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RESUMO 

 
 
Por meio de estudo bibliográfico sobre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - Brasil, 
buscou-se analisar a criação e origem dos primeiros controles do Judiciário no mundo. 
Após, passou-se para uma análise sobre a criação, contexto e estrutura do Conselho 
Nacional de Justiça brasileiro, bem como sobre os programas que tem desenvolvido. Por 
meio de análise das ações e programas desta instituição, problematizou-se sobre as 
possibilidades de uma gestão participativa, com maior participação e controle social. Para 
tanto, foram analisados documentos e bibliografias sobre o CNJ no Brasil e seus 
Programas, bem como das categorias em análise: controle e gestão do CNJ, em especial na 
ultima década. 
  
 
Palavras-chaves: Conselho Nacional de Justiça, Gestão Participativa, Controle e gestão 
  



 

ABSTRACT 
 
 

Through a bibliographic study on the National Council of Justice - CNJ - Brazil, we sought 
to analyze actions and programs of this institution and discuss the possibilities of a 
participatory management, with greater participation and social control. To this end, 
documents and bibliographies on the CNJ in Brazil were analyzed and its programs, as well 
as the categories analyzed: control and management of the CNJ, especially in the last 
decade. 
 
 
Keywords: National Council of Justice, Participatory Management, Control and 
Management 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa se propõe a realizar um estudo teórico sobre o Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, com foco nas ações e instrumentos para identificar as 

possibilidades de gestão participativa e de controle das instituições judiciárias brasileiras, a 

partir da análise das ações sociais e programas realizados pelo Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ. 

No primeiro capítulo serão estudadas as formas de controle do Judiciário, o controle 

no Brasil e uma análise teórica sobre o tema. No segundo, será realizada uma 

contextualização do CNJ por meio da apresentação da instituição e seus principais 

programas, apresentando a origem, o papel e a estrutura atual do CNJ, bem como suas 

ações e principais programas sociais e de controle. No terceiro, será apresentada uma 

análise da atuação do conselho judiciário na sociedade na última década e os desafios e 

possibilidades de ações sociais e de controle. 

A metodologia utilizada foi um levantamento bibliográfico e documental dos 

programas do CNJ e uma análise das categorias: Participação Social e Controle. 

Antônio Chizzotti1 em seus estudos sobre pesquisa qualitativa, afirma que: 

Um determinado contexto histórico e sociocultural é 
necessariamente o limite e a base em que todo pesquisador 
transforma a realidade factual em ideal, isto é, torna-a objeto de 
investigação científica a partir dos conhecimentos e 
instrumentos de que dispõe. No entanto, o que torna sua obra 
exemplo expressivamente importante decorre de sua ardorosa e 
entusiástica busca para tornar exequível a teoria, superando o 
caráter ideal do conhecimento teórico, cuidando para não 
submeter os fenômenos e sua interação com a ação humana a 
padrões explicativos, imersos numa perspectiva teórica 
contemplativa.  

A pesquisa bibliográfica tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições 

científicas disponíveis sobre determinado tema e abrange a escolha, a leitura, a análise e 

interpretação de livros, periódicos e textos legais. Todo o material recolhido é submetido 

a um estudo atento e sistemático para fundamentação teórica do estudo. Ela dá suporte a 

todas as fases de qualquer tipo de pesquisa, uma vez que auxilia na definição do foco, 

                                                           
1 CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 3º ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 39. 
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objetivos, na fundamentação e na justificativa da escolha do tema, bem como na 

elaboração do relatório final. Também fizeram parte desta pesquisa, como instrumentos 

complementares, relatórios, revistas e documentos de ações e programas desenvolvidos 

pelo CNJ, com o objetivo de relacionar a bibliografia às ações institucionais do CNJ. 

A pesquisa pretende, portanto, levantar dados de um caso particular para 

organização de um relato ordenado e crítico sobre participação social e controle no CNJ. 

O estudo de algumas ações desta instituição foi fundamental para a análise de categorias 

sobre o tema, possibilitando ir além, a partir da relação com experiências pesquisadas no 

cenário mundial. 

Tal pesquisa pressupõe procedimentos metodológicos que abrangem o exame e 

organização do relato a partir do estudo de dados secundários: materiais e documentos 

do CNJ, a coleta de dados primários para realização de estudos documentais de ações da 

instituição em estudo, e a organização do relato analítico dos dados da pesquisa com 

foco nas categorias de interesse: participação social e controle. 

Para tanto, os procedimentos metodológicos estão ancorados no exame do CNJ e 

seus mecanismos de ações sociais e de controle, bem como na realização de uma análise 

teórico-metodológica com ênfase em ações, estabelecendo um diálogo com o percurso 

teórico desta dissertação de mestrado. 
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CAPÍTULO I - CONTROLE E FORMAS DE CONTROLE DO JUDICIÁRIO 

 

Em pesquisa realizada por Ludmila Ribeiro2, a autora demonstra que os principais 

problemas enfrentados pelo Poder Judiciário podem ser solucionados com a criação de um 

órgão externo de controle, que cobre o cumprimento dos prazos e puna aqueles que não 

cumprirem.  

A referida autora afirma também que, para reduzir o cenário de morosidade judicial 

vivenciado no país, são necessárias alterações nas formas de condução do processo, bem 

como a participação de juízes corregedores.  

A ausência de controle do Judiciário já há muito tempo vem sendo questionada e 

colocada como o principal problema deste Poder estatal, que hoje, goza de tanta 

proeminência no Brasil, já que se configura como o último intérprete da Constituição. 

Segundo Anna Maria Campos3, a sociedade precisa atingir um certo nível de 

organização de seus interesses públicos e privados antes de tornar-se capaz de exercer 

controle sobre o Estado, de forma que a força do controle é consequência do fortalecimento 

da sociedade civil. 

Neste sentido, Robl, em sua tese de doutorado publicada em 2012, cita 

O’Donnell4 e afirma que o país sofre de uma acentuada ausência de controle: 

O’Donnell (1998) afirma que nos Estados brasileiro e argentino há 
severos déficits nas redes de accountability horizontal, prejudicando a 
concretização do modelo de Estado Democrático de Direito nesses 
países. Especificamente sobre o poder judiciário brasileiro, O’Donnell 
(1998, p. 49) e Przeworski (1999, p. 330) alegam que os magistrados 
possuem grande independência e exercem mecanismos de 
accountability horizontal sobre os outros poderes e outros agentes 
estatais, no entanto o judiciário possui problemas de accountabilities 

interna e externa. 

                                                           
2 RIBEIRO, Ludmila. A Emenda Constitucional 45 e a questão do acesso à justiça. Revista Direito GV. São 
Paulo. JUL-DEZ 2008, p. 465. 
3 CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzir para o português? Revista de 
Administração Pública. Rio de Janeiro, fev-abr, p. 30-50, 1990. 
4 ROBL, Ilton Norberto Filho. Accountability e Independência Judiciais: O Desenho Institucional do 

judiciário e do Conselho Nacional de Justiça no Estado Democrático de Direito Brasileiro. Tese de 
Doutorado. Curitiba, 2012. p. 13. 
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Segundo o autor5, o termo accountability significa:  

(...) a necessidade de uma pessoa física ou jurídica, a qual recebeu uma 
atribuição ou delegação de poderes, de prestar informações e 
justificações sobre suas ações e seus resultados, podendo ser 
sancionada política e juridicamente pelas suas atividades. 

O termo accountability está ligado ao controle do Poder. Tal controle pode ser 

exercido pelo povo, por outro Poder, pela sociedade ou pela lei. Por exemplo, a 

monarquia absolutista era uma forma de poder não accountable, na medida em que o rei 

recebia poder quase ilimitado.  

O surgimento dessa discussão remonta ao século XVII, quando a Inglaterra passa 

por forte instabilidade política, época em que ocorreu uma luta por limitação do poder 

do Estado e ampliação do poder do Parlamento.  

É nesse período que Hobbes publica O Leviatã e, após sua morte, é publicado O 

Diálogo entre um Filósofo e um Jurista, em que explicita sua tese, segundo a qual os 

indivíduos, por meio de um contrato social, criam o Estado, o qual detém poderes quase 

ilimitados e não controlado6.  

Com a pesquisa de John Locke7 é que se começa a pensar em um modelo de 

separação de poderes, cabendo ao Estado preservar os direitos naturais. Tratava-se de 

controle e limitação do poder do monarca com base na lei, característica fundamental do 

Estado de Direito.  

É consubstanciado na tese de Locke que o Estado Inglês, após a Revolução 

Gloriosa, valoriza o papel do parlamento e reduz as competências do monarca. Isto 

porque os membros do Parlamento deveriam ser eleitos pelos cidadãos. 

No entanto, Locke8 salienta que o Poder Executivo tinha destaque, já que poderia 

decidir contra as leis e até mesmo legislar, se não vejamos: 

                                                           
5 Op. Cit. p. 18. 
6 Op. Cit. p. 17.  
7 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. 2. ed. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 
2006. 
8 Op. Cit. p. 117 
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Chama-se prerrogativa a este poder de agir pela discrição a favor do 
bem público, sem a prescrição da lei e, com freqüência, até contra ela. 

Sabemos que em alguns governos o poder legislativo nem sempre está 
ativo e é, em geral, numeroso e lento para acompanhar com rapidez 
que a execução requer, e também porque é impossível prever, e, 
portanto contemplar com leis, as infinitas vicissitudes que afetam o 
público; nem tampouco fazer leis que, se executadas rigorosamente 
não causem dano em nenhuma ocasião e sobre todas as pessoas que a 
elas fiquem expostas; por isso existe certa flexibilidade no poder 
executivo para levar a efeito muitas ações que as leis não prescrevem 
ditadas pela discrição. 

Posteriormente, Montesquieu propõe uma monarquia limitada, e não uma 

república democrática, e ainda entende o Judiciário como um poder nulo, chamando-o 

de mera “boca da lei”. 

Rousseau, por sua vez, valoriza muito o Poder Legislativo, de forma que a lei 

sempre deveria passar pelo crivo popular. 

A doutrina dos federalistas9 também influenciou bastante a estrutura de 

separação de poderes e do controle entre os Poderes, já que se entende que 

independência entre poderes não significa ausência de inter-relações e intervenções 

entre os poderes (check and balances). 

A estrutura da separação dos poderes no Estado Democrático de 
Direito e da accountability horizontal (controles e aplicações de 
sanções em sentido lato) pelos agentes estatais entre si também foi 
substancialmente influenciada pelas reflexões federalistas sobre a 
constituição norte-americana. Os poderes legislativo, executivo e 
judiciário, conforme coloca Montesquieu, deveriam ser independentes. 
De outro lado, os federalistas deixam claro que a independência não 
significa ausência de intervenção dos poderes entre si (checks and 

balances). 

Com os Federalistas, também é introduzida a noção de supremacia constitucional 

e de controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário. Assim, entendeu-se 

que, para o Judiciário realizar adequadamente sua função constitucional de guardião da 

Constituição, necessário seria possuir independência, a qual seria garantida pela 

estabilidade no cargo e na irredutibilidade dos salários. 

                                                           
9 ROBL, Ilton Norberto Filho. Accountability e Independência Judiciais: O Desenho Institucional do 

judiciário e do Conselho Nacional de Justiça no Estado Democrático de Direito Brasileiro. Tese de 
Doutorado. Curitiba, 2012. 
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Tais garantias foram criadas com o fim de permitir que os magistrados não 

fossem exonerados em casos de decisões contrárias aos interesses dos outros Poderes, 

de forma a respeitar o princípio da separação de poderes ou check and balances.10 Por 

este princípio, além de o Poder sofrer uma autolimitação, também deve ser controlado 

pelos demais poderes, sem prejuízo do controle popular. 

O pensamento político liberal do século XVIII acabou por influenciar 

diferentemente dois modelos constitucionais: o americano e o francês. Dessa 

diferenciação, o Judiciário emergiu com papéis diferentes. 

Segundo Rogério Bastos Arantes, a experiência francesa, mais republicana do 

que liberal não conferiu poder político ao Judiciário11. O pensamento liberal objetivava 

combater a monarquia absolutista, de forma que o Poder Executivo foi esvaziado e o 

poder do Legislativo ampliado.  

A constituição norte-americana, contrariamente, atribuiu à magistratura a 

importante função de prestação de justiça, assim como deu caráter político ao 

Judiciário12.  

                                                           
10 Em trinta e três estados-membros dos Estados Unidos, os juízes são eleitos pelo povo, de forma que a 
população também controla o Judiciário. 
11 ARANTES, Rogério Bastos. Judiciário: entre a Justiça e a Política. São Paulo – Idesp: Editora Sumaré: 
Fapesp. Educ. 1997. 
12 Nos Estados Unidos há eleições em alguns estados para composição do judiciário estadual, bem como 
indicação do Presidente com posterior sabatina do Senado para composição da magistratura federal. 
Destaque-se que tal organização permite o controle popular, bem como a participação do Executivo e do 
Legislativo, na composição do Poder Judiciário. 
Além disso, o Congresso Nacional é dotado de competência para criar e extinguir tribunais federais, aprovar o 
orçamento do poder judiciário federal, aplicar impeachment em magistrados, bem como legislar sobre 
procedimento. 
Segundo o Autor, tal organização judicial é positiva, já que o povo, por meio do voto, controla a qualidade e 
eficiência dos juízes, agentes atualmente tão poderosos, já que podem negar vigência às leis aprovadas pelo 
Legislativo, bem como aos atos do Executivo.  
No entanto, tal formato pode afrontar a independência judicial, de forma que por meio das eleições, implanta-
se uma forma de controle pelo povo, no que diz respeito ao mérito das decisões judiciais.  
Neste sentido, Robl afirma que é possível afrontar a independência judicial decisional, em caso do julgamento 
não estar de acordo com interesses ou perspectivas de parte do povo, pois pode essa violação ser utilizada por 
grupos sociais, econômicos e políticos fortes para retirar direitos constitucionais. 
Assim, os eleitores podem optar por desconstituir ou não manter um magistrado em seu cargo, apesar de suas 
decisões estarem de acordo com a legislação vigente.  
Destaque-se que a independência decisional dos juízes auxilia no seu isolamento contra pressões de interesses 
privados e de parte de grupos sociais, de forma que a indicação dos juízes pelo Presidente, com posterior 
sabatina pelo Senado mostra-se uma forma mais adequada. 
Segundo Robl, o juiz deve ser influenciado pelo povo e pelos demais poderes, porém tal influência dá-se por 
meio da obrigação de o magistrado aplicar a legislação vigente, desde que constitucional. A influência 
popular deve ser exercida por meio de discussões sobre a interpretação das leis e das normas constitucionais. 
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Neste sentido, Rogério Bastos Arantes13 afirma que: 

Nos Estados Unidos, os formuladores da Constituição de 1787 fizeram 
do Judiciário um guardião postado no limiar entre a liberdade e a 
igualdade, atribuindo-lhe a tarefa de zelar pela propriedade contra as 
investidas da maioria governante. Na França, a ideologia igualitária 
impediu que a magistratura pudesse ter qualquer poder político, muito 
menos o de interpor-se entre o corpo legislativo e a soberania popular. 
Nessa perspectiva, a propriedade ficaria menos guarnecida. 

Após a Segunda Grande Guerra Mundial ressurge a discussão sobre o Estado 

Social de Direito e a preocupação com os direitos fundamentais e humanos14, com a 

democracia e separação de poderes. 

