Legislativo, diante de política-partidária prevista na Lei Maior. Com isso, 

impede-se que se crie órgão destinado a engessar a atividade jurisdicional, 

ordenando qual a posição jurídica que o Magistrado tem de adotar388.  

A marca da horizontalidade do Judiciário decorre da unicidade que lhe é 

assente, dando força à independência, seja externa, seja interna. A primeira, 

também chamada de política, visa a proteger o Magistrado contra ingerências dos 

demais Poderes, sendo, então, detentor de garantias subjetivas (vitaliciedade, 

irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade), subordinando-se somente à 

Constituição e as Leis. Além do mais, deve obediência ao Estatuto da Magistratura, 

de caráter nacional, não podendo ser suplantado por legislação de outra natureza 

que não Complementar e observada a iniciativa do Supremo Tribunal Federal (art. 

93, I, Constituição Federal).  

A de cunho interno prevê que o Magistrado não pode ser excluído de suas 

atribuições, não podendo anuir a qualquer forma de usurpação da função, seja por 

outro órgão jurisdicional, seja por órgão de outro Poder. A independência é valor 

fundamental para a vigência e validade de um Estado Democrático de Direito389. A 

independência interna, alicerçada na horizontalidade, esculpi que o Magistrado 

exercerá sua função de forma livre, não se permitindo qualquer tipo de obstáculo ou 

direcionamento, tendo o seu convencimento unicamente baseado na interpretação 

da Constituição e das Leis, mesmo diante de órgão com função de instância 

superior, sendo vedada conduta que caracterize ingerência, mesmo que de outro 

órgão jurisdicional.  

A legitimação política do exercício da função jurisdicional encontra-se na 

existência de independência, sendo que a atividade jurisdicional se baseia no 

aspecto moral da formação do juiz, de forma que sempre procura manter uma 
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 Salvo as hipóteses do controle de constitucionalidade e a Súmula Vinculante, temas que não são 
objeto do trabalho. 
389

 Disse RIBEIRO, Antônio de Pádua: A independência do Juiz é a ordem política e jurídica: a 
primeira repousa nas garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos; e a 
outra acha-se traduzida no princípio consubstanciado no art. 102 da Constituição alemã de Weimar: 
―Os juízes são independentes e só são subordinados á lei‖. Decorre do princípio da independência 
jurídica que o juiz deve submeter-se  apenas à sua própria convicção; nas dúvidas e incertezas sobre 
a interpretação de uma lei, não se submete a critérios de outros, mas ao seu próprio; não está 
obrigado a aceitar decisões de outros Juízes ou Tribunais, quando contrárias à sua convicção 
(Stammler). (O Poder Judiciário: algumas reflexões. In: O Judiciário e a Constituição. São Paulo: 
Saraiva, 1994. p. 46) 
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conduta independente, vez que a responsabilidade do Judiciário é social390. O 

agente político, então, tem de atuar de forma a não causar prejuízo à parte ou à 

administração, mantendo-se sempre, no exercício das funções inerentes ao cargo, 

em posição equidistante na relação processual, nunca, da mesma forma, se 

descuidando também dos deveres de seu cargo391. A independência do magistrado 

não se esgota em seu aspecto subjetivo (garantias), como bem anota o jurista Fábio 

Konder Comparato392:  

Um Juiz de primeira instância não está em posição de receber ordens ou 

instruções dos organismos jurisdicionais superiores (Tribunais), devendo 

assim e por isso, obediência unicamente a lei e a sua consciência, até 

porque é isso que garante ao jurisdicionado a impessoalidade de 

julgamento, sem a qual não se faz justiça.  

Não havendo, assim, dúvida quanto ao caráter de independência e ausência 

de subordinação, de decisão judicial de primeira instância, implicando entendimento 

diverso em violação da garantia institucional da independência do magistrado e393:  

Afronta a própria Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pois estão não 

define, como é óbvio, nenhum dever aos magistrados de obediência a 

ordens ou instruções de julgamento ditadas por outros órgãos do Judiciário. 

‗Quem quer que saiba, ao menos em confuso, destas coisas‘, fulminou Rui 

Barbosa, ‗não ignorará que todos os juizes deste mundo gozam, como 

juizes, pela natureza essencial às suas funções, do benefício de não 

poderem incorrer em responsabilidade pela inteligência, que derem às leis 

de que são aplicadores.  