Atualmente, o Brasil passa por um momento de crise de representatividade no 

Legislativo e no Executivo, já que de acordo com pesquisas que serão analisadas adiante, os 

poderes eleitos perderam a confiança dos seus eleitores. Nesta esteira, o Judiciário recebe 

                                                                                                                                                                                 
Destaca-se ainda que as eleições para a magistratura norte-americana têm seguido a mesma lógica das 
eleições legislativas e para o executivo, privilegiando a publicidade televisiva, onerosa e apelativa, e deixando 
de lado o debate de propostas. 
Por outro lado, afirma Robl que em alguns estados norte-americanos os conselhos de justiça, antes da eleição, 
informam a população sobre a conduta do magistrado, o que faz com que o eleitor avalie criticamente a 
conduta dos magistrados.  
O referido Autor afirma que tais avaliações da atuação dos magistrados são feitas por meio de pesquisas, com 
pessoas que trabalharam diretamente com o juiz, e são destinadas a avaliar uma série de itens relacionados 
com o processo e com o comportamento do juiz, tais como: habilidade legal, integridade, comunicação, 
temperamento judicial, habilidade administrativa. Afirma ainda que caso o parecer do conselho de justiça seja 
negativo e caso o magistrado retire sua candidatura, o referido parecer não é publicado, o que estimula juízes 
que não seguem seus deveres judiciais a deixarem, espontaneamente, o Poder Judiciário. 
Outros estados norte-americanos utilizam-se dos resultados das avaliações comportamentais dos juízes para 
fazerem um controle interno, já que tais avaliações são feitas por órgãos ligados à própria magistratura, 
podendo aplicar sanções, inclusive. 
Nas décadas de vinte e trinta, o Congresso norte americano autorizou o autogoverno do Judiciário, 
conferindo-lhe autonomia financeira e administrativa. 
Segundo Robl, em 1921 o Chief Justice William Taft da Suprema Corte, percebendo que alguns juízes 
federais estavam sendo subutilizados, propôs que o congresso criasse a conferência anual dos juízes seniores 
dos tribunais do circuito, com o objetivo de fazer uma análise dos problemas da magistratura federal por meio 
de uma profunda análise da quantidade de casos apresentados e julgados, das dificuldades da administração 
da justiça e das necessidades dos tribunais para uma adequada prestação jurisdicional. 
Neste passo, a independência institucional e o exercício do controle pelo próprio Judiciário continuaram 
expandindo nos Estados Unidos. Segundo Robl, em 1966 foi criado o Federal Judicial Center com os 
seguintes objetivos: realizar e conduzir pesquisas sobre o exercício da jurisdição nos tribunais federais; 
oferecer educação legal; estudar como a computação e o processamento de dados pode melhorar a prestação 
judicial. Ainda, em 1980 foi estabelecido o Judicial Councils Reform and Judicial Conduct and Disability 
Act, dotado de poder disciplinar contra os juízes.  
13 Op. Cit. p. 82. 
14 Direitos humanos são aqueles relacionados à liberdade e a igualdade que estão previstos no âmbito 
internacional. Por sua vez, os direitos fundamentais são os direitos humanos previstos na Constituição da 
República .  
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maior relevância, já que instado a fazer cumprir todos os direitos sociais postos na 

Constituição da República e encarado como intérprete final das normas constitucionais, de 

forma que mais se busca o aumento de transparência e democracia dentro deste poder.  

A total autonomia do órgão ou de um Poder, sem adequados instrumentos de 

controle, pode ser usada para a corrupção, clientelismo e patrimonialismo. Nesta esteira, 

devem ser criados mecanismos de fiscalização e de participação direta dos cidadãos nas 

decisões estatais. Tais instrumentos têm demonstrado que são capazes e eficientes no que 

diz respeito ao controle dos poderes estatais, conforme será visto adiante. 

Sobre a diferença entre a busca por controle iniciada durante a Revolução Francesa 

e a contemporânea, André Ramos Tavares15 afirma que: 

A diferença, contudo, entre ambos os movimentos de controle – o 
instaurado pela Revolução Francesa e o contemporâneo – reside na 
preocupação que este último possui acerca da relevância do Poder 
Judiciário para a manutenção da ordem e da paz social. Enquanto o 
primeiro movimento pretendeu promover um controle-contenção do Poder 
Judiciário, sob a bandeira da falsa (porque inviável) neutralidade judicial, 
o movimento contemporâneo considera que, por meio da fiscalização do 
Judiciário, é possível torná-lo mais eficiente e transparente, pretendendo, 
pois um controle-promoção. 

Outro mecanismo que tem se mostrado eficiente no que diz respeito ao controle do 

Judiciário é a submissão da jurisdição brasileira a controles de agentes nacionais e 

supranacionais, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos16 e o 

Tribunal Penal Internacional. 

Não podemos deixar de citar a função de controle que a imprensa tem exercido ao 

requisitar informações de agentes estatais, cobrar medidas, denunciar ilícitos, bem como 

punir os responsáveis por meio de exposição pública. 

                                                           
15 TAVARES, André Ramos. Manual do Poder Judiciário Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva. 2012. P. 60. 
16

 Pode-se citar como exemplo o Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, o qual foi julgado pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos em 17 de novembro de 2009. Neste precedente, o Tribunal da OEA entendeu que a Venezuela 
violou o direito ao duplo grau de jurisdição (prevista na Convenção Americana sobre Direitos Humanos – art. 8, 2, h) 
ao não oportunizar à Barreto Leiva o direito de apelar sobre sua condenação para um tribunal superior. O Caso 

Barreto Leiva tem sido usado como precedente para a AP 470. 
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Segundo Robl17 o tema é relevante, já que na década de 1990, O’Donnell e 

Przeworski apontaram que há no Brasil ausência de mecanismo de controle e 

responsabilização do Poder Judiciário. 

  

                                                           
17 ROBL, Ilton Norberto Filho. Accountability e Independência Judiciais: O Desenho Institucional do 

judiciário e do Conselho Nacional de Justiça no Estado Democrático de Direito Brasileiro. Tese de 
Doutorado. Curitiba, 2012. Apud O’Donnell (1998, p. 49) e Przeworski (1999, p. 330). 
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1.1 Formas existentes de controle do Judiciário 

 

Segundo José Adércio Leite Sampaio18, não existe um país que adote o sistema 

de independência judiciária plena em sua inteireza. Segundo o autor: 

Mesmo que haja autonomia orçamentária, financeira e administrativa, 
a incluir o recrutamento de seus membros, há sempre, nos sistemas 
constitucionais existentes, nomeações que transportam um componente 
político, notadamente dos integrantes de tribunais superiores. 
Lembremos que até a EC n. 45/2004, o Brasil seguia esse sistema com 
a mitigação referida. 

Em outros sistemas, a ausência de um Conselho torna o Judiciário do país ligado 

aos outros poderes, ora por demandas orçamentárias, ora por provimento de cargos ou 

formação de juízes. Como exemplo, podemos citar a Grécia, onde existe a Escola 

Nacional de Juízes sob a jurisdição do ministro da Justiça e administrada pelos juízes da 

Suprema Corte.  

Relativamente a esta excessiva dependência dos outros Poderes, José Adércio19 

afirma que: 

Essa dependência excessiva que, diga-se, não tem evitado o ativismo 
judicial, tem atraído discussões acirradas e propostas de modificação, 
dentre elas a de ser criado um órgão ou comissão especializados em 
promover o recrutamento judicial, embora até o momento da conclusão 
deste trabalho, ainda não tem gerado frutos. 

Segundo José Adércio20, nos Estados Unidos há extrema vinculação entre 

Judiciário e Executivo. Os juízes federais são nomeados pelo Presidente da República 

com aprovação do Senado, com critério político e técnico de escolha.  

Deve-se destacar que existem nos Estados Unidos centros públicos e privados de 

educação, treinamento e pesquisa para magistrados e servidores públicos federais. 

                                                           
18 SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a independência do Judiciário. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. p. 162. 
19 Op. Cit. p. 164. 
20 Op. Cit. p. 165. 
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Na Inglaterra existe o Judicial Studies Board, composto por membros do 

Judiciário, acadêmicos e juristas, com a função de treinar juízes, bem como prover um 

sistema de informações para uso interno e para conhecimento público. Tal modelo 

também é da Irlanda do Norte. 

Na Escócia, o Judicial Studies Committee goza de relativa independência e se 

pauta no primado da educação de juízes por juízes. Por sua vez, no Japão, os juízes dos 

tribunais inferiores e da Suprema Corte são nomeados pelo Conselho de Ministros, os 

quais têm mandato de 10 (dez) anos. Os membros desta Corte se submetem a um 

referendum popular de ratificação.21 

Segundo José Adércio22, muitos analistas identificam sério comprometimento da 

independência judicial na participação do Executivo e do Legislativo no Judiciário. No 

entanto, afirma o autor que: 

A afirmação necessita de temperamentos, pois há países que, não 
obstante os vínculos, carecem de registros significativos de 
interferência do Executivo na prestação jurisdicional, sendo valorizada 
a carreira judicial. Um exemplo disso é a Noruega. 

Nesta esteira, os Conselhos Judiciais estão presentes em diversos países com 

funções essencialmente administrativas e sua origem está ligada ao processo de 

independência do Poder Judiciário na França e na Itália. 

O primeiro Conselho foi formado na França. O título de Conselho foi dado ao 

pleno da Corte de Cassação e formado para apreciar aspectos disciplinares da 

judicatura, por meio de lei, datada de 31 de outubro de 1883. Na Constituição Francesa 

de 1946 foi instituído o Conselho Superior da Magistratura como órgão autônomo e 

dedicado a garantir a independência judicial. No ano seguinte, foi a vez de a Itália criar 

o Conselho Superior da Magistratura, formado por representantes dos juízes e dos 

parlamentares. 

Em alguns países, os Conselhos sofrem influências do Executivo e do 

Legislativo. No que diz respeito à nomeação dos integrantes dos Conselhos, afirma José 

Adércio23 que sua forma é variada, conforme veremos a seguir: 

                                                           
21 Op. Cit. p. 20. 
22 Op. Cit.  p. 168. 
23 Op. Cit. p. 172. 
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Os magistrados judiciais que integram o conselho têm nomeação 
variada, pois podem ser membros natos ou eleitos, em geral, 
pertencentes à Corte Suprema ou por ela eleitos, como se dá na África 
do Sul, na Argentina, na Bolívia, em Benin, em Botsuana, em Cabo 
Verde, no Canadá, no Casaquistão, em Chade, em Chipre, no Congo, 
na Costa do Marfim, em Djibuti, na Eslováquia, na Espanha, na 
Estonia, nas Filipinas, em Gabão, em Gana, na Geórgia, na Grécia, no 
Irã, na Irlanda, em Israel, na Itália, em Lesoto, na Lituânia, em 
Madagascar, em Malauí, em Mali, no Nepal, na Nigéria, no Quênia, 
em Ruanda, em Serra Leoa, em Suazilândia, na Tanzânia, no Togo, na 
Zâmbia e em Zimbábue. Podem ainda ser designados pelo Executivo, 
como na África do Sul, na Espanha, na Holanda, na Islândia, na 
Noruega, em Portugal e em Taiwan, ou pelo Legislativo, com a 
lembrança de Marrocos, embora majoritariamente sejam escolhidos 
pelos pares, a exemplo do que ocorre na África do Sul, na Argentina, 
na Bélgica, na Dinamarca, na Eslováquia, na Estônia, na França, na 
Irlanda, na Islândia, na Itália, na Lituânia, em Mali, em Marrocos e em 
Portugal. 

Segundo o autor24, os Conselhos são dotados de mais poderes na Dinamarca, na 

Irlanda e na Suécia, já que têm as seguintes atribuições: auxiliar na seleção de membros 

judiciais e na adoção de medidas disciplinares, definir as prioridades orçamentárias, 

alocação e distribuição de recursos, bem como controle de gastos, supervisionar a 

administração da justiça, a promover a uniformidade das leis e, eventualmente, das 

decisões judiciais, regulamentar, gestão de cortes, já que cuidam de suas instalações, 

recursos logísticos, seleção e treinamento dos juízes e demais serventuários da Justiça. 

Na Espanha, na Itália e em Portugal os conselhos são menos poderosos, 

cabendo-lhes apenas a indicação de nomes para os cargos e de medidas disciplinares 

que se venham a demonstrar necessárias às condutas dos juízes em desacordo com a lei 

ou com o Código de Ética. 

A título de curiosidade, cita o autor25 que: 

No Senegal, por exemplo, o Conselho Superior da Magistratura, 
encabeçado pelo presidente da República, além de típica missão de 
indicar nomes para a Suprema Corte, assume o papel de tribunal 
constitucional, pois pode declarar a inconstitucionalidade das leis e dos 
tratados internacionais, bem como decidir quando membros do 
Legislativo e do Judiciário cometeram abuso de poder ou desvio de 
competência. A iniciativa de leis é vista em Ruanda, enquanto a 
emissão de pareceres em indulto está entre as atribuições do Conselho 
de Benin, de Madagascar, da República Democrática do Congo e de 

                                                           
24 Op. Cit. p. 23. 
25 Op. Cit. p. 174. 
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Togo. Na Arábia Saudita, o Supremo Conselho tem poderes de revisão 
e de reenvio aos tribunais inferiores de sentenças que condenem os 
réus à pena de morte, bem como amputação das mãos e dos dedos. 

Existem dois modelos de Conselhos de Justiça. O primeiro é denominado de 

latino-europeu, com matriz franco-italiana, e o segundo é nórdico-europeu, formado 

pelos países do norte da Europa. No modelo latino-europeu há acentuada dominação do 

Judiciário pelo Executivo e os conselhos normalmente cuidam mais das formas de 

ingresso da magistratura e das questões disciplinares. 

 

 

1.2 Sistemas dotados de controle 

 

Como dito anteriormente, as origens dos Conselhos Judiciais estão ligadas ao 

processo de independência do Poder Judiciário na França e na Itália. 

 Segundo José Adércio Leite Sampaio26, os Conselhos podem ser encontrados 

como órgãos auxiliares do Presidente da República, como ocorre na França, ou do chefe 

do Executivo; do Judiciário, ligado à Suprema Corte; como instituição independente e 

autônoma, como na Argentina e Brasil, ou ainda, situado fora dos três poderes e com 

previsão constitucional. 

Em sua análise, afirma o citado Professor que alguns Conselhos sofrem 

influência do Executivo e do Legislativo, como, por exemplo, na França, Arábia Saudita 

e Polônia, onde o Executivo nomeia todos os conselheiros. 

Em alguns países não existe autonomia financeira, como na Espanha, França, 

Noruega e Portugal. Há autonomia financeira na Argentina, Dinamarca, Holanda, 

Irlanda, Islândia, Noruega e Suécia. 

Ainda, afirma o autor que na maioria dos países não existe subordinação 

administrativa das Supremas Cortes aos Conselhos e a nomeação de seus integrantes se 

dá de forma variada:  

Os magistrados judiciais que integram o conselho têm nomeação 
variada, pois podem ser membros natos ou eleitos, em geral, 
pertencentes à Corte Suprema ou por ela eleitos. Podem ainda ser 

                                                           
26 SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a independência do Judiciário. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. p. 168. 
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designados pelo Executivo, embora majoritariamente sejam 
escolhidos pelos pares, como na Argentina.27 

Em alguns Conselhos Judiciais há a participação de integrantes do Ministério 

Público e até do Presidente, ou rei, como na Argentina, França e Irlanda. 

Os Conselhos latino-europeus normalmente sofrem de uma relativa dominação 

do Executivo e cuidam frequentemente de formas de ingresso da magistratura e das 

questões disciplinares. 

Analisaremos a seguir alguns Conselhos estrangeiros que se destacam. 

É sabido que, em alguns estados norte-americanos, há eleições para a 

composição do Judiciário estadual, bem como indicação do Presidente com posterior 

sabatina do Senado para composição da magistratura federal. 

Destaca-se que tal organização permite um maior controle popular, bem como a 

participação do Executivo e do Legislativo. Além disso, em alguns estados o Congresso 

Nacional é dotado de competência para criar e extinguir tribunais federais, aprovar o 

orçamento do poder judiciário federal, aplicar impeachment em magistrados, bem como 

legislar sobre procedimento. 

No entanto, tal formato pode afrontar a independência judicial, já que por meio 

das eleições há um controle pelo povo do mérito das decisões judiciais. Isto porque os 

eleitores podem optar por desconstituir, ou não manter um magistrado em seu cargo, 

apesar de suas decisões estarem de acordo com a legislação vigente. 