Como a independência do magistrado não se esgota em seu aspecto 

subjetivo (garantias), um Juiz de primeira instância não está em posição de receber 

ordens ou instruções dos organismos jurisdicionais superiores (Tribunais), devendo 
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 OLIVEIRA, Marcus Vinicius Amorim de. Garantias da Magistratura e Independência do Judiciário. 

In: Themis, Fortaleza, vol. 3, n. 1, p. 277-286, 2000. Acesso em: 
http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/21207/garantias_magistratura_independencia.pdf?s
.    
391

 OLIVEIRA, Marcus Vinicius Amorim de. Op. cit. p. 277-286. 
392

 In: Juizes independentes ou funcionários subordinados?, Cidadania e Justiça, 1º Sem 98, p. 89-93. 
393

 Op. cit. p. 92-93. 

http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/21207/garantias_magistratura_independencia.pdf?s
http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/21207/garantias_magistratura_independencia.pdf?s
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por isso obediência unicamente a lei e a sua consciência, até porque é isso que 

garante ao jurisdicionado a impessoalidade de julgamento394. Assim395: 

A chave de poder do Judiciário se acha no conceito de ‗independência‘, mas 

este é, como tudo o que se relaciona com o Judiciário, bastante equívoco. 

De modo geral, associa-se ao Judiciário por uma espécie de ato reflexo, 

mas continuadamente se pretende reforçá-lo ou debilitá-lo, segundo a 

posição de poder do operador. Este jogo interminável, devidamente 

manipulado com verniz ideológico, torna notoriamente obscuro um conceito 

que em suas formulações mais claras não é simples, pela multiplicidade de 

aspectos e manifestações‘. E vai além: ‗Segundo Picardi, a independência 

judicial pode ser distinguida em independência da magistratura e 

independência do juiz. A primeira é condição da segunda e implica a 

autonomia de governo e o poder disciplinar. A independência do juiz, por 

sua vez, pode ser externa e interna. Quanto ao grau de independência, 

distingue entre independência forte e fraca. A independência da 

magistratura, nesse sentido, é a que corresponde aos órgãos ou conjunto 

de órgãos do Judiciário e do Ministério Público, quer dizer ao seu auto-

governo, que implica o exercício do poder disciplinar. Definitivamente, seria 

o que chamamos de função de auto-governo do Judiciário. A independência 

do juiz, ao revés, é a que importa garantia de que o magistrado não estará 

submetido às pressões de poderes externos à própria magistratura, mas 

também implica a segurança de que o juiz não sofrerá as pressões dos 

órgãos colegiados da própria judicatura. Um juiz independente, ou melhor, 

um juiz, simplesmente, não pode ser concebido em uma democracia 

moderna como um empregado do Executivo ou do Legislativo, mas nem 

pode ser empregado da Corte ou Supremo Tribunal. Um Poder Judiciário 

não é hoje concebível como mais um ramo da administração e, portanto, 

não se pode conceber sua estrutura na forma hierarquizada de um Exército. 

Um Judiciário verticalmente militarizado é tão aberrante e perigoso quanto 

um exército horizontalizado‖. 

Não se quer dizer, em hipótese alguma, que a atuação disciplinar por parte 

do Conselho Nacional de Justiça fere a independência do Judiciário, vez que 

implementada por meio do órgão constitucional e legalmente previsto, sendo, então, 

franqueada e imprescindível para a manutenção dos princípios constitucionais. 
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 Ibidem. Idem. 
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 ZAFFARONI, Eugênio Raul. Op. cit. p. 87-88. 
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Contudo, em nenhuma circunstância a atuação do órgão criado pela Emenda 

Constitucional nº 45/04 pode implicar menoscabo à jurisdição propriamente vista. 

Com base nisso, percebe-se que algumas condutas do Conselho Nacional 

de Justiça esbarram na independência do Magistrado. Ficou claro que há a 

predominância da natureza da função em detrimento do posicionamento que o órgão 

ocupa no organograma do Judiciário. Ou seja, não é simplesmente pelo fato de o 

Conselho Nacional de Justiça integrar o Judiciário que passa a ser detentor de 

função jurisdicional. Como já exaustivamente exposto, o órgão é dotado de 

atribuições de cunho administrativo.  