Nesta esteira, há outro problema: as eleições para a magistratura têm seguido a 

mesma lógica das eleições legislativas e para o executivo, privilegiando a publicidade 

televisiva, com grandes doações, inclusive, e deixando de lado o debate de propostas.  

Em alguns estados norte-americanos os conselhos de justiça antes das eleições 

informam a população sobre a conduta do magistrado, para que a população antes da 

votação faça uma avaliação crítica sobre a conduta do magistrado. 

Segundo Ilton Robl, parte da doutrina norte-americana tem defendido as eleições 

para juízes de forma que uma comissão composta por advogados e cidadãos formaria 

uma lista tríplice, cabendo ao Governador nomear o juiz. Após as eleições o juiz 

                                                           
27 Op. Cit. p. 165. 
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passaria por eleições populares para sua manutenção. Pelo método japonês o povo 

referenda a nomeação do juiz. 

Na França, o Conseil Supérieur de la Magistrature tem sua origem por meio de 

lei em 1883, e participa do procedimento de seleção dos candidatos à magistratura, da 

promoção e remoção dos magistrados, assim como treinamento e educação jurídica. 

Tal Conselho é presidido pelo Presidente, assim como o Conselho italiano, o que 

denota uma clara vinculação ao Executivo, sendo que seu Vice é o Ministro da Justiça e 

é composto por 12 (doze) representantes do Judiciário e do Ministério Público por eles 

indicados, de um integrante do Conselho de Estado e de três nomes escolhidos pelo 

chefe de Estado. No entanto, não possui meios próprios de inspeção e de prerrogativas 

investigatórias como poderes de injunção e de condução coercitiva. 

As decisões do Conselho podem ser revistas pelo Conselho de Estado, o que o 

define como órgão puramente administrativo. 

Na Irlanda, por conta da crise econômica, foi aprovada, por meio de referendo 

popular, a emenda constitucional n. 29/2011, que limita a garantia de irredutibilidade 

salarial dos magistrados. O novo artigo 35 da Constituição irlandesa prevê que a 

remuneração dos magistrados é irredutível, salvo em caso de aprovação de lei que, por 

razão de interesse público, também reduza os vencimentos dos demais agentes estatais 

remunerados. 

O Court Service Act 1998 foi criado com a finalidade de gerir e administrar a 

justiça, o que até então estava a cargo do ministro da justiça. Nesse Conselho há um 

representante dos sindicatos, no entanto, não possui competência para participar do 

processo de seleção e promoção dos magistrados, ou poder disciplinar. Apenas tem 

competência para produzir relatórios e planos estratégicos. 

O Consejo General Del Poder Judicial, da Espanha, é integrado pelo presidente 

do Supremo e por vinte membros nomeados pelo rei, após indicação do Parlamento. Tal 

Conselho tem como atribuição a seleção e nomeação de magistrados, participa da 

formação, promoção e tem poder disciplinar. Ainda, manifesta-se nos anteprojetos de 

leis relacionados ao Judiciário e naqueles que interfiram em aspectos jurídico-

constitucionais da proteção dos direitos fundamentais, o que o coloca como órgão 

constitucional autônomo encarregado da gestão e administração do Poder Judiciário. 
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Na América Latina o primeiro conselho foi criado na Venezuela em 1969, o qual 

possuía poder para selecionar magistrados. Apenas em 1988 passou a ter poder de 

administração. Após, o Peru criou seu Conselho em 1969. Os demais países da região 

criaram seus conselhos a partir da década de 1970. 

O Conselho Argentino foi criado em 1994 e é composto por representação dos 

órgãos eleitos popularmente, dos juízes de todas as instâncias, de advogados e 

professores de direito, sendo que menos de 25% (vinte e cinco por cento) do Conselho 

faz parte da magistratura, o que indicaria configurar-se em um controle externo. É 

atribuição desse Conselho participar da seleção, administrar e executar os recursos 

orçamentários, disciplinar e editar regulamentos sobre a estrutura judicial. 

 

 

1. 3 Controle no Brasil 

 

No Brasil, a discussão sobre controle e separação de poderes se inicia com um 

estudo da Constituição de 1988 e sobre os institutos ali previstos.  

Afirma Rogério Arantes que, apesar de o Brasil adotar o sistema presidencialista, 

ainda há resquícios na Constituição do sistema parlamentarista e que esta indefinição 

constitucional acabou gerando efeitos posteriores. Neste sentido, afirma o autor28: 

A opção pelo parlamentarismo, dominante durante a elaboração do 
texto até o projeto final da Comissão de Sistematização, foi revertida 
na fase final com a manutenção do presidencialismo, através da 
aprovação da chamada Emenda Lucena. 

Com a Constituinte de 1988, buscava-se retirar poderes do Executivo com vistas 

a reequilibrar a separação de Poderes. Ocorre que, com a promulgação da Constituição, 

a relação entre Executivo e Congresso entrou em crise, agravada pela crise econômica e 

pela fragmentação partidária. Isto porque o campo de atuação do Executivo foi 

conduzido ao Legislativo, o qual por sua vez, não podia governar. A própria medida 

provisória deveria passar a ter aprovação no Congresso, sob pena de nulidade de seus 

efeitos, desde a sua edição. 

                                                           
28 ARANTES, Rogério Bastos. Judiciário e Política no Brasil. São Paulo : Idesp: Editora Sumaré: Fapesp. 
Educ. 1997, p. 123. 



 

 26

Afirma Rogério Bastos Arantes que a Constituição de 1988 produziu um tipo 

original de separação de poderes, já que diminuiu o campo de ação normativa do 

Presidente da República e fortaleceu o Legislativo. No entanto, o autor afirma também 

que29: 

A Constituição de 1988 seria presidencialista porque o ônus do mau 
governo recairia somente sobre o Presidente da República, inexistindo 
formas adequadas de co-responsabilizar o Congresso pelo eventual 
fracasso de iniciativas governamentais. 

Ocorre que, apesar da reforma política, o Executivo continuava em 

proeminência, já que governava por meio das Medidas Provisórias. A maioria das 

Medidas Provisórias acabava sendo aprovada pelo Congresso. Isto porque, segundo 

Arantes30: “A falta de regulamentação do art. 62 deixou o Congresso sem parâmetros 

normativos para julgar a admissibilidade das medidas e permitiu ao Executivo fazer uso 

indiscriminado delas.” 

No que se refere ao Poder Judiciário, adotou-se o sistema híbrido de controle de 

constitucionalidade, o que acaba por influenciar a execução dos planos de governo. Isto 

porque tudo o que está na Constituição — o que é muita coisa — pode ser questionado 

judicial e incidentalmente por qualquer cidadão. O Poder Judiciário aparece então como 

um poder político e moderador. Neste sentido31: “A rigidez da separação de Poderes no 

sistema presidencialista potencializa a necessidade de um árbitro nos conflitos 

frequentes entre Executivo e Legislativo e no controle constitucional dos atos destes 

dois Poderes.” 

Atualmente, o judiciário goza de proeminência no sistema de poderes estatais 

exatamente porque é o intérprete final da Constituição.  

No que diz respeito ao controle do Judiciário no Brasil, temos que não é um 

Poder imune a controles. Além de seu próprio controle interno, os seus atos financeiros 

estão sob a fiscalização do Tribunal de Contas. O Conselho Nacional de Justiça também 

tem poderes para acompanhamento da execução orçamentária. Para os atos 

administrativos, são previstos os controles exercidos pelo Tribunal de Contas e pelo 

                                                           
29 Op. Cit. p. 121. 
30 Op. Cit. p. 121. 
31 Op. Cit. p. 198. 
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Conselho Nacional de Justiça, de acordo com o artigo 103-B, parágrafo 4°, II, da 

Constituição da República. 

Segundo Robl32, no Brasil, a Constituição de 1824, diferentemente da francesa, 

afirma que o Poder Executivo tem como chefe o imperador. Neste sentido, o Imperador 

era um agente estatal com poderes quase ilimitados e sem controle. 

Naquela época, previa a Constituição sobre o Poder Judiciário, além da garantia 

da independência decisional33: 

Os juízes de direito eram vitalícios, porém não se encontravam dotados 
da garantia funcional da inamovibilidade de acordo com o art. 153. A 
perda do cargo de juiz de direito acontecia apenas por meio de 
sentença judicial, conforme o art. 156. Existiam os tribunais de 
relações responsáveis pela segunda instância e o Supremo Tribunal de 
Justiça, órgão judiciário de maior hierarquia nos termos dos arts. 163 e 
164. 

Os juízes eram nomeados pelo imperador entre os bacharéis que exerciam os 

cargos de juiz municipal e promotor público.34 

Apenas na Constituição de 1934, que buscou seguir o modelo do Estado Social 

de Direito, é que são previstas as garantias judiciais da inamovibilidade, vitaliciedade e 

irredutibilidade de provimentos. 

Segundo Robl35, na Constituição outorgada de 1937, houve desrespeito no que 

tange à separação de poderes. Isto porque, apesar de mantidas as garantias judiciais, 14 

ministros foram nomeados sem aprovação do Senado, que se encontrava fechado nesse 

período. Além disso, a garantia da vitaliciedade estava atacada, já que foi permitida a 

aposentadoria dos funcionários públicos por meio de análise discricionária do governo. 

No entanto, conforme previsto pela Constituição da República de 1988, o Congresso 

exerce controle do Poder Judiciário, como preveem os artigos 48 e 49 da Constituição da 

República.  

 

 

                                                           
32 ROBL, Ilton Norberto Filho. Accountability e Independência Judiciais: O Desenho Institucional do 
judiciário e do Conselho Nacional de Justiça no Estado Democrático de Direito Brasileiro. Tese de 
Doutorado. Curitiba, 2012. 
33 Op. Cit. p. 43. 
34 Segundo Robl, entre 1822 e 1853, 41,71% dos ministros de Estado e 44,41% dos senadores eram juízes. 
Apud Koerner, 2010, p.45 
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Destaca-se que nas demais Constituições brasileiras não houve alteração 

significativa, em relação ao tema pesquisado. 

Segundo Robl36, o Congresso tem competência para estabelecer as leis 

orçamentárias, aprovar leis sobre a organização da administração, do judiciário, do 

ministério público e da defensoria pública da união, sustar os atos normativos do poder 

executivo federal que exorbitem o poder regulamentar e os limites da delegação legislativa, 

fixar subsídios do presidente e do vice-presidente da república, julgar anualmente as contas 

prestadas pelo presidente da república e apreciar os relatórios sobre a execução de planos 

de governo, fiscalizar e controlar os atos do poder executivo e da administração indireta e 

preservar sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes.  

A Constituição da República prevê ainda que o Legislativo pode autorizar a 

instauração de processo contra presidente, vice-presidente e ministros de Estado pela 

Câmara, o processamento e o julgamento dessas autoridades nos crimes de 

responsabilidade pelo senado, de acordo com os arts. 51, I, e 52, I, CF. O Senado Federal, 

por sua vez, processa e julga os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

procurador geral da república e advogado geral da união por crime de responsabilidade, 

segundo o art. 52, II, CF37. 

Ainda, o Senado Federal aprova as indicações dos magistrados dos Tribunais 

Superiores, dos ministros do Tribunal de Contas indicados pelo Presidente da República e 

do Procurador Geral da República, de acordo com o art. 52, III, CF. 

O Executivo, conforme o art. 84, II, CF, com auxílio dos ministros de Estado, é 

responsável pela direção da administração federal. Tal previsão tem importante função de 

controle, já que agentes estatais eleitos dirigem os agentes estatais não eleitos e 

selecionados por concurso público. Assim, o Presidente da República disciplina, por meio 

de decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal e 

                                                                                                                                                                                 
35 Op. Cit. p. 80. 
36 Op. Cit. p. 90. 
37 Op. Cit. p. 105. 
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acerca da extinção de funções e de cargos públicos quando vagos, segundo o art. 84, VI, 

CF38.  

O Presidente ainda nomeia, após a aprovação da indicação pelo Senado Federal, os 

ministros do STF e dos Tribunais Superiores, o procurador-geral da república e outros 

cargos. Também é o responsável pelo envio da proposta de lei orçamentária, com 

necessidade de posterior aprovação do Congresso.  

Todos os poderes estatais possuem um controle interno contábil, financeiro, 

orçamentário e patrimonial, nos termos do art. 74 da Constituição da República. Além 

desse controle interno, compete ao Legislativo e ao Tribunal de Contas o controle externo 

da administração direta pertencente ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário e da 

administração indireta39. 

Feitas tais considerações sobre o sistema brasileiro de controles de poderes estatais, 

passaremos a analisar o Poder Judiciário brasileiro. 

 

 

1.4 O sistema judiciário brasileiro 

 

Clève40 afirma que, aparentemente, não existe um Judiciário com maior 

independência do que o brasileiro. 

Isto porque se observa na Constituição brasileira, extenso rol de garantias 

institucionais e de garantias funcionais, efetivando as independências judiciais decisional e 

institucional.  

No que diz respeito às garantias institucionais, há autogoverno, autoadministração, 

competência de iniciativa de leis relevantes para a magistratura e a autoadministração 

                                                           
38 ROBL, Ilton Norberto Filho. Accountability e Independência Judiciais: O Desenho Institucional do 

judiciário e do Conselho Nacional de Justiça no Estado Democrático de Direito Brasileiro. Tese de 
Doutorado. Curitiba, 2012. 
39 Op. Cit. p. 115. 
40 CLÈVE, C. M. Poder Judiciário: autonomia e justiça. In: CLÈVE, C. M. & BARROSO, L. R. 
(orgs.). Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. V. 4. São Paulo: RT. 2011a. apud ROBL, Ilton 
Norberto Filho. Accountability e Independência Judiciais: O Desenho Institucional do judiciário e do 

Conselho Nacional de Justiça no Estado Democrático de Direito Brasileiro. Tese de Doutorado. Curitiba, 
2012. 
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financeira. Segundo o artigo 96, inciso I, da Constituição da República, os tribunais elegem 

sua cúpula diretiva e elaboram os seus regimentos internos.41 

Autogoverno significa que os tribunais organizam a secretaria e os serviços 

auxiliares, além de serem responsáveis pela correção dessas atividades e serviços, nos 

termos do art. 96, I, alínea b da Constituição da República. Além disso, a provisão de 

cargos de juízes de carreira e de funcionários para administração da justiça, assim como a 

concessão de férias, licenças e afastamentos, também é competência dos tribunais, 

conforme o art. 96 da Constituição. Ademais, os próprios tribunais formulam concursos 

públicos para o ingresso na carreira de juiz substituto (magistrados de início de carreira). 

Tais poderes representam grande autonomia institucional do Judiciário brasileiro.  

Segundo Robl42, apenas com a aprovação do poder judiciário pode o legislativo 

deliberar sobre o Estatuto da Magistratura (art. 93, caput, CF), a criação de novas varas 

judiciárias (art. 95, I, d, CF), a alteração do número de magistrados dos tribunais inferiores 

(art. 95, II, a, CF), a criação, a extinção e a remuneração de cargos de juízes e dos serviços 

auxiliares (art. 95, II, b, CF), a criação e a extinção de tribunais (art. 95, II, c, CF) e a 

mudança da organização e divisão judiciárias (art. 95, II, d, CF). 

Ainda segundo o autor, essas também são competências fundamentais para a 

construção da independência judicial, já que, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe 

vedação explícita na constituição federal para que o congresso altere a composição dos 

tribunais, crie e suprima tribunais e altere a organização e a divisão judiciárias. 

De acordo com o artigo 42 da Lei Orgânica da Magistratura, as sanções 

disciplinares administrativas aplicáveis aos magistrados são: advertência, censura, remoção 

compulsória, disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, 

aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e perda de 

cargo (demissão).  

Após a Constituição de 1988, competia apenas ao tribunal exercer o poder 

disciplinar sobre os magistrados, não existindo mais a possibilidade de um Conselho de 

Magistratura rever os processos disciplinares contra juízes e conhecer reclamações contra 

                                                           
41 Op. Cit. p. 87. 
42 ROBL, Ilton Norberto Filho. Accountability e Independência Judiciais: O Desenho Institucional do 

judiciário e do Conselho Nacional de Justiça no Estado Democrático de Direito Brasileiro. Tese de 
Doutorado. Curitiba, 2012. p. 85. 
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membros de tribunais. Além disso, também após a Constituição de 1988, as corregedorias e 

os tribunais exerciam controle sobre os magistrados de primeiro grau, porém não 

realizavam uma fiscalização substancial sobre os juízes de segundo grau. 

Assim, institucionalmente, como regra, as corregedorias dos tribunais exercem 

poder disciplinar sobre os magistrados de primeiro grau, pois os corregedores possuem o 

mesmo grau hierárquico dos magistrados dos tribunais. De outro lado, compete ao 

presidente do tribunal, eleito pelos membros dos tribunais, conduzir os processos 

disciplinares contra magistrados de segundo grau.  

Segundo Robl43, as discussões sobre o controle externo do judiciário iniciaram em 

1986, com o apoio de juristas como Nelson Jobim, Nilo Batista e Márcio Thomaz Bastos, 

na Comissão de Sistematização da Constituinte. O Conselho Nacional de Justiça foi 

previsto no art. 151 do Projeto A de Constituição44. No entanto, o órgão não foi 

incorporado pelo poder constituinte originário. As críticas versaram sobre o caráter 

autoritário do conselho, acerca da violação da separação dos poderes e sobre a afronta ao 

princípio federativo. 

A fim de superar as críticas de violação da independência judicial, o deputado 

federal José Genoino formulou a PEC n. 112/95. Tal proposta sugeria a inclusão de artigos 

na Seção I, Capítulo III, Título III, da Constituição Federal de 1988, para regulamentar e 

criar o sistema de controle do poder judicial com três órgãos (conselho federal de justiça, 

conselhos estaduais de justiça e conselho distrital de justiça), não podendo interferir no 

mérito das decisões judiciais e nas atividades jurisdicionais. Destaque-se ainda que se 

tratava de um órgão de controle externo, pois formado em sua maioria por pessoas não 

incluídas no poder judiciário.  

Apenas após 14 anos o Congresso aprova a Emenda Constitucional n.° 45 que traria 

uma ampla reforma ao sistema judiciário. 

Dentre tais alterações, destacamos a possibilidade de as penas de remoção, 

disponibilidade e aposentadoria por interesse público serem julgadas pelo tribunal e pelo 

Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 93, VIII, CF. Ocorre que esse dispositivo 

não foi aprovado pelo poder constituinte derivado. Assim, apenas por meio de sentença 

                                                           
43 Op. Cit. p. 85.  
44 SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a independência do Judiciário. Belo 
Horizonte : Del Rey, 2007, p. 241 
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judicial pode o magistrado perder o cargo, sendo a maior sanção disciplinar administrativa 

a aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

Segundo Robl45, a redação final da PEC n. 96/92 tentou introduzir alterações nas 

garantias funcionais da vitaliciedade e da irredutibilidade de vencimentos no art. 95, I e III, 

CF. O prazo para adquirir vitaliciedade seria de três anos e não de dois. No entanto, tais 

alterações não foram aprovadas. 

Ainda segundo o autor46, a essência dos Estados Democráticos de Direito constitui-

se no modelo de separação dos poderes com pesos e contrapesos e, desse modo, não existe 

e não é adequado que ocorra uma independência judicial institucional plena. Há 

necessidade do exercício de accountability judicial institucional por outros poderes e por 

outros agentes estatais. Nesse sentido, defende o Autor que, por exemplo, é legitimo e 

necessário que o executivo e o legislativo participem da aprovação do Estatuto da 

Magistratura, do orçamento do judiciário e das normas processuais.  

 

                                                           
45 Op. Cit. p. 86.  
46 Op. Cit. p. 87.  
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CAPÍTULO II – O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA BRASILEIRO 

 
 

2.1 O que é Conselho: origem, papel, estrutura atual 

 

A partir da década de 1990, organismos internacionais passaram a exercer enorme 

pressão sobre os países sul-americanos, sob a alegação de que o desenvolvimento 

econômico desses países dependia de uma maior qualidade da prestação jurisdicional e de 

fortalecimento do Poder Judiciário, sendo necessário garantir a segurança jurídica das 

relações. 

A partir de então, foi iniciada uma onda de reformas no Poder Judiciário, em toda a 

América Latina, com o financiamento de bancos internacionais de desenvolvimento47. 

Segundo a Ministra Ellen Gracie48, o financiamento trouxe certa padronização de 

soluções, apesar de problemas diferentes, dentre elas, a criação de Conselhos 

supervisionadores da atividade judiciária, que tinham como objetivo evitar as indevidas 

ingerências de outros Poderes no Poder Judiciário. O modelo adotado foi o Conselho da 

Magistratura espanhol. Isto porque, segundo a autora: 

O objetivo primordial dos Consejos era o de criar uma barreira de 
proteção contra as ingerências indevidas sobre o Poder Judiciário. Até 
hoje, sabe-se, a maior parte dos países sul-americanos não conta com 
judiciários organizados em carreira formada por cargos acessíveis 
mediante concursos públicos e avaliações de mérito. Seus integrantes 
tampouco recebem as garantias constitucionais de vitaliciedade, 
inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, considerados 
indispensáveis respaldos para uma atuação isenta e independente. 
Sobrevivem as indicações (e remoções) políticas, as práticas de 
confirmação periódica na função por órgãos legislativos ou executivos49. 

                                                           
47 GRACIE, Ellen. Em Busca de Identidade. Revista Interesse Nacional. Cidade: Editora, ano,  p. 30.  
48 Op. Cit., p. 30. 
49 No Brasil, de acordo com o artigo 37 da Constituição da República a investidura de cargo na administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, será 
após aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. De acordo com o artigo 95 da Constituição 
da República e o Estatuto da Magistratura, os magistrados têm como garantia a inamovibilidade, 
irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade. A vitaliciedade será adquirida após dois anos de exercício. No 
Poder Judiciário, de acordo com o artigo 93 da Constituição da República, o ingresso na carreira, cujo cargo 
inicial será de juiz substituto será mediante concurso público, com participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil, sendo exigida a comprovação de no mínimo 03 (três) anos de atividade jurídica. A promoção do juiz 
será por merecimento ou antiguidade e os critérios para promoção, bem como o que configura atividade 
judiciária, estão previstos na Constituição e regulamentados pelas Resoluções do Conselho Nacional de 
Justiça. 
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Destaca a autora50 ainda que: “o Brasil figurava como o grande ausente nos 

projetos dos bancos de desenvolvimento direcionados ao Judiciário”, já que permanecia 

inerte quanto ao grande aumento de demanda decorrente da promulgação da Constituição 

de 1988, a qual trazia os chamados direitos difusos e coletivos. Isto porque, segundo a 

autora, o Brasil não pedia auxílio às entidades financiadoras. 

O problema era que o juiz brasileiro não se sentia um servidor público e também 

não se preocupava com questões administrativas da sua comarca. Tal situação fez com que 

a reforma do Judiciário no Brasil fosse iniciada sem a participação dos juízes e, por este 

motivo, foi muito questionada pelas Associações formadas por magistrados. Como 

exemplo pode ser citada a ADI 3.367 de 09 de dezembro de 2004, que questionou a criação 

do Conselho Nacional de Justiça.  

O Supremo Tribunal Federal considerou o Conselho constitucional em 13 de abril 

de 2005, pouco antes de sua instalação em 14 de junho de 2005. 

O CNJ é composto em sua maioria por juízes. No entanto, 27% (vinte e sete por 

cento) de seus membros são advogados e membros do ministério público e 13% (treze por 

cento) são cidadãos da sociedade civil. 

No que diz respeito ao CNJ exercer competência nacional e estadual, Robl afirma 

que:  

Os estados-membros possuem autonomia para estabelecer sua 
constituição estadual, porém todos os estados da federação necessitam 
seguir um conjunto de regulamentações uniformes por determinação da 
constituição federal. Não pode a assembleia estadual, investida de poder 
constituinte estadual, promulgar uma constituição estadual que afronte os 
princípios constitucionais sensíveis previstos no art. 34, VII, CF. 
Ainda, o governador do estado-membro na concretização de políticas 
públicas e de estruturação da administração direta e indireta estaduais não 
pode violar as prescrições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a qual promove uma uniformização das despesas públicas de todos 
os entes federados por meio da lei complementar n. 101. Em outras 
palavras, a necessidade e a existência de uniformização de 
regulamentações não são questões exclusivas do judiciário e não 
representam uma característica específica de um poder nacional. 
Deve-se compreender que a jurisdição é una e o judiciário é divido em 
poderes judiciários estaduais e federal (CLÈVE, 2011b, p. 87). A 
jurisdição é una, pois uma ação apresentada receberá uma única resposta 
final dentro do Estado de Direito brasileiro, porém existem duas justiças 
que prestam a jurisdição no Estado brasileiro. Por exemplo, uma ação de 

                                                           
50 Op. Cit., p. 31. 
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indenização foi proposta na justiça estadual de primeiro grau e julgada em 
última instância pelo Superior Tribunal de Justiça, que compõe a justiça 
federal. 
Assim como em outros poderes, a constituição federal estabelece aos 
judiciários dos estados-membros padrões federais, pois previstos na 
constituição federal. Essas regulamentações da Constituição Federal de 
1988 promovem uma uniformização para todos os estados-membros da 
federação sobre temas do judiciário, que devem ser seguidas por todas as 
justiças estaduais, assim como a federal. Exemplos da padronização 
federal são i) um único Estatuto da Magistratura, i) um único conjunto de 
leis processuais e iii) um único Conselho de Justiça. 
Os Estados federais Brasil e Argentina, em conformidade com a história 
de maior centralização política, optaram pela existência de apenas um 
conselho de justiça para regulamentar os poderes judiciários. Os Estados 
Unidos, por sua vez, possuem um conselho da justiça federal (conferência 
judicial dos Estados Unidos) e os estados-membros, como fez o Alaska, 
podem estabelecer conselhos de justiça estaduais. 
Os três países respeitam o federalismo judicial. No Brasil, existe maior 
centralização em virtude de i) um único Estatuto da Magistratura para 
justiças estaduais e federal, ii) as mesmas leis processuais em toda a 
federação, iii) as garantias judiciais são aplicáveis na mesma medida para 
as justiças estaduais como para a justiça federal e iv) um único conselho 
de justiça. Nos Estados Unidos, por sua vez, ocorre maior 
descentralização. 
No exercício dessa competência, o CNJ pode avocar processo disciplinar 
em curso e sancionar o agente estatal com remoção e disponibilidade ou 
aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de 
serviço. 

Os artigos 67 a 72 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça 

disciplinam a reclamação, que deve ser remetida ao corregedor nacional de justiça com 

apresentação do fato, provas do ilícito disciplinar e qualificação do denunciante, segundo o 

art. 67, § 1°, RICNJ e art. 103-B, § 5°, I, CF. Destaque-se que qualquer interessado pode 

formular denúncia contra os membros do judiciário. O CNJ analisará e poderá aplicar 

sanção disciplinar51. 

Trata-se de competência disciplinar concorrente, já que tanto o CNJ como os 

tribunais poderão fiscalizar administrativamente magistrados e servidores auxiliares.  

                                                           
51 ROBL, Ilton Norberto Filho. Accountability e Independência Judiciais: O Desenho Institucional do 

judiciário e do Conselho Nacional de Justiça no Estado Democrático de Direito Brasileiro. Tese de 
Doutorado. Curitiba, 2012. p. 89 
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Segundo Ludmilla Ribeiro, autores apontam para a imposição de uma estrutura 

institucional do Judiciário português no Brasil, sem correspondência com a realidade 

brasileira. Tal imposição sem correspondência com a realidade brasileira fez com que 

surgisse uma separação entre a lei, ou o “país formal”, e a realidade, ou o “país real”. 

Além disso, a influência portuguesa nos rendeu regulamentações embaralhadas, 

forte influência da Igreja, hierarquia complexa e confusa, além do sistema de privilégios 

personalistas. 

Com a proclamação da república tem-se a instituição do sistema de justiça 
brasileiro tal como hoje o conhecemos. Consolidou-se a ideia de um 
sistema composto por diversas organizações burocráticas, segmentadas de 
acordo com a matéria que processam, e funcionando, teoricamente, de 
acordo com as regulamentações dos diversos códigos publicados ou 
reforçados a partir do fim do império. 
Dessa forma, a administração judicial brasileira, ainda na atualidade, pode 
ser entendida como universo simbólico em que a desigualdade é 
naturalizada, por oposição ao explícito discurso político e democrático52. 

Dentre os principais problemas enfrentados pela população para ter acesso ao 

Judiciário, destacam-se a excessiva duração dos processos, os burocráticos procedimentos 

judiciais e a falta de transparência do Judiciário. 

Por esse motivo, por meio da Emenda Constitucional n.° 45, iniciou-se Reforma do 

Judiciário. 

De acordo com a pesquisadora Ludmila Ribeiro, as alterações trazidas pela Emenda 

Constitucional 45 tinham por finalidade não apenas viabilizar o acesso à justiça, mas 

também viabilizar o direito do cidadão à informação e à adequação entre a ordem jurídica 

existente e a realidade do país, direito à justiça organizada, formada por juízes inseridos na 

realidade social e comprometidos com o objetivo da realização da ordem jurídica justa.53 

Esclarece a pesquisadora citada que o simples aumento no número de ações 

iniciadas e julgadas não pode levar a crer que o acesso à justiça pela população carente foi 

efetivado. Isto porque as pesquisas não demonstram as características dos autores dessas 

ações. 

                                                           
52 RIBEIRO, Ludmila. A Emenda Constitucional 45 e a questão do acesso à justiça. São Paulo: Revista 
Direito GV, 2008. 
53 Segundo Mauro Cappelletti em sua obra Acesso à Justiça, o efetivo acesso do cidadão à justiça depende de 
três condições, são elas: expansão da oferta de serviços jurídicos aos setores pobres da população, a 
incorporação dos interesses coletivos e difusos e a contemplação de mecanismos alternativos de solução de 
litígios. 
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Assim, a questão do número de processos distribuídos e julgados, apesar 
de relevante, esconde o problema da incorporação das massas sem 
direitos, ou socialmente prejudicadas, à cidadania, uma vez que esses 
números não são capazes de revelar quem teme quem não tem acesso à 
justiça. 

Afirma a autora que a discussão do acesso à justiça deve focar na necessidade de 

aumentar-se a proximidade entre o Poder Judiciário e as massas desprovidas de direitos, e 

que tal mudança só se daria com uma mudança institucional do Poder Judiciário. 

De acordo com pesquisa realizada pela autora, os tribunais perdem, no mínimo, 

duas vezes mais tempo do que o prescrito pelo Código de Processo Penal para julgamento 

das ações criminais, o que demonstra uma discrepância entre a norma e a realidade, de 

forma que o próprio Poder Judiciário acaba por desrespeitar a Constituição. E nesta esteira, 

quando os juízes são instados sobre as causas da morosidade, tendem a isentar-se de 

responsabilidade, e apontam fatores como o excesso de recursos, carência de recursos 

materiais e excesso de trabalho54. Desta forma, conclui-se que a simples mudança 

constitucional de nada adiantará para resolver a crise do Poder Judiciário.  

O Poder Legislativo e o Poder Executivo fazem cortes no orçamento do Poder 

Judiciário, de forma que aperfeiçoar a tutela jurisdicional também depende da participação 

dos demais poderes estatais. 

Ludmila Ribeiro55 afirma ainda que tal questão depende mais da necessidade de 

criação de um órgão externo que cobre o cumprimento dos prazos e puna aqueles que não 

os cumprirem. 