O objeto do trabalho não é esmiuçar todos os atos emanados do Conselho 

que feriram a independência judicial, mas sim somente ilustrar os limites de seu 

poder normativo. Não obstante, mostra-se interessante apontar algumas condutas 

que malversaram a garantia subjetiva do Magistrado. 

A primeira circunstância, que torna mais evidente a invasão, refere-se à 

decisão tomada pela Corregedora-Geral do Conselho Nacional de Justiça, Ministra 

Eliana Calmon, em suspender decisão judicial da 5ª Vara Cível de Belém do Pará, 

que, em ação de usucapião de dinheiro supostamente existente em conta corrente 

de um particular, liminarmente reconheceu a existência dos valores e decretou o 

bloqueio de R$ 2,3 bilhões no Banco do Brasil. A então Corregedora expôs que a 

atitude judicial implicou violação às prerrogativas do Magistrado, caracterizando falta 

funcional e não atividade jurisdicional. Disse396:  

O CNJ, por ser um órgão administrativo, não interfere em decisões judiciais. 

No entanto, quando uma decisão extravasa as raias da normalidade e se 

configura como manifesta ilegalidade, ferindo o código de ética, pode haver 

censura disciplinar.  

O problema está, claramente, em permitir que exames dessa monta sejam 

feitos, franqueando que o Conselho reveja decisões judiciais sob a justificativa de o 

ato consubstanciar-se em infração disciplinar. Como se disse, a independência 
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 Fonte: http://www.cnj.jus.br/noticias/10642:corregedora-nacional-suspende-bloqueio-de-r-23-bi-no-
bb-decretado-por-juiza-no-pa, acesso em 20 de dezembro de 2010. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/10642:corregedora-nacional-suspende-bloqueio-de-r-23-bi-no-bb-decretado-por-juiza-no-pa
http://www.cnj.jus.br/noticias/10642:corregedora-nacional-suspende-bloqueio-de-r-23-bi-no-bb-decretado-por-juiza-no-pa
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judicial não pode ser maculada, por melhores que sejam os motivos do Conselho 

Nacional de Justiça. O Conselho é totalmente destituído de função de natureza 

jurisdicional, não podendo, assim, de forma alguma, interpretar que uma decisão 

judicial possa ser tida como desvio de conduta e, assim, permitir que seja alvo de 

deliberação pelo Conselho, sem, contudo, observar o sistema jurídico existente. A 

premissa para um Estado Democrático de Direito é a mantença da independência do 

Judiciário. Se assim o é, o óbvio seria o caso de a parte procurar outro órgão 

jurisdicional e não administrativo para contestar a decisão judicial.  

A vertente da independência interna tem o condão de firmar a premissa de 

que a preservação do Judiciário deve ser feita, inclusive, em face de pressões 

internas, impedindo-se, como se viu, que haja usurpação de competência. É 

inadmissível que o Conselho Nacional de Justiça haja de forma a retirar de órgão 

jurisdicional, constitucionalmente previsto, a função de analisar o ato jurisdicional e, 

se assim entender, reformá-lo ou mantê-lo. A postura do Conselho Nacional de 

Justiça, no caso, representou afronta não só à independência interna, como 

também, principalmente, violentou o sistema, causando prejuízos à legitimação 

democrática do Judiciário, pois ao decidir sobre o assunto, expôs que o Tribunal, 

competente para a tarefa, poderia não ser capaz de resolver o problema, colocando 

em dúvida a imparcialidade do órgão.  

Outro problema verificado está com a Recomendação nº 31 de 2010 editada 

pelo Conselho Nacional de Justiça quanto à tutela de urgência em demanda sobre a 

obrigação do Estado em fornecer medicamentos. A Recomendação chega a ponto 

de orientar os Magistrados a não conceder tutela de urgência inaudita altera parte, 

dizendo que sempre que possível o gestor deve ser ouvido previamente. Diz que os 

Magistrados devem instruir o feito com relatórios médicos e outras medidas. Mais 

uma vez, não se discute a intenção do Conselho, mas sim a âmbito de sua atuação, 

ficando evidente que houve extrapolação. É claro que o grau de aceitabilidade da 

Recomendação é quase nulo, porém o que se verifica é que o órgão constitucional 

arvorou-se de função que, pela Constituição Federal, não lhe foi atribuída.  

O próprio Supremo Tribunal Federal não se posicionou da forma vista na 

Recomendação, preconizando que o Magistrado pode, se assim entender, conceder 

tutela de urgência com contraditório diferido, ou seja, sem a necessidade de ouvir 
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previamente o gestor, mesmo que o medicamento não seja rotineiramente fornecido 

pelo Sistema Único de Saúde397. O caso foi amplamente discutido na Suspensão de 

Tutela Antecipada nº 175398 em que se legitimou o controle do Judiciário sobre 

políticas públicas no setor da saúde. Como se disse acima, apesar de não o objeto 

do presente trabalho, o Magistrado é agente político, encarregado de zelar pelo 

cumprimento dos direitos fundamentais, conforme enraizados na Constituição 

Federal. A título de ilustração, verifica-se que depois da judicialização da saúde, o 

número de atendimentos pela Administração Pública aumentou, mostrando o êxito 

na postura do Judiciário em intervir e firmar o direito inalienável do indivíduo à saúde 

como reflexo do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (Números 

de ações judiciais e atendimentos administrativos: 2006, 4123 de ações judiciais e 

451 de atendimentos administrativos; 2007, 3996 de ações judiciais e 646 de 

atendimentos administrativos; 2008, 3098 de ações judiciais e 1945 de atendimentos 

administrativos; 2009, 1549 de ações judiciais e 3848 de atendimentos 

administrativos399). 

A Resolução nº 66 do Conselho Nacional de Justiça esmiúça o controle das 

prisões provisórias decretadas, impondo ao Magistrado a obrigatoriedade de 

proceder à revisão do ato a cada três meses, devendo reapreciar a custódia e, se o 

caso, revertê-la.  Não se nega a boa intenção da providência, porém não é dado ao 

Conselho estipular regra processual, modificando o rito previsto na legislação, 

determinando que a prisão seja reapreciada depois de três e assim sucessivamente. 

A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ensejar, por ato 

do Conselho Nacional de Justiça, ausente de qualquer função jurisdicional, 

imposição quanto ao curso do processo, criando etapa à revelia da observância do 

agente competente para tanto, no caso o Legislativo. A remessa do feito ao 
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 RE 556.886/ES (adenocarcinoma de próstata); AI 457.544/RS (artrite reumatóide); AI 583.067/RS 

(cardiopatia isquêmica grave); RE 393.175-AgR/RS (esquizofrenia paranóide); RE 198.265/RS 
(fenilcetonúria); AI 570.455/RS (glaucoma crônico); AI 635.475/PR (hepatite ―c‖); AI 634.285/PR 
(hiperprolactinemia); RE 273.834-AgR/RS (HIV); RE 271.286-AgR/RS (HIV); RE 556.288/ES 
(insuficiência coronariana); AI 620.393/MG (leucemia mielóide crônica); AI 676.926/RJ 
(lipoparatireoidismo); AI 468.961/MG (lúpus eritematoso sistêmico); RE 568.073/RN (melanoma com 
acometimento cerebral; RE 523.725/ES (migatia mitocondrial); AI 547.758/RS (neoplasia maligna 
cerebral); AI 626.570/RS (neoplasia maligna cerebral); RE 557.548/MG (osteomielite crônica); AI 
452.312/RS (paralisia cerebral); AI 645.736/RS (processo expansivo intracraniano); RE 248.304/RS 
(status marmóreo); AI 647.296/SC (transplante renal); RE 556.164/ES (transplante renal); RE 
569.289/ES (transplante renal). 
398

 Conforme consulta no site: www.stf.jus.br. 
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 Fonte: Secretaria de Saúde de São Paulo. 

http://www.stf.jus.br/
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Magistrado por paralisação superior a três meses e, então, determinar nova 

reapreciação viola a independência judicial ao criar regra de cunho processual por 

meio de Resolução. 