Ainda sobre o aperfeiçoamento dos serviços judiciais, deve-se destacar que 

pesquisas realizadas nos Estados Unidos da América demonstraram que o estabelecimento 

de um prazo máximo para duração dos processos, não surtou resultados no que tange à 

diminuição da morosidade judicial, ao longo dos anos 1970 e 1980. Apenas as alterações 

das formas de condução do processo como um todo e ainda, a criação da figura de juízes 

corregedores, foi capaz de reduzir o cenário de morosidade judicial vivenciado no país56.  

                                                           
54 CUNHA, Luciana G. S. Juizado Especial: ampliação do acesso à justiça? In: SADEK, Maria Tereza. 
Acesso à justiça. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. p. 43-73. 
55 Op. Cit. p. 475. 
56 SIEGEL, Larry; SENNA, Joseph. Essentials of criminal justice. Thompson, 2007. 
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No que tange à quantidade de juízes, indica Ludmila Ribeiro que no Brasil havia 

5.164 juízes em 1990, um juiz para cada 29.774  habitantes. Na Alemanha, a relação é de 

um juiz para 3.448 habitantes; na Itália, um para 7.692 e na França, um para 7.142. 

Segundo pesquisa, em caso todos os 9.453 cargos de juiz previstos em lei estivessem 

preenchidos, o Brasil apresentaria um magistrado para cada 16.954 habitantes. No entanto, 

atualmente existe um juiz para cada 23.090 habitantes, variando conforme a unidade da 

federação. 

Tal afirmação nos leva a concluir que o simples aumento no número de juízes, 

dependendo do Estado da Federação, não surtirá nenhum efeito, já que, em alguns estados 

há preenchimento de todos os cargos revistos para aquela unidade da Federação, enquanto 

há estados com um déficit de 70% (setenta por cento).57 

Outra informação importante da referida pesquisa mostra que, caso todos os cargos 

previstos fossem providos, e se cada juiz trabalhasse 10% (dez por cento) a mais do que 

trabalha hoje, conseguiria suprir toda a demanda. 

Ludmila Ribeiro afirma ainda que a Emenda Constitucional 45 seria mais eficiente 

se estabelecesse uma produtividade mínima para cada juiz e ainda se acompanhasse como 

cada juiz realiza ou não sua produtividade, e por fim, punisse aqueles que não seguissem os 

parâmetros.  

Assim, fica claro que a crise do Judiciário não poderá ser resolvida com aumento de 

juízes, portanto, é necessário fazer uma mudança estrutural, bem como a efetiva 

coparticipação do Conselho Nacional de Justiça na gestão institucional do Poder Judiciário.  

Nesta esteira, a Reforma do Judiciário, por meio da Emenda Constitucional nº 45 de 

2004, incluiu o artigo 103-B e criou o Conselho Nacional de Justiça como órgão de 

controle interno do Poder Judiciário e de natureza puramente administrativa, a quem 

compete a controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. 

O Conselho está previsto no Capítulo III, que trata sobre o Poder Judiciário, na 

Seção que regulamenta o Supremo Tribunal Federal. O órgão está localizado em Brasília, 

em um prédio anexo ao Supremo Tribunal Federal.  

                                                           
57 RIBEIRO, Ludmila. A Emenda Constitucional 45 e a questão do acesso à justiça. São Paulo: Revista 
Direito GV, 2008. 
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Destaque-se que, para qualquer reunião ou visita que aconteça no CNJ, o STF deve 

ser consultado e informado, já que se trata de prédio anexo ao Supremo Tribunal Federal. 

Em 2009, com a Emenda Constitucional n. 61, a redação do artigo 103-B foi 

alterada para incluir na composição do CNJ o presidente do Supremo Tribunal Federal, que 

passa a ocupar também o cargo de presidente do CNJ. Na ausência do Presidente do CNJ, o 

seu cargo será ocupado pelo Vice-Presidente do STF e não por outro conselheiro por ele 

indicado, conforme redação original do art. 23, I, do Regimento Interno do Conselho. 

Assim, o Presidente do Supremo torna-se membro nato do Conselho Nacional de Justiça, 

sem a necessidade de sabatina do Senado, como anteriormente previsto. Com exceção do 

Presidente do Supremo, todos os membros do Conselho serão sabatinados pelo Senado e 

nomeados pelo Presidente da República. 

O CNJ brasileiro é composto por 15 membros, com mandato de 2 (dois) anos, 

admitida 1 (uma) recondução, sendo eles, segundo o art. 103-B da Constituição da 

República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009: 

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; Antes da Emenda Constitucional 61 de 2009, 

era o corregedor nacional de Justiça quem substituía o presidente em caso de 

impossibilidade de comparecimento e havia idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos. 

II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do 

Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da 

República; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XI - um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da 

República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela 

Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 45, de 2004) 

 

A presença de dois cidadãos no Conselho configura a representação da sociedade no 

órgão, apesar de a maioria ser formada por membros da magistratura, que, por este motivo, 

o caracteriza como um controle interno58 do Poder Judiciário, diferentemente do Conselho 

argentino59 que amplia a participação incluindo também representantes acadêmicos no 

órgão. A indicação destes dois cidadãos, que devem ser advogados, é feita por lideranças 

partidárias e está formalizada no Regimento Interno do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados. 

Destaca-se que de acordo com o artigo 17 do Regimento Interno do CNJ os seus 

membros, com exceção dos magistrados e membros do Ministério Público, os quais 

poderão dedicar-se exclusivamente ao órgão, deverão exercer dedicação exclusiva60 ao 

Conselho. 

                                                           
58 Segundo Eliana Calmon em seu artigo CNJ e Democratização do Poder Judiciário, publicado em 03 de 
janeiro de 2012 pela Revista Interesse Nacional, o controle externo do Poder Judiciário é próprio do sistema 
parlamentar, já que no sistema presidencialista não há formalmente predomínio de um poder sobre o outro. 
59 Conforme explicitado no Capítulo II deste trabalho. 
60 Art. 17. Os Conselheiros têm os seguintes direitos: 
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; 
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No que diz respeito à questão de controle externo da magistratura, relatório do 

IBDP destacou que a oposição na Câmara dos Deputados considerava inaceitável a 

composição do Conselho Nacional da Magistratura (posteriormente chamado de Conselho 

Nacional de Justiça) na forma apresentada na PEC, afirmando que sua formação deveria ser 

preponderantemente por pessoas alheias à Magistratura. No entanto, este modelo foi 

considerado inconstitucional pelo STF. 

A Emenda Constitucional n. 61 de 2009 retirou do texto original a restrição de idade 

estabelecida em mínima de 35 (trinta e cinco) anos e máxima de 66 (sessenta e seis) anos. 

Os conselheiros ocupam mandatos temporários de 02 (dois) anos admitida apenas uma 

recondução.61 

O CNJ, quando criado a partir da Reforma do Judiciário, foi fortemente criticado 

principalmente por entidades representativas da magistratura por meio de Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade que pretendiam obter do Supremo Tribunal Federal interpretações 

limitadoras da competência constitucional atribuída ao CNJ62. Tais ações não obtiveram 

êxito até o momento.  

                                                                                                                                                                                 
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 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. 
 
§ 1º A qualidade de Conselheiro não é incompatível com o exercício do cargo em virtude do qual foram 
indicados os magistrados e os membros do Ministério Público. 
§ 2º Os Conselheiros oriundos da Magistratura e do Ministério Público poderão se afastar de suas atividades 
funcionais perante esses órgãos. 
61 A Emenda Constitucional n. 61 de 2009 também retira a previsão de que o Ministro do Supremo votaria 
apenas em caso de empate. 
62 É o caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4638 ajuizada pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) em agosto de 2011 para questionar a constitucionalidade da Resolução 135 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento 
administrativo disciplinar aplicável aos magistrados. A Associação Brasileira dos Magistrados defendia ser 
inconstitucional a Resolução porque a matéria nela tratada não figura entre as competências constitucionais 
do Conselho Nacional de Justiça, já que as matérias tratadas pela Resolução, especialmente aquelas que 
tratam de censura e advertência, são de competência privativa dos tribunais. Por sua vez, as penas de 
remoção, disponibilidade e aposentadoria, de acordo com a AMB, são de competência privativa do legislador 
complementar, conforme determina a Constituição Federal (artigo 93, caput, incisos VIII e X). 
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Diversas vezes o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a 

criação de controles estaduais externos da Magistratura, sob o fundamento de violação do 

princípio da separação de poderes.63 Nessa esteira, servidores, usualmente, por meio de 

Mandados de Segurança, pleiteiam judicialmente a anulação das decisões de cunho 

disciplinador emitidas pelo Conselho.  

O impacto de tais processos no Supremo Tribunal Federal mostra-se insignificante: 

são 458 processos entre 2005 e 2009, o que resulta em um percentual de 0,1% do total de 

processos que tramitam no STF.64 Destas ações, 82% dizem respeito a servidores, 

processos disciplinares e outras disputas envolvendo juízes, concursos públicos e 

cartórios65. 

São litigantes contra o CNJ: entidades representativas da magistratura, dos 

cartorários, a Procuradoria Geral da República, Conselho Federal da OAB, Assembleias 

Legislativas ou governos estaduais.66 

Deve-se destacar ainda que o Supremo Tribunal Federal não decidiu 

definitivamente nenhuma das Ações Diretas de Constitucionalidade, com exceção da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade n. 12, em que os ministros decidiram, por 

unanimidade, ser constitucional a Resolução 7/2005 do CNJ que veda o nepotismo.  

O órgão ora estudado tem como fim resguardar a independência do Poder 

Judiciário, bem como controlar este poder que hoje goza de tanta relevância e proeminência 

no sistema estatal brasileiro. Suas decisões, no entanto, são submetidas ao Supremo 

Tribunal Federal, que, em 50% dos casos, as reforma, conforme trecho da reportagem 

reproduzido a seguir (Anexo 1 deste trabalho): 

O STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu quase metade das punições 
aplicadas pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) a juízes acusados de 

                                                                                                                                                                                 
Em 2012 o Plenário decidiu ser competência concorrente do CNJ a punição dos juízes. 
63 Julgamento do Pleno do STF: Adi 135/PB, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgada em 21.11.1996, que 
considerou inconstitucional o artigo da Constituição do Estado da Paraíba que estabelecia a criação do 
Conselho Estadual de Justiça. Neste sentido: ADIs 137-0/PA e 98-5/MT. Em 24.09.2003 o STF editou a 
súmula 649 com o seguinte teor: é inconstitucional a criação, por constituição estadual, de órgão de controle 
administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros Poderes ou entidades.” 
64 I Relatório Supremo em Números – O Múltiplo Supremo – Abril de 2011. Joaquim Falcão, Pablo de 
Camargo Cerdeira e Diego Werneck Arguelhes. Disponível em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/10312. Acesso em 15.07.2013. 
65 Diálogo entre CNJ e Supremo. Revista Interesse Nacional. Joaquim Falcão. Ano 4. Número 16. Janeiro-
março de 2012. 
66 Diálogo entre CNJ e Supremo. Revista Interesse Nacional. Joaquim Falcão. Ano 4. Número 16. Janeiro-
março de 2012. 
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cometer crimes desde a criação do organismo, informa reportagem de 
Flávio Ferreira, publicada na Folha desta sexta-feira.  
Das 33 punições impostas pelo CNJ com fundamento no poder do órgão 
de abrir inquérito para examinar a conduta de juízes, 15 foram suspensas 
por liminares concedidas por ministros do Supremo.67 

O CNJ hoje fiscaliza e planeja o Poder Judiciário, fazendo com que a “caixa 

preta”68 se torne cada dia mais transparente e democrática. 

No que diz respeito às funções do CNJ, o ex-conselheiro do CNJ Joaquim Falcão69 

afirma que, além da atuação do órgão, faz-se necessária uma mudança nas relações dos 

órgãos integrantes do Judiciário com a sociedade, senão vejamos: 

Se o foco da mudança for apenas um aperfeiçoar, conservar, reformar ou 
mesmo revolucionar o Poder Judiciário (leitor, escolha sua alternativa), 
ela será sempre insuficiente. Há que mudar, também, a natureza e a forma 
de suas relações com a sociedade, os profissionais jurídicos, os demais 
Poderes da República. 

No que diz respeito ao que já foi feito pelo CNJ, na primeira presidência de Nelson 

Jobim foram disciplinadas questões como: nepotismo, teto salarial, corrupção, morosidade 

judiciária e deu início ao programa Justiça em Números. 

Sob a Presidência de Helen Gracie, entre 2007 e 2008 foi realizada a informatização 

processual para o planejamento e gestão do Poder Judiciário, por meio de estatísticas 

judiciais e em favor da conciliação.  

Durante a Presidência de Gilmar Mendes, de 2008 a 2009,70 por sua vez, foram 

criados vários bancos de dados de caráter nacional. O Ministro Gilson Dipp deu início a 

correições locais com audiências públicas, aproximando ainda mais sociedade e CNJ; 

preocupou-se com a modernização administrativa, por meio do planejamento estratégico 

obrigatório pela primeira vez em nível nacional. O Judiciário passa então a ser entendido 

como prestador de serviços públicos.71 

                                                           
67  Folha de S.Paulo, 30/09/2011 - 07h28 - Supremo suspende metade das penas impostas pelo CNJ. Flávio 
Ferreira. Disponível em: www.uol.com.br. Acesso em: 05.06.2013. 
68 Caixa Preta – Termo utilizado pelo ex-presidente Lula para se referir ao Poder Judiciário. 
69 FALCÃO, Joaquim. Uma Reforma muito além do Judiciário. 1 de abril de 2008. Revista Interesse 
Nacional. Ano 4. Número 16. Janeiro-março de 2012. 
70 Cezar Peluso foi Presidente do CNJ de 2009 a 2011, Carlos Ayres Britto de 2011 a 2012 e o Presidente 
atual é o Ministro Joaquim Barbosa. 
71 FALCÃO, Joaquim. O Judiciário Segundo os Brasileiros. Disponível em 
https://www.google.com.br/?gws_rd=cr&ei=-s8wUpj3E-
ih4AOs04DoAQ#q=o+judici%C3%A1rio+segundo+os+brasileiros. Acesso em 04.04.2013. 
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Joaquim Falcão, em seu artigo O judiciário segundo os brasileiros, defende a tese 

de que, após alguns anos da Reforma, o brasileiro passou a confiar mais no Judiciário. Isto 

sem falar na exposição midiática do órgão. Hoje, conforme sua tese, a sociedade sabe o que 

é e o que faz o CNJ, e se interessa quase que exclusivamente pelo seu poder correcional.72 

Segundo Joaquim Falcão, 44 % dos brasileiros acredita que a Justiça melhorou.73 

Além do CNJ, a Reforma do Judiciário criou também Escolas Nacionais da 

Magistratura, os institutos da Súmula Vinculante e da Repercussão Geral, e, ainda, ampliou 

a competência da Justiça do Trabalho. Nem todos estes institutos, contudo, receberam 

aplausos. É o caso da súmula vinculante, conforme Lenio Luiz Streck74: 

Em outras palavras, o efeito vinculante do precedente no Common Law é 
uma decorrência natural do próprio sistema. Já no Civil Law, esse papel 
preponderante é assumido pela lei. É ela que se configura como ponto de 
partida para a compreensão do direito. A jurisprudência tem uma função 
apenas subsidiária na aplicação do direito, sendo invocada 
tradicionalmente para auxiliar na interpretação da lei ou em casos de 
lacuna. Conseqüentemente, não se tem aqui como natural o efeito 
vinculante das decisões judiciais. Ao contrário, o seu efeito é tido como 
meramente persuasivo. Somente a lei tem caráter vinculante para o 
aplicador do direito nos sistemas de Civil Law. 

Após a Reforma, podemos afirmar que a sociedade está mais satisfeita e confiante 

com o Judiciário, o que acaba por fortalecer este Poder75. 

O artigo de Joaquim Falcão aponta que, quanto mais socialmente acessíveis os 

serviços judiciais, mais se verifica sua boa avaliação, e afirma que o CNJ vem dando 

relevância a projetos não priorizados pelos brasileiros, conforme abaixo:76 

Na verdade, parece haver clara dissintonia entre a prioridade que o Min. 
Gilmar Mendes, na qualidade de Presidente do CNJ, possa estar 
concedendo à questão das prisões e a opinião dos entrevistados. Quando 
comparadas as prioridades de ação, ou seja, as prioridades que deveriam 
seguir as políticas públicas de administração da Justiça e que são 
competência do CNJ, os entrevistados colocam a regularização dos presos 

                                                           
72 O termo CNJ pela primeira vez apareceu entre os assuntos mais falados do Twitter, segundo Pablo 
Cerdeira, Supremo em Números, publicado em 06 de maio de 2011. Disponível em www.conjur.com.br. 
73 FALCÃO, Joaquim. O Judiciário Segundo os Brasileiros. Disponível em 
https://www.google.com.br/?gws_rd=cr&ei=-s8wUpj3E-
ih4AOs04DoAQ#q=o+judici%C3%A1rio+segundo+os+brasileiros. Acesso em 04.04.2013. 
74 Lenio Luiz Streck, Súmula vinculante: análise crítica na visão do professor Lenio Luiz Streck. Disponível 
em http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12509.  
75 Existiam também férias de sessenta dias em Portugal, que, desde agosto de 2007, foram reduzidas para 
trinta dias. O resultado foi matemático: aumento de cerca de 9% na produtividade da magistratura portuguesa. 
76 Op. Cit. 
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sempre em último lugar. Se tivéssemos incluído como prioridade o 
cumprimento dos mandados de prisão até agora expedidos e não 
cumpridos, estimados em mais de duzentos mil, provavelmente a 
sociedade diria que daria prioridade ao cumprimento destes mandados à 
eventual regularização da situação dos presos. Uma Justiça que assegure 
maior segurança é o desejo recôndito e expresso do brasileiro. 

A Constituição fixa os vencimentos dos magistrados e servidores, mas o CNJ, por 

meio de suas Resoluções, fixou limites e instituiu o voto aberto e fundamentado nas 

promoções e remoções de juízes, fazendo com que prevalecesse a qualidade e a 

produtividade na movimentação da carreira e não o corporativismo e clientelismo, práticas 

tão frequentes nos tribunais brasileiros. Além disso, definiu metas de produtividade, puniu 

juízes e servidores por desvio de comportamento ético e moral e realizou mutirões 

carcerários77. Todas essas medidas promoveram uma melhor prestação jurisdicional e 

consistiram em resultados concretos, efetivamente percebidos pela sociedade, conforme 

pesquisa de Joaquim Falcão.78 

O referido artigo ainda indica que os brasileiros que necessitaram da tutela 

jurisdicional nos últimos 05 (cinco) anos sentiram-se satisfeitos com o serviço prestado. 

Neste sentido, Mozart Valadares79 afirma: 

Com o apoio de parcela significativa da Magistratura e aplausos da 
sociedade, o Conselho Nacional de Justiça está conseguindo demonstrar 
que o Judiciário é um serviço público e o juiz, um servidor público. Como 
integrante de um Poder, o juiz tem o dever de prestar contas a essa 
sociedade para a qual presta serviços. 
É fundamental e imprescindível que o Conselho Nacional de Justiça possa 
continuar o trabalho moralizador que vem desenvolvendo desde o seu 
surgimento, até porque os órgãos de controle dos tribunais jamais 
atenderam a essa expectativa. É bom nunca esquecer que, quanto mais 
transparente for a Justiça, maior será sua credibilidade. 

O Tribunal de Contas controla externamente os atos administrativos do Conselho e 

o STF pode revisar todos os demais atos. 

                                                           
77 PIRES, Mozart Valadares. Justiça Transparente, Maior Credibilidade. Interesse Nacional – janeiro/março 
2012. Ano 4. Número 16. Janeiro-março de 2012. 
78 Joaquim Falcão. O Judiciário Segundo os Brasileiros. disponível em: 
https://www.google.com.br/?gws_rd=cr&ei=-s8wUpj3E-
ih4AOs04DoAQ#q=o+judici%C3%A1rio+segundo+os+brasileiros. Acesso em: 10.jun.2013 
79 Op. Cit. p. 48. 
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No que diz respeito ao controle exercido sobre o Judiciário anteriormente à criação 

do Conselho Nacional de Justiça, André Ramos Tavares80 afirma que tal controle era de 

escassa efetividade, senão vejamos: 

Assim, o Poder Legislativo, mediante a formação de CPI (art. 58, 
parágrafo 3º. Da CB), o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a 
Polícia, a Advocacia e a OAB conformam um conjunto de instituições que 
sempre realizaram uma certa fiscalização na atividade jurisdicional e do 
Judiciário. Quanto aos mecanismos para um adequado controle, basta 
mencionar o direito de petição, a ação popular, a representação ao 
Ministério Público e a denúncia de irregularidades ou ilegalidades ao 
Tribunal de Contas (art. 74, parágrafo segundo da CB), bem como o 
quinto constitucional (art. 94 da CB), dentre outras formas e instrumentos 
diretamente relacionados. Ademais, não se pode olvidar que a atuação do 
Tribunal de Contas da União no âmbito do Poder Judiciário sempre foi de 
escassa efetividade. O art. 71, IV, da CB, ao dispor que cabe ao Tribunal 
de Contas, por iniciativa própria, realizar auditorias de natureza contábil, 
financeira, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas do 
Poder Judiciário, encontra óbices praticamente insuperáveis. 

No que diz respeito à participação dos cidadãos no CNJ, temos um modelo com 

participação social, que ocorre quando a matéria do processo envolver assunto de interesse 

geral ou de grande relevância e o Conselho entender, mediante despacho motivado, 

necessária a manifestação de terceiros ou a realização de audiência pública. Além disso, os 

cidadãos podem representar ao CNJ contra os membros ou órgãos do Poder Judiciário, 

inclusive contra os demais servidores. 

A atribuição disciplinar pode ocorrer com a sindicância, a representação por excesso 

de prazo, a reclamação ou o processo disciplinar em decorrência de representação feita 

diretamente ao Conselho. O CNJ pode também avocar processo já em trâmite ou revisar, de 

ofício ou quando provocado, processos disciplinares julgados há menos de um ano. 

Ainda, a corregedoria do Conselho pode realizar, em caráter suplementar e sem 

prejuízo da atuação dos tribunais, inspeções e correções para apuração de fatos 

relacionados a deficiências graves dos serviços judiciais auxiliares. 

Por fim, citamos a atribuição sancionatória e informativa-propositiva, que consiste 

em elaboração de relatórios que demonstram a situação do judiciário brasileiro. 

No que diz respeito à experiência internacional, Álvaro Herrero, no Relatório 

Justiça em Números 2010
81, afirma que o CNJ brasileiro tem uma liderança indiscutível no 

                                                           
80 TAVARES, André Ramos. Manual do Poder Judiciário Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 195. 
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Cone Sul. Isto porque o CNJ brasileiro tem a clareza de que os atos do Poder Judiciário 

brasileiro são também uma política pública, o que significa uma gestão pública com a 

preocupação em eficiência e produtividade.  

Neste sentido, Linn Hammergren82 pesquisadora e coordenadora do relatório 

Making Justice Count: measuring and improving judicial performance in Brazil, no 

Relatório Justiça em Números 2010, afirma: 

(...) a missão escolhida para o CNJ é diferente das missões escolhidas nos 
demais países. A pesquisadora defendeu que a escolha de um conselho 
dedicado à política judiciária foi um diferencial que incide sobre o seu 
sucesso quando comparado a conselhos nacionais dedicados, por 
exemplo, à seleção dos juízes, concentrando poderes administrativos. 
(grifamos) 

 

 

2.2 Ações do CNJ: programas sociais e de controle 

 

Nos primeiros quatro anos de existência, o CNJ produziu 57 Resoluções, mais de 50 

Portarias, diversos pronunciamentos, acordos de cooperação e enunciados, além dos 

relatórios de atividade do CNJ de 2005 a 2007 e estudos para desenvolvimento do 

Programa Justiça em números. Apenas 14,03% das Resoluções expedidas tratam de estudos 

para a construção de uma política pública para o Judiciário, enquanto 47,36% tratam de seu 

planejamento83. 

Os Programas desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça84 subdividem-se 

nas seguintes áreas: 

a) Núcleo de Acesso à Justiça: trata-se de programas coordenados pelo CNJ que 

objetivam a celeridade processual. O núcleo divide-se em advocacia voluntária, 

casas de justiça e cidadania, conciliação, juizados especiais, justiça aqui, mutirões 

da Cidadania e Mutirões de conciliação (Sistema Financeiro de Habitação); 

                                                                                                                                                                                 
81 Relatório sobre o Seminário Justiça em Números 2010. Conselho Nacional de Justiça. Departamento de 
Pesquisas Judiciárias. Brasília, agosto de 2011. 
82 Relatório sobre o Seminário Justiça em Números 2010. Conselho Nacional de Justiça. Departamento de 
Pesquisas Judiciárias. Brasília, agosto de 2011. 
83 BARBOSA, Claudia Maria; COSTA, Guilherme da. Política judiciária: análise do Conselho Nacional de 
Justiça. (Palestra). Anais do IX Congresso Nacional de sociologia Jurídica. Rosário: Sociedad Argentina de 
Sociología Jurídica, 2008. 
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b) Assuntos Fundiários: versa sobre programas responsáveis pelo monitoramento e 

a resolução de questões que envolvem o conflito de terras e o trabalho escravo; 

c) Direitos Humanos: área composta pelo programa Cidadania, Direito de Todos, 

que contempla o trabalho realizado pela FUNAI na busca da atualização do Registro 

Administrativo Nacional do Índio (Rani); e o Manual de Direitos Humanos, 

documento destinado aos juízes, procuradores e advogados, contendo a legislação 

nacional e internacional sobre o tema, bem como o programa Tráfico de Pessoas; 

d) Eficiência, Modernização e Transparência: composto pelos programas 

relacionados à fiscalização, à transparência e ao aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional, são eles Justiça Plena (que permite ao cidadão ter conhecimento sobre 

os processos de grande repercussão), Programa Justiça Aberta (que permite que o 

cidadão localize a vara judiciária mais próxima), Inspeções e Audiências Públicas, 

Numeração Única, Espaço Livre, Cadastro Nacional de Entes Públicos (CNEP), 

Combate à Corrupção, Comitê Nacional de Gestão de TIC, Cooperação Judiciária, 

Doações, Espaço Livre, Gestão Documental (Proname), Judiciário em Dia, Justiça 

em Números, Justiça Plena, Metas Enasp, Precatórios, Programa Valorização da 

Magistratura, Tabelas Processuais Unificadas; 

e) Formação e Capacitação: Núcleo composto pelo Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud), Portal de Educação 

a Distância (EaD) e CNJ Acadêmico; 

f) Infância e Juventude: Subdividido em Cadastro Nacional de Adoção, Cadastro 

Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, Cadastro nacional de Crianças e 

Adolescentes Acolhidos, Justiça ao Jovem, Justiça nas Escolas, Pai Presente, 

Portalzinho CNJ, Prêmio CNJ Infância e Juventude, Registro Civil de Nascimento, 

Viagem ao Exterior; 

g) Mulher: programas voltados às questões do gênero feminino. 

h) Saúde e Meio Ambiente: composto por Programas que elaboram estudos para a 

prevenção de conflitos judiciais na área da saúde, campanhas antidrogas e o papel 

                                                                                                                                                                                 
84 Dados retirados do site do CNJ. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/. Acesso em: 10.06.2013. 
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do Conselho Nacional de Justiça na adoção de políticas públicas em prol da 

melhoria da prestação jurisdicional nas atividades de Gestão Socioambiental. 

Subdivido em Crack, Nem Pensar, Doar é Legal, Fórum da Saúde e Gestão 

Socioambiental; 

i) Sistema Carcerário e Execução Penal: Subdivididos em Calculadora de Execução 

Penal, Calculadora de Prescrição da Pretensão Executória, Começar de Novo, 

Geopresídios, Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, 

Justiça Criminal, Mutirão Carcerário, Penas e Medidas Alternativas, Projeto 

Eficiência; e 

j) Sistemas- Subdivididos em Bacenjud, Banco Nacional de Mandados de Prisão, 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, Infojud, Infoseg, 

Interceptações Telefônicas, Processo Judicial Eletrônico, Renajud, Projudi, Sistema 

de Acompanhamento de Processos Disciplinares contra Magistrados, Sistema de 

Estatísticas do Poder Judiciário, Sistema Malote Digital, Sistema Nacional de Bens 

Apreendidos e Sistema Virtual. 

A análise presente neste Capítulo será feita a partir de estudo dos programas 

encabeçados pelo CNJ, quando analisaremos se tais programas estão dentro das 

atribuições constitucionais; o que mudou nestes quase dez anos após a sua criação; se 

estamos avançando e o que pode ser melhorado. 

De acordo com a Constituição da República, compete ao Conselho o controle da 

atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 

funcionais dos juízes, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, 

ou recomendar providências.  

Compete ainda apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos 

administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário; receber e conhecer 

as 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 correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e 

determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 
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proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada 

ampla defesa. 

Ao Conselho cabe também representar o Ministério Público, no caso de crime 

contra a administração pública ou de abuso de autoridade; rever, de ofício ou mediante 

provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos 

de um ano; elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças 

prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 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; receber as reclamações e denúncias de qualquer 

interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários; exercer funções executivas 

do Conselho, de inspeção e de correção geral; requisitar e designar magistrados, delegando-

lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, 

Distrito Federal e Territórios. 

Além da atividade de fiscalização e controle, o CNJ também elabora o planejamento 

estratégico do Poder Judiciário. Assim, ao fixar metas, tem o fim de controlar e dar maior 

eficiência e qualidade para a prestação jurisdicional. Daqui conclui-se que planejar é 

também controlar.  

Isto porque tais medidas, além de coletar e gerar estatísticas sobre o Poder 

Judiciário, o que permite entendê-lo e aprimorar seus trabalhos, também acabaram por 

economizar recursos monetários e de pessoal, além de uniformizar informações coletadas, 

ajudando a eliminar as disparidades entre juízes e Tribunais regionais. 

Assim, além de agir como censor, ao Conselho cabe atuar como interlocutor e 

parceiro da magistratura. 

Algumas das conquistas do CNJ são: proibição do nepotismo no Judiciário, 

automação e informatização do sistema judicial, o que gera a diminuição da burocracia, a 

obrigatoriedade do atendimento do teto salarial, definição de critérios de promoção e 

fixação de juízes, bem como a estatização e compulsoriedade do concurso público. 
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Tais medidas são essenciais para dar maior transparência, diminuir o conhecido 

corporativismo judicial e a prática de troca de influências e favores. Segundo Gilmar 

Mendes85: 

A grande heterogeneidade notada relativamente aos estágios de 
desenvolvimento dos tribunais brasileiros, a impor providências em busca 
do necessário nivelamento mínimo dos serviços judiciais postos à 
disposição da sociedade, levou os presidentes dos tribunais brasileiros a 
elegerem e se compromissarem com o cumprimento, ainda no ano de 
2009, de dez metas nacionais. 

Pode-se dividir as atribuições cabíveis ao CNJ da seguinte forma: zelar pela 

autonomia do Judiciário, expedindo atos normativos e recomendações; definir o 

planejamento estratégico, receber reclamações contra membros do Poder Judiciário, julgar 

processos disciplinares e determinar sanções. 

Para tanto, o CNJ desenvolve Metas nacionais, a serem cumpridas pelo sistema 

judiciário. Dessas metas, destaca-se a chamada Meta 2, que se configura em identificar os 

processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os 

processos distribuídos até 31 de dezembro de 2005. Tal meta significa cumprimento de 

compromisso constitucional da razoável duração do processo. 

O CNJ ainda aprovou, em 2010, o Plano de Gestão das Varas Criminais e de 

Execução Penal que traz regras para desburocratizar os processos criminais. 