A Resolução estipula necessidade de comunicação trimestral à Corregedoria 

pelas varas de inquéritos e pelas varas criminais de alguns dados sobre as prisões: 

número de prisões em flagrante, temporárias e preventivas; nomes dos presos; 

números dos processos; naturezas das prisões; unidade prisional de recolhimento. 

Na parte final da regra, há determinação de que seja mencionada a data e o 

conteúdo do último movimento processual. Haverá dispensa das informações caso 

os dados estejam em sistema informatizado (parágrafo 1º). As regras também são 

aplicadas para os feitos em andamento no Tribunal, por exemplo, os recursos 

interpostos e paralisados por mais de três meses (art. 3º). Há, ainda, permissão para 

que os Tribunais estipulem regra com prazo inferior ao sedimentado pela Resolução, 

conforme previsto no art. 6º.  

Nunca se deve pautar o debate no resultado a ser perseguido, mas sim os 

meios utilizados e, aqui, é perceptível que o Conselho atuou como se legislador 

fosse, criando obrigação não prevista em lei, excedendo às funções que lhe foram 

outorgadas pela Constituição Federal. Mesmo que sob a fundamentação dos 

princípios da celeridade e liberdade, não é possível justificar a conduta do Conselho, 

pois, caso contrário, toda e qualquer matéria poderia ser regulamentada pelo órgão, 

sendo, então, prescindível a existência do Poder Legislativo. 

Outro caso que segue o acima exposto, refere-se ao denominado Toque de 

Acolher ou Toque de Recolher, instituído por alguns Magistrados, com competência 

na área da Infância e Juventude, determinando a proibição de permanência na rua 

de crianças e adolescentes depois de determinado horário. Inicialmente, houve 

aceitação da análise dos casos pelo Conselho Nacional de Justiça tanto que o 

Conselho teria ratificado, liminarmente, decisão de três Cidades do Estado da 

Paraíba, Tapeorá, Livramento e Assunção. Houve o caso de o Conselho reformar a 

decisão judicial, anulando portaria editada por Magistrado de Pato de Minas, 

simplesmente porque o Ministério Público havia discordado, não havendo outro 

motivo. Contudo, o Plenário, posteriormente, ao analisar melhor a situação 
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entendeu, corretamente, que a questão deveria ser alvo de deliberação pelos 

Tribunais, não cabendo a ele, Conselho Nacional de Justiça, imiscuir-se no assunto. 

 A Instrução Normativa nº 02 do Conselho Nacional de Justiça previu a 

realização de audiência não prevista na legislação. Como se disse, não se discute a 

eficácia e intenção das idéias Resoluções e Instruções Normativas, porém a 

permissão concedida pela Constituição  Federal. A denominada audiência 

concentrada da Infância e Juventude não possui qualquer regulamentação na Lei nº 

8069/90. Assim, vê-se que o Conselho Nacional criou uma regra de natureza 

processual em total descompasso com as atribuições que estão arroladas na Lei 

Maior. É inegável que o Conselho é dotado de poder normativo primário, como se 

viu, mas em momento algum lhe foi dada atribuição de criar direitos e obrigações de 

natureza processual. A Lei nº 12.010/09, utilizada como parâmetro, em momento 

algum sedimentou a realização de tal audiência. Ora, se essa fosse o objetivo 

pretendido haveria na Lei, pura e simplesmente, previsão de uma audiência 

concentrada. Se assim não o é, não é dado ao Conselho Nacional, por meio de 

Instrução Normativa, orientar em tal sentido. 

Aliás, diga-se de passagem, sequer foi dado ao Conselho Nacional de 

Justiça a prerrogativa de dar início a projetos de lei. Ou seja, o órgão nacional não 

possui iniciativa no que se refere à competência legislativa. Somente na Proposta de 

Jairo Carneiro havia a atribuição de iniciativa legislativa, abrangendo, inclusive, o 

direito processual. Desta forma, o Conselho, embora louvável a intenção, não pode 

em hipótese alguma prever normas de cunho processual, sob pena de violação ao 

sistema brasileiro previsto na Constituição Federal.   

Em suma, várias Resoluções tratam de regras de natureza processual, o que 

foge das atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Já se disse que a análise não 

deve ser feita quanto à intenção do órgão nacional, e sim se pode realizar o ato e, 

nesse ponto, conclui-se que é destituído da prerrogativa de dispor sobre temas 

como: declaração de suspeição por motivo de foro íntimo (Resolução nº 82), 

execução penal (Resoluções números 19 e 29), penas alternativas (Resolução nº 

101), interceptação telefônica (Resoluções números 59 e 84), gravação audiovisual 

por videoconferência (Resolução nº 105) e viagens de crianças e adolescentes 
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(Resoluções números 51, 55, 74 e 131). O fato é que os temas citados devem ser 

regulamentados por leis ordinárias, de competência do Congresso Nacional. 
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CONCLUSÃO 

 

O Conselho Nacional de Justiça existe há quase oito anos e ainda há 

dúvidas sobre o seu significado perante o Judiciário brasileiro. A desconfiança é 

centrada no medo, agravada pela circunstância de que não há preocupação em se 

apurar qual a origem do órgão e o porquê de sua criação tanto no estrangeiro como 

no Brasil. Os estudos realizados neste trabalho apontam que um Conselho de 

Justiça no Brasil é imprescindível para encontrar meios de aprimorar a prestação 

jurisdicional e eliminar as dificuldades quanto à legitimidade do Judiciário.  

Conclui-se que o Conselho Nacional de Justiça surge como instrumento 

capaz de talvez mudar o modelo de administração de justiça até então vigente. É 

indiscutível que o Judiciário não acompanhou os conceitos modernos de Estado, 

sendo incapaz de concretizar as suas funções de acordo com a demanda 

apresentada. 

As influências do patrimonialismo entram em choque com a mudança de 

paradigma do Estado. Conclui-se que o Judiciário foi a instituição que menos se 

democratizou com a Constituição de 1988. A crise se agravou porque o modelo 

patrimonialista mostra-se evidentemente incompatível com a necessidade de 

fundamentação das decisões frente à opinião pública, ainda mais pela peculiaridade 

de o Estado social estar em dificuldades de atender ao status positivo dos direitos 

dos cidadãos.  

Pode-se dizer que no contexto histórico do Brasil o Conselho surge mais 

para assegurar o controle social do órgão do que para tutelar a independência 

institucional. Há não só crise no que se refere à administração da justiça, como 

também quanto à sua própria legitimidade. A noção de democracia extrapola a 

simples idéia de participação na escolha dos representantes, indo muito além, 

implicando reflexos na tomada de decisões e repercutindo na concretização dos 

direitos. Não basta a criação dos direitos, obviamente com a participação efetiva do 

cidadão, sendo imprescindível a efetivação propriamente dita, retornando, então, o 

direito ao cidadão, porém agora em um patamar de concretização. O ato do 
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Judiciário não se trata de mera produção técnica sobre questões fáticas, 

significando, pelo contrário, a produção do direito, ou seja, as decisões judiciais têm 

o condão de tornar efetivos os direitos fundamentais dos indivíduos. 

Com tudo isso é fácil perceber que o Judiciário não pode ficar alheio aos 

anseios da sociedade no que tange à ampla divulgação do que é feito pelo referido 

Poder, ou melhor, deve o Judiciário acompanhar o espírito do conceito moderno do 

Estado Democrático de Direito.  

Contudo, o modelo de administração da justiça não acompanhou o ideal 

perseguido pela Constituição Federal. Como se viu, a Lei Maior estipulou inúmeras 

garantias institucionais e funcionais, porém pouco, senão quase nada, foi feito no 

que tange à democratização do Judiciário como instituição, mantendo o afastamento 

da sociedade civil. Ou seja, houve a evolução do conceito de Estado de Direito, 

passando do liberalismo, porém se manteve a mesma sistemática do contexto liberal 

de Judiciário. Ou melhor, o Judiciário, instituição excessivamente burocrática, lida 

com os indivíduos como se fossem clientes passivos, em claro autoritarismo. 

A existência do Conselho tem a finalidade de tutelar a independência do Judiciário, 

bem como assegurar a sua democratização, permitindo alterações na administração 

da justiça. A sociedade descontente e frustrada com a prestação jurisdicional roga 

por mudanças na instituição. Faz-se necessária a sedimentação de instrumentos 

capazes de desobstruir os canais de acesso ao Judiciário, aproximando o indivíduo 

do Tribunal.  