O Núcleo de Correição e Fiscalização consubstancia-se em garantir e controlar a 

regularidade na atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como o 

cumprimento dos deveres funcionais. Tal atribuição é exercida pelo julgamento, pelo 

Plenário, de processos e representações por excesso de prazo, reclamações disciplinares, 

pedidos de providências, consultas e sindicâncias. 

Destacam-se a Resolução 103/2010, que determinou a criação de Ouvidorias em 

tribunais, e a Resolução 106/10, que dispõe sobre critérios objetivos para aferição do 

merecimento para promoção. 

A Recomendação 26/10 recomenda aos tribunais a instalação de Casas de Justiça e 

Cidadania para o desenvolvimento de ações destinadas à efetiva participação do cidadão na 

                                                           
85 MENDES, Gilmar. . Interesse Nacional – janeiro/março 2012. Ano 4. Número 16. Janeiro-março de 2012. 
p. 22. 
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solução de seus problemas e sua aproximação com o Poder Judiciário. Essa atribuição do 

CNJ acaba sendo a que mais aparece na imprensa e a mais conhecida da sociedade, 

conforme capa da revista veja de 05.10.201186. Ainda, há um controle da produtividade dos 

magistrados, por meio do Sistema de Informações da Corregedoria. 

Outra meta do CNJ é a chamada de Alinhamento e Integração, atribuição que visa 

garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do judiciário, promovendo sua 

modernização tecnológica. 

O projeto de implantação da gestão estratégica no Poder Judiciário conta com 

metodologia criada por professores de Harvard no início da década de 1990 e é aplicada em 

países de todo o mundo, conhecida como Mapas Estratégicos e Balenced Scorecard – BSC. 

Configura-se como instrumento de medição e gestão do sistema judiciário. São as 

informações colhidas no projeto de gestão estratégica que permite ao CNJ controlar a 

gestão administrativa dos tribunais. 

Nesse sentido, destacam-se a Meta 2, que consiste em identificar e julgar todos os 

processos judiciais distribuídos até 31/12/2005, e a Meta 3, que determinou que todas as 

unidades judiciárias fossem informatizadas. 

No que diz respeito ao cumprimento das metas do CNJ, o Relatório Anual do CNJ 

do ano de 2010 demonstra as estatísticas: a Meta 9, que diz respeito à implantação de 

núcleo de controle interno foi totalmente cumprida por todos os tribunais brasileiros. A 

Meta 1, que diz respeito ao desenvolvimento de planejamento estratégico, foi totalmente 

cumprida nos Tribunais Militar, Eleitoral e Federal. 

A Meta 2, já mencionada acima, teve ótimo cumprimento nos Tribunais Superiores 

(86,69%) e nos Tribunais do Trabalho, Eleitoral e Militar; os três acima de 90%. Já os 

Tribunais Estaduais e Federais tiveram média de 60% de cumprimento. 

A Meta 3, também já mencionada acima, e a Meta 4, que informatiza a distribuição 

de processos, tiveram ótimo cumprimento em todos os Tribunais, com média nacional de 

96,70% e 96,30%. 

A Meta 5, que consiste em implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal 

e mecanismo de acompanhamento eletrônico das prisões provisórias, teve uma média 

                                                           
86 Juízes Bandidos. O STF vai decidir quem pode processar e punir os maus magistrados. Editora Abril. Ed. 
22.37. Ano 44. N. 40. 5.10.2011. 
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nacional de cumprimento de 63,94%, sendo que os Tribunais Superiores obtiveram 100% 

de cumprimento e o Tribunal Militar de 15,55%. 

A Meta 6, que consiste em capacitar o administrador de cada unidade judiciária em 

gestão de pessoas e de processos de trabalho, para gerenciamento de rotinas, teve uma 

média nacional de 54,88%. 

A Meta 7, que consiste em tornar acessíveis as informações processuais nos portais 

da rede mundial, teve média nacional de cumprimento de 81,93%, sendo que os piores 

resultados estão nos Tribunais Eleitoral e Militar. 

A Meta 8, que consiste em cadastrar todos os magistrados nos sistemas eletrônicos 

de acesso a informações sobre pessoas e bens, teve média nacional de 66,66%, sendo que 

nos Tribunais Superiores não houve cumprimento e na Justiça do Trabalho houve 81,94% 

de cumprimento. 

A Meta 9 foi totalmente cumprida por todos os Tribunais, conforme dito acima, e, 

finalmente, a Meta 10, que consiste em implantar o processo eletrônico em parcela de suas 

unidades judiciárias, não teve cumprimento na Justiça Eleitoral, mas teve 100% de 

cumprimento na Justiça Federal e 50% nos Tribunais Superiores. Os demais Tribunais, com 

índice abaixo dos 40%. 

Assim, podemos concluir que a Meta com maior cumprimento nacional foi a Meta 9 

(100%) e a com menos percentual de cumprimento foi a Meta 10 (43,33%). 

No que se refere às Metas de 2010, os resultados encontram-se no Relatório Anual 

do CNJ de 2010, conforme veremos a seguir. 

A Meta 1 que consiste em julgar quantidade igual à de processos de conhecimento 

distribuídos em 2010 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal, teve média 

nacional de 94,19%. Alguns Tribunais, como os Superiores e Eleitorais, ultrapassaram a 

meta. Dentre os Tribunais Regionais, os piores índices foram: Tribunal do Espírito Santo, 

do Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia e Paraíba, que não cumpriram a meta. Os 

regionais com melhores índices são Paraná, Sergipe, Rio Grande do Sul e Goiânia. 

A Meta 2, que consiste em julgar todos os processos de conhecimento distribuídos 

(em 1º. grau, 2º. grau e tribunais superiores) até 31/12/2006 e, quanto aos processos 

trabalhistas, eleitorais, militares e de competência do tribunal do Júri, até 31/12/2007, 
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obteve uma média nacional de 37,77%. Tribunais Superiores e o Militar com índice acima 

dos 77%, e Estadual com 32,99%.  

A Meta 3 que consiste em reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na 

fase de cumprimento ou de execução e, em 20% o acervo de execuções fiscais, obteve 

média nacional de 94,90%, sendo que o Tribunal Eleitoral teve uma média de -825,20% e o 

Militar com 709,70%. A Meta 4 que consiste em lavrar e publicar todos os acórdãos em até 

10 dias após a sessão de julgamento, obteve uma média nacional de 45,92%. 

A Meta 5 que consiste em implantar método de gerenciamento de rotinas em pelo 

menos 50% das unidades judiciárias de 1º. grau, obteve uma média nacional de 23,87%. 

A Meta 6 que consiste em reduzir em pelo menos 2% o consumo per capita 

(magistrados, servidores, terceirizados e estagiários) com energia, telefone, papel, água e 

combustível, obteve uma média nacional de 19,21%. 

A Meta 7 que consiste em disponibilizar mensalmente a produtividade dos 

magistrados no portal do tribunal, em especial a quantidade de julgamentos com e sem 

resolução de mérito e homologação de acordos, subdivididos por competência obteve uma 

média nacional de 56,04%. 

A Meta 8, que consistiu em promover cursos de capacitação em administração 

judiciária, com no mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados, priorizando-se o ensino à 

distância, obteve uma média nacional de 28,51%. 

A Meta 9, que consiste em ampliar para 2 MBPS a velocidade dos links entre o 

Tribunal e 100% das unidades judiciárias instaladas na capital e, no mínimo, 20% das 

unidades do interior, obteve uma média nacional de 50,64%. 
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2.2.1 Mutirão carcerário 

 

No tocante ao controle do Judiciário e a sua interface com a sociedade, destacamos 

o primeiro projeto encabeçado pelo CNJ que iremos analisar, chamado de Mutirão 

Carcerário, o qual é realizado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF). 

O Departamento acima referido monitora e fiscaliza o cumprimento das 

recomendações e resoluções do CNJ, reavalia mandados de prisão provisória e definitiva 

em tribunais, propõe soluções para irregularidades, incentiva programas como capacitação 

profissional e reinserção, propõe sistemas para uniformização de procedimentos e estudos 

para aperfeiçoamento da legislação sobre a matéria. 

Destaque-se que, no que tange à coordenação da instalação de unidades de 

assistência judiciária voluntária e à reinserção e capacitação profissional dos presos e 

egressos, o CNJ age além das atribuições previstas constitucionalmente, sendo um 

instrumento de acesso à justiça. 

A ação coordenada pelo CNJ teve início em 2008, com a colaboração dos demais 

poderes estatais, que teve como fim primário o exame de processos judiciais de condenados 

ao cárcere. Encontrou-se, então, uma situação de presos com alvarás de soltura expedidos 

há anos, superlotação, dentre outros problemas já conhecidos. 

Deste cenário, decorre a conclusão de que o Judiciário não estava conseguindo 

administrar com eficiência suas varas criminais e de execução penal, em um total 

descontrole na aplicação de penas e medidas criminais, desrespeitando princípios 

constitucionais. Tratava-se, neste diapasão, de um movimento pela legalidade.87 

Neste sentido, vale a pena destacar a análise de Gilmar Mendes88 sobre a situação 

encontrada: 

Daí por que a ação do CNJ, para além da estratégia, mostrou-se 
profilática. E os resultados dessa radiografia – francamente 
constrangedora porque pareciam revelar, em plena luz do dia, seríssima 
ulceração exposta – estamparam ao mundo a feiura, a gravidade, a 
ignomínia de mazelas de há mito sabidas, mas hipocritamente ignoradas. 
Entretanto, diante da firme determinação do Conselho de extrair ordem do 

                                                           
87 Op. Cit. 
88 Op. Cit. p. 26. 
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caos, serviram para corroborar a definitiva opção do país pela 
normalidade democrática. 

Os resultados obtidos foram: a constatação de falta de técnicos, de estrutura mínima 

de funcionamento nas varas de execuções criminais e de defensores, de um déficit de mais 

de 167 mil vagas, número que cresce em média 7% ao ano e de milhares de mandados de 

prisão não cumpridos. 

Para melhorar este cenário o CNJ implementou o processo virtual e o 

monitoramento eletrônico dos presos domiciliares; o incentivo fiscal às empresas que 

contratarem detentos; o direito de voto para os presos provisórios e a criação de banco 

nacional de mandados de prisão, o que possibilitou um melhor acompanhamento pelos 

juízes de execuções criminais das guias de cumprimento de pena, dando maior celeridade 

aos trâmites processuais. 

Além disso, foram editadas a Recomendação n. 20/2008, que orienta os Tribunais 

quanto à adoção do processo eletrônico, as Resoluções n. 66/2009 e 108/2010, que 

determinam aos juízes o envio de relatórios completos às corregedorias, contendo o número 

de prisões provisórias e em flagrante, bem como a expedição e cumprimento do respectivo 

alvará de soltura em 24 horas. Ademais, por meio da Resolução 62/2010, foi criado o 

programa Advocacia Voluntária, que objetiva prestar assistência judiciária gratuita aos 

presos de baixa renda. 

Ainda, foi instalado o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DFM), o qual integra o 

CNJ e fiscaliza o controle do cumprimento das penas no sistema carcerário.89 

A Resolução n. 96/2009 implementou o Programa Começar de Novo, cujo objetivo 

é recolocar os ex-presidiários no mercado de trabalho e na sociedade. Para tanto, o CNJ 

realiza campanhas de mobilização e celebra acordos de cooperação técnica, com o fim de 

oferecer cursos de capacitação profissional aos egressos. 

 

                                                           
89 Op. Cit. p. 26. 
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2.2.2 Justiça em números e controle 

 

O Programa Justiça em Números é realizado pelo Departamento de Pesquisas 

Judiciárias (DPJ), responsável pelo desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de 

pesquisas sobre o Poder Judiciário. Suas atribuições foram definidas pela Lei 11.364/06 e 

as informações colhidas subsidiam políticas públicas. 

O Programa Justiça em Números é um dos principais programas idealizados pelo 

CNJ, pois oferece maior transparência ao Judiciário em busca de sua modernização, já que 

o seu planejamento estratégico deve ser baseado no diagnóstico dos dados colhidos. Além 

disso, o programa realiza plenamente uma das principais atribuições constitucionais do 

CNJ: a criação de um Sistema Nacional de Estatísticas do Poder Judiciário. 

Desde 2004, o Programa divulga dados estatísticos e indicadores padronizados que 

são coletados pelo Sistema de Estatística do Poder Judiciário (SIESPJ). A produção de 

dados sobre o Judiciário no Brasil está relacionada com a ampliação de uma cultura voltada 

para a modernização do Estado, a partir da influência das teorias administrativas gerenciais. 

Tal cultura foi influenciada por outros países com ampla tradição em planejamento, como 

os Estado Unidos e países da União Europeia.90  

Segundo o Ministro Cezar Peluso, no Relatório Justiça em Números 2010, a justiça 

brasileira vive uma verdadeira revolução silenciosa, desde a criação do CNJ, em defesa dos 

direitos dos cidadãos, destinatário último da atividade jurisdicional. 

As informações colhidas pelo Programa Justiça em Números permitem maior 

conhecimento do Poder Judiciário, desenvolvimento de políticas judiciárias e maior 

controle da atividade jurisdicional. 

Segundo Linn Hammergren, no Relatório Justiça em Números 2010, o Programa 

também foi identificado como o início de um processo amplo de educação pública com 

potencial para alcançar juízes, políticos e os cidadãos de modo geral. 

                                                           
90 Estudo comparado sobre recursos, litigiosidade e produtividade: a prestação jurisdicional no contexto 
internacional. Conselho Nacional de Justiça. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Brasília 2012. 
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Os dados e resultados obtidos com o Programa Justiça em Números têm a função de 

orientar a gestão judicial a resultados, otimizar e controlar a gestão judicial, negociar o 

orçamento judicial e prestar contas dele91. 

Resultados colhidos: aumento na taxa de congestionamento entre os anos de 2009 e 

2010, que passou de 67% para 70%, sendo que, na fase de execução do 1º. grau da justiça 

estadual, esta taxa aumenta para 90% em decorrência de processos de execução fiscal. Do 

total de despesa dos três ramos do Poder Judiciário, a justiça estadual responde por 58%, 

sendo que 89,6% das despesas destinam-se aos recursos humanos.  

No entanto, o investimento com recursos humanos diminuiu em relação ao ano 

passado, o que denota maior investimento em modernização administrativa e tecnológica. 

As varas de execuções fiscais estão com 91% dos processos congestionados, sendo 

que quase metade dos processos pendentes são execuções fiscais, o que nos leva a concluir 

que tal área deve ser alvo prioritário de políticas judiciárias.  

Nesta esteira, segundo Alexandre dos Santos Cunha, no Relatório Justiça em 

Números 2010, uma vara exclusivamente dedicada aos processos de execução fiscal com 

dois juízes, poderia receber 5.460 casos novos por ano e atuar com taxa de 

congestionamento zero, desde que contasse com 20 servidores em secretaria e 20 oficiais de 

justiça. 

O Relatório Anual 2013 do CNJ demonstra que os magistrados têm julgado mais a 

cada ano, de forma que este aumento de produtividade foi o responsável pela redução de 

um ponto percentual no índice de congestionamento em relação ao ano de 2011, conforme 

Anexos 3 e 492 deste trabalho. A taxa de congestionamento da justiça brasileira é de 70%. 

A fase de execução possui uma taxa de congestionamento de 85%, e a de 

conhecimento de 60%. Em segunda instância, a taxa de congestionamento é de R$ 46,3%.  

Os processos extrajudiciais fiscais equivalem a 39,9% dos processos pendentes e 

possuem taxa de congestionamento de 89,2 (oitenta e nove vírgula dois por cento), sendo o 

principal gargalo responsável pelo congestionamento judiciário. 

                                                           
91 CHAYER, Hector Mario. Relatório sobre Seminário Justiça em Números 2010. Conselho Nacional de 
Justiça. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Brasília, agosto de 2011. 
92 Relatório CNJ 2013. 
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No entanto, o aumento de produtividade do magistrado não é superior ao aumento 

de casos novos. A litigiosidade tem aumentado em quantidades alarmantes no Brasil, 

também devido ao aumento da classe média brasileira nos últimos anos. 

Os Tribunais mais congestionados são os paulistas, apesar de a carga de trabalho do 

magistrado paulista ser menor do que a carga dos demais tribunais de grande porte. Afirma 

Joaquim Falcão, no Relatório Justiça em Números 2010, que isto ocorre em decorrência da 

resistência desses Tribunais à modernização administrativa e informatização dos processos, 

bem como que se os Tribunais paulistas passassem a produzir conforme a média dos 

tribunais brasileiros de grande porte, em três anos os problemas de congestionamento 

processual estariam resolvidos.  

Outro dado importante que o Relatório demonstra é o fato de a despesa com a 

Justiça brasileira girar em torno de 1,3% do PIB nacional93, sendo que deste percentual 

55% representam gasto com a justiça estadual. Isto significa que o Brasil é um dos países 

que mais gasta com justiça no mundo. Além disso, é um dos países que mais tem servidores 

judiciários e com mais processos novos.  

No Relatório do CNJ, a partir de estudo de alguns indicadores do Poder Judiciário 

do Brasil em relação a outros países, demonstra-se que a acirrada concorrência no mercado 

de serviços advocatícios e a pouca propensão desses profissionais à realização de 

conciliação são fatores apontados como responsáveis pelo estímulo à litigância no Brasil. 

No Relatório acima citado, o Brasil também aparece como um dos países com maior 

número de advogados por habitante. Quando comparado com os demais países, no que 

tange ao número de juízes, o Brasil também apresenta destaque: é o 8º. país a ter menos 

juízes por cem mil habitantes. 

Também foi apurado que o Brasil é um dos países que destina maior parte de seu 

PIB para as despesas judiciais. Entre os países considerados na pesquisa, é o país que mais 

destina recursos ao Poder Judiciário. 

Neste sentido, de acordo com o Relatório: 

Também vale lembrar que, além da população, a dimensão territorial dos 
países e o seu grau de desenvolvimento também representam fatores 
determinantes dos recursos com que conta a Justiça.  

                                                           
93 Este valor demonstra um equivalente a R$ 300,48 por habitante. 
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Países de grande extensão territorial e populacional, como o Brasil, 
podem demandar mais recursos para serem aplicados no Judiciário. 
Por outro lado, nações em desenvolvimento institucional em geral 
demandam investimentos maiores em suas estruturas do que as 
democracias já consolidadas e avançadas. 
A carga de trabalho e a taxa de congestionamento, abordadas a seguir, 
também podem exercer algum grau de influência no orçamento em 
relação ao PIB, pois a inversão de um quadro negativo com relação ao 
PIB, pois a inversão de um quadro negativo com relação a essas variáveis 
pode demandar significativos montantes de recursos. 

Por meio do Relatório, o CNJ apurou também a carga de trabalho do magistrado, o 

que influencia diretamente no tempo de duração do processo. A carga de trabalho foi 

calculada da seguinte forma, de acordo com o citado Relatório: 

Ele é composto pela soma dos casos novos e pendentes durante um ano 
com divisão do resultado pelo número total de magistrados.  
A quantidade de casos novos indica o número de litígios em determinado 
período.  
Trata-se de um indicador de fluxo que pode apontar para a necessidade de 
a Justiça ampliar sua estrutura. 

Da análise, conclui-se que o Brasil é o segundo país a ter mais processos por juiz. 

Além disso, é o país com maior taxa de congestionamento processual. Também é um dos 

países com maior taxa de produtividade. 

Pode-se concluir da leitura do Relatório Justiça em Números 2010 que a solução 

para os problemas do Judiciário está próxima e acessível, apesar da necessidade de se 

aprimorar a sistematização de dados feita pelo CNJ. 

De acordo com Linn Hammergren94, o Brasil é provavelmente o único país a 

apresentar em público os resultados obtidos e convidar a sociedade para a discussão. E 

ainda, o modelo brasileiro foi visto como de vanguarda, podendo ser tomado como modelo 

para toda a América do Sul. 

Outra conclusão que se pode depreender do Programa é que o Judiciário Brasileiro 

não necessita apenas de mais juízes e Tribunais, mas de aprimoramentos técnicos. 

No entanto, os indicadores e estatísticas descritivas devem ser mais bem 

diferenciados. Isto porque precisam ser avaliados, criticados e comparados com outros 

países. Não bastam apenas os números. Neste sentido, o autor afirma: 

                                                           
94 HAMMERGREN, Linn. Relatório sobre o Seminário Justiça em Números 2010. Departamento de 
Pesquisas Judiciárias. Conselho Nacional de Justiça. Brasília, agosto de 2011. 
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Além das boas práticas necessárias para se bem trabalhar com estatísticas 
judiciais, a expositora se dedicou a descrever cinco usos possíveis para 
elas. São eles: estimular a discussão, monitorar programas de melhora, 
incentivar os operadores de direito, fixar metas e identificar as causas de 
problemas. 

Destaque-se aqui que a fixação de metas deve ser sustentável e viável, de forma a 

preservar a qualidade de vida dos servidores judiciários. Além disso, os problemas do 

Judiciário são complexos, não podendo ser reduzidos a fixação e cumprimento de metas. 

O DPJ, por meio de pesquisas, chegou então às seguintes conclusões, no que diz 

respeito às altas taxas de congestionamento no Brasil: necessidade de revisão das normas 

relativas ao INSS95, maior ênfase na conciliação em processos previdenciários, priorização 

das Cortes superiores na pacificação da jurisprudência sobre demandas previdenciárias, 

aperfeiçoamento da regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, 

maior atenção do Judiciário para o tratamento do fenômeno do superendividamento, 

transparência, medidas ligadas ao desestímulo à litigância abusiva, e aprimoramento da 

gestão judiciária.  

Segundo o PNAD96 de 2009, 9,4% dos brasileiros maiores de idade vivenciaram 

conflitos judiciais no período pesquisado. Os conflitos mais comuns são os de natureza 

trabalhista, familiares e sobre prestação de serviços. Após estes, surgem os criminais, 

seguidos dos tributários e previdenciários. Dentre as pessoas que procuraram solucionar 

seus conflitos (92,7%), a maioria procurou o Judiciário. 

Aqueles que não procuraram o Judiciário ou procuraram amigos ou parentes para a 

resolução de seus conflitos têm renda em média 48% inferior àqueles que procuraram e têm 

maior nível de escolaridade. São essas mesmas pessoas que ainda apresentaram 

desconhecimento de que o Judiciário pode resolver conflitos de menor gravidade, como os 

consumeiristas, ou seja, conflitos relacionados ao direito do consumidor. 

Além disso, os brasileiros que não recorreram a nenhum meio para a solução de 

seus conflitos alegam falta de confiança nas instituições estatais. No entanto, percebe-se 

que cada vez mais pessoas procuram outras instituições que não o Judiciário para a solução 

dos conflitos, o que denota uma diminuição na litigiosidade. Senão, vejamos: 

                                                           
95 O INSS é responsável por quase metade do congestionamento judicial. 
96 Conselho Nacional de Justiça. Panorama do acesso à justiça no Brasil, 2004 A 2009. Dezembro de 2011.  
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O volume tão elevado de ‘outros’ entre as instituições procuradas para 
solucionarem tais conflitos pode ser explicado pelo crescimento do papel 
desempenhado pelas agencias reguladoras dos serviços de utilidade 
pública bem como do papel do Banco Central na regulação dos serviços 
de intermediação financeira. Embora tal afirmação careça de 
confirmações, caso seja assegurado que as outras instituições são, na 
verdade, as agências reguladoras, a demanda social pela solução de 
conflitos direcionada a instituições alternativas ao Judiciário poderá 
chegar ao patamar de 40% do total de pessoas que buscaram soluções para 
os conflitos advindos das relações de consumo. Tal dado tem um forte 
apelo, sobretudo sob a perspectiva da diminuição da litigiosidade. 

A pesquisa apurou também que o Judiciário mostrou-se mais eficiente em 

solucionar conflitos familiares e trabalhistas e menos eficiente em solucionar conflitos em 

que o réu é o próprio Estado, como os trabalhistas e previdenciários. É nesta área, inclusive, 

que a taxa de congestionamento é maior. 

Tais fatos demonstram que o desconhecimento básico sobre a matéria judiciária 

acaba por dificultar o acesso à justiça, assim como os níveis médios de escolaridade e a 

baixa renda. 

Outra importante informação apurada pela pesquisa diz respeito à celeridade na 

resolução de conflitos. O Procon desponta como a instituição mais célere na resolução dos 

conflitos, seguida da polícia e dos juizados especiais. Após tais instituições aparece o Poder 

Judiciário. 

Ademais, a renda mensal da pessoa que procura o Judiciário não tem a ver com a 

maior ou menor celeridade na resolução do conflito. Não existe relação direta entre essas 

duas condições. 

 

 

2.2.3 Modernização tecnológica do Poder Judiciário 

 

Segundo o Relatório Anual do CNJ 2010, o objetivo é modernizar, por meio da 

implantação de projetos de tecnologia da informação, especialmente o processo eletrônico, 

visando aumentar a agilidade e a cobertura da prestação jurisdicional e a transparência nos 

atos, decisões e de informações de interesse da sociedade, bem como diminuir custos e 

aumentar a velocidade da comunicação. O CNJ tem comprado equipamentos e interligado 

os Tribunais por meio da rede mundial de computadores. 
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Um problema apontado pelo Relatório é o seguinte97: 

O estudo revelou que, em geral, os sistemas de coletas de dados do CNJ 
apresentam composições diferentes para variáveis que são a princípio, 
semelhantes. Isso causa certa instabilidade nas coletas de dados realizadas 
pelo Conselho, uma vez que essa discrepância entre os conceitos das 
variáveis em cada sistema torna as coletas mais suscetíveis a erros e gera 
incidência maior de dúvidas. 
Além disso, essas diferenças conceituais dificultam a criação de um 
sistema de coleta comum, o que lhes traria maior eficiência, gerando 
maior celeridade e diminuindo o trabalho dos diversos tribunais na 
disponibilização destes dados, podendo o trabalho despendido no 
preenchimento de dados ser realocado na consecução do objetivo fim do 
Poder Judiciário, que é a resolução das lides. 

 

2.2.4 Atuação institucional 

 

De acordo com o Relatório Anual do CNJ 2010, o objetivo é fortalecer e harmonizar 

as relações entre os Poderes, Setores e Instituições, a fim de viabilizar o acesso à justiça, o 

cumprimento das decisões judiciais, a prevenção de grandes demandas, a conciliação e 

solução coletiva de processos judiciais. 

O Programa Começar de Novo configura-se em ações voltadas à sensibilização de 

órgãos públicos e da sociedade civil com o fim de oferecer cursos de capacitação 

profissional para presos e egressos do sistema carcerário. 

O CNJ, em parceria com Tribunais Regionais, ainda desenvolve o Programa 

Integrar, o qual tem como fim melhorar os serviços prestados ao jurisdicionado. Atua 

também na formulação e implementação de medidas e ações relacionadas ao processo de 

regularização fundiária de ocupações, transferências, titulações e registros de terras 

públicas da União e do Incra. 

Outra medida tomada em conjunto com tribunais regionais, OAB-RR, Defensoria, 

MP e Prefeitura é a criação da Casa de Justiça e Cidadania no Estado de Roraima, que tem 

como objetivo o credenciamento e a implantação de uma rede integrada de serviços 

destinada a promover o princípio constitucional da cidadania e disseminar práticas 

institucionais voltadas à promoção e proteção de direitos fundamentais e acesso à cultura e 

à justiça. 

                                                           
97 Conselho Nacional de Justiça. Relatório Anual 2010. 
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Na área da saúde, o CNJ também tem desenvolvido trabalhos. Por meio da Portaria 

no. 650, de 20 de novembro de 2009, criou um grupo de trabalho para estudo e proposta de 

medidas concretas e normativas para as demandas judiciais envolvendo assistência à 

saúde98. Por meio da Resolução n. 107, de 6 de abril de 2010, foi instituído o Fórum 

Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à 

Saúde. 

No que diz respeito à imagem do Judiciário, o CNJ, por meio da Resolução 85, 

publicada em 8 de setembro de 2009, estabeleceu a política nacional de comunicação do 

Judiciário (SICJUS – Sistema de Comunicação do Judiciário), a fim de aproximar o 

cidadão do Judiciário e fazer com que ele participe da formulação de políticas públicas.  

Nesta esteira, aos magistrados, desembargadores e ministros são entregues, via 

eletrônica, semanalmente, os Boletins do Magistrado. Trata-se de um canal de comunicação 

criado pelo CNJ em 2009 com o objetivo de informar e reduzir distâncias entre os órgãos 

de diferentes regiões. Ainda sobre a comunicação do Judiciário, podemos citar o Canal CNJ 

no youtube, no twitter e Agência CNJ de Notícias. 

Não podemos deixar de citar também as Campanhas desenvolvidas de maior 

destaque: Justiça Criminal, sobre a importância de penas alternativas, campanha de 

combate ao Bullying, de erradicação da violência doméstica e familiar; de incentivo à 

resolução dos conflitos judiciais por meio de acordo (Programa Movimento pela 

Conciliação). 

Ainda nesta linha de atuação institucional e voltada à sociedade, o CNJ realiza 

Termos de Acordo de Cooperação Técnica com Faculdades, Centros Universitários, 

Tribunais, Prefeituras, Governos Estaduais, sociedades civis, ONGs. Destacamos alguns 

projetos desenvolvidos99: 

1. Padronização de Certidões Nacionais e Internacionais de Registro Civil.  

2. Projeto de Integração de Competências no Desempenho da Atividade Judiciária 

com Usuários e Dependentes de Drogas que visa aprimorar o atendimento judicial e 

a reinserção social de usuários e dependentes de drogas envolvidos em processos 

criminais; 

                                                           
98 Conselho Nacional de Justiça. Relatório Anual 2010. 
99 Conselho Nacional de Justiça. Relatório Anual 2010. 
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3. Cadastro Nacional de Adoção que visa auxiliar os juízes durante o procedimento de 

adoção. 

4. Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes acolhidos (CNCA) com o fim de 

reunir e padronizar em um só local todas as informações a respeito de crianças e 

adolescentes acolhidos; 

5. Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei; 

6. Projeto Pai Presente, que visa organizar os dados sobre crianças e adolescentes sem 

paternidade estabelecida; 

7. Efetividade da Lei Maria da Penha, que visa discutir formas de dar efetividade à 

Lei. 

8. Mutirões da Cidadania: de acordo com o Relatório Anual de 2010, o CNJ busca 

zelar pelo cumprimento dos preceitos constitucionais e a responsabilidade de atuar 

como órgão propulsor de políticas públicas institucionais para o Poder Judiciário; 

Tal programa, dentre outras ações, capacita servidores dos tribunais ao tratamento 

de pessoas com surdez, atua em diferentes regiões a fim de possibilitar e fiscalizar a 

instalação dos Juizados Especializados de Violência contra a Mulher, instalação de 

Núcleos de Atendimento Multidisciplinar. 

9. Criação de grupos de estudos sobre o encarceramento feminino com o objetivo de 

identificar e colher dados sobre as mulheres e estudar sua ressocialização. 

10. Mutirões Carcerários: objetiva pesquisar para melhor compreender os problemas do 

encarceramento, com o fim de expedir resoluções e recomendações visando seu 

aperfeiçoamento. 

11. Programa Começar de Novo: visa a integração social do condenado ou integrado, 

com vistas a diminuir o alto grau de reincidência. Para tanto, o CNJ faz campanhas 

de mobilização e criou banco de oportunidades de trabalho, educação e capacitação 

profissional; 

12. Grupo de Estudos sobre a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública; 

13. Gestão Socioambiental: visa pesquisar e propor soluções para ações do Poder 

Judiciário, administrativas e judiciais, em questões envolvendo causas