O grau de organização da sociedade civil aponta a necessidade de o 

Judiciário abrir-se, prestando contas de suas atividades. Tal postura não só 

representaria respeito aos ditames da Constituição, como também implicaria 

reaproximação do cidadão com o Judiciário. Por ser agente político o magistrado 

não pode ficar excluído do controle social. A fonte do poder do Judiciário é a 

possibilidade de controle por parte do povo.  

A publicidade dos julgamentos e das decisões é um instrumento relevante para 

viabilizar o controle social, porém insuficiente para aprimorar a legitimidade do 

Judiciário como instituição. O controle tem de evoluir, atingindo os aspectos 

administrativos do Judiciário. A ausência de instrumento de fiscalização torna 
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nebulosa a forma como o dinheiro público destinado ao Judiciário é gasto. Aliás, é 

interessante notar que sequer os próprios membros de um Tribunal sabem como o 

dinheiro é empregado.  

O Conselho Nacional de Justiça surge como intermediário com a sociedade, 

sem prejuízo da competência de tomar decisões em assuntos previstos na 

Constituição Federal.  Visa a dar sustentação à idéia de accontability. Ao analisar o 

Judiciário vê-se que o Conselho Nacional de Justiça assegura que referido poder 

demonstre o que se passa internamente, permitindo que o cidadão tenha acesso ao 

manejo da coisa pública. A providência consegue permitir que o indivíduo possua 

informações do que é produzido pelo Judiciário e, ao mesmo tempo, como os 

recursos são empregados. Trata-se de meio de fiscalização dos Tribunais, antes 

tarefa exclusiva dos dirigentes dos órgãos. 

O Conselho Nacional serve de instrumento para que o Judiciário cumpra a 

sua parte na prestação de contas. Não basta atuar de forma a exigir que os demais 

poderes respeitem as normas constitucionais, resolvendo os conflitos surgidos na 

sociedade, devendo também expor como realiza a sua própria administração.  

É interessante que o Conselho, da forma estruturada, conseguiu postar-se 

como órgão do Judiciário concretizador da noção de accontability tanto na vertente 

de prestador de informações sobre vários aspectos antes renegados ao cidadão 

como, principalmente, a prerrogativa de tomar decisões no sentido de tornar efetiva 

e obrigatória a transparência no Judiciário. Nesse diapasão, o Conselho Nacional 

surge como órgão com atribuição de fiscalizar e, se o caso, impor sanções àqueles 

órgãos do Judiciário que resistem ao dogma da publicidade.   

A transparência é regra fundamental do Judiciário, sendo que o Conselho Nacional é 

o seu fiel protetor. Não basta a fiscalização formal, levando-se em consideração a lei 

e aspectos burocráticos, mas também a divulgação ao público em geral. O órgão 

nacional passa a ser aquele que tem o dever de exigir que os demais órgãos dêem 

explicações, podendo ainda impor penalidades em hipóteses de descumprimento.  

Antes do Conselho, a idéia de accontability consubstanciava-se na 

prestação de contas de aspecto formal, aquele feito junto ao Tribunal de Contas, 

servindo de escudo à análise de problemas reais enfrentados pelo Judiciário e o que 

tem sido feito para combatê-los, se é que algo está sendo feito. A administração 
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centrada da ausência de accontability implica a prática de posturas autoritárias, pois 

o dirigente da instituição mostra-se incapaz de perceber as eventuais falhas de sua 

gestão, não permitindo o diálogo para o aperfeiçoamento da administração da 

justiça. Passa-se a ter a idéia de que a noção de independência funcional também 

se aplica no que tange à administração, crendo o dirigente que suas decisões não 

podem ser alvo de discussão. 

Vejo que é interessante notar que um dos problemas do Judiciário está, 

atualmente, no excesso de independência, vez que ultrapassou os meandros 

expostos sobre a classificação do ato judicial, envolvendo o ato administrativo 

propriamente dito. Logo, não é equivocado dizer que o Conselho passa a atuar de 

forma a retomar as lições sobre as diferenças entre ato jurisdicional e ato 

administrativo.  

Verifica-se que o Conselho surge como meio de possibilitar a discussão da 

administração do Judiciário não só por agentes públicos propriamente ditos (os 

próprios magistrados não possuíam conhecimento do que estava sendo feito pelos 

dirigentes), mas franqueia que o cidadão tenha acesso aos dados e, a partir daí, 

apresente indagações e exerça controle social dos atos administrativos. As 

informações são disponibilizadas e a discussão não é mais pautada pela 

verticalização, seguindo a premissa da horizontalização, em que não há 

desigualdade entre os atores do processo de discussão. A sociedade civil passa a 

ter papel importante no fomento da discussão, podendo incentivar mudanças no 

panorama atual, não representando desprestígio ou afronta à posição do dirigente 

de Tribunal. Não se quer dizer que o dirigente da instituição perdeu todos os 

deveres-poderes de decisão, mas que agora há a possibilidade de seus atos serem 

questionados, diante da ampla divulgação, e daí ensejar uma investigação por parte 

do Conselho Nacional, o que implica fortalecimento da cidadania. 

Desta forma, não é possível entender que o Conselho seja tido como órgão 

de controle externo e inconstitucional, e sim interno e com pretensão de fortalecer o 

Judiciário como um dos Poderes da República brasileira. Como consequência, fica 

fácil concluir que o poder normativo é algo inerente à própria idéia de criação de um 

Conselho, pois, caso contrário, seria o mesmo que não criar um órgão desse jaez.  
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O poder normativo tem a finalidade de regulamentar e concretizar as 

competências concedidas ao Conselho Nacional de Justiça através do poder 

constituinte derivado, adequando-se à separação dos poderes. A Constituição é o 

fundamento de regulamentação primária por parte do Conselho Nacional de Justiça, 

independentemente de uma lei ordinária intermediando a situação, obviamente 

respeitados os preceitos da própria Constituição, resguardada a reserva de matérias 

do Estatuto da Magistratura. 

Viu-se a classificação criada no que tange às atribuições do Conselho e se 

vê que muito foi realizado nesses oito anos, porém há muito ainda a ser feito. 

Embora várias Resoluções prevejam uma atuação mais coordenativa de todos os 

órgãos do Judiciário, entendo que o Conselho tem de pautar suas decisões não em 

demandas individuais e preocupar-se com os problemas que impedem mudanças 

significativas na administração da justiça. Apurar desmandos específicos é muito 

importante e implica etapa fundamental da prestação de contas pelos magistrados, 

mas não resolve os obstáculos do Judiciário como instituição, pois deixa de lado os 

pontos mais importantes, como a operacionalização do sistema como um todo.  

Por esse motivo que a idéia apresentada nesse trabalho foi no sentido de 

que o Conselho deve, a todo o momento, priorizar a efetivação de políticas visando 

a atingir o Judiciário como um todo, combatendo o modelo tradicional, arcaico e 

superado no Estado Democrático de Direito. Não basta a edição de Resoluções 

determinando diversos comandos aos Tribunais, pois a concentração de esforços 

deve ser no sentido de reunir informações, as mais amplas possíveis, sobre os 

problemas enfrentados pelo sistema e, com isso, debater qual a medida mais 

adequada, impondo-a e, consequentemente, fiscalizando o seu cumprimento.  

O receio é de que o Conselho perca o foco e comece a analisar questões de 

repercussão individual que, na melhor das hipóteses, atingem somente a superfície 

do problema, deixando de se esforçar diante de uma demanda considerável quanto 

ao funcionamento do Judiciário. E mais, pode ocorrer, por ausência de reflexão 

sobre seus limites, adentrar matérias que fogem à sua alçada. Deve ocorrer uma 

reflexão por parte do próprio Conselho sobre os seus fins e as suas atribuições, 

fixando limites bem delimitados de suas competências, como forma de evitar 

embates desnecessários. 
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Embora haja o receio, é inegável que o Conselho Nacional de Justiça 

mostrou-se um órgão alinhado com a necessidade de mudanças no modelo de 

administração de justiça, apresentando medidas relevantes para implicar alterações 

de grande impacto no Judiciário, o que repercutirá na eficiência e legitimidade do 

poder.  
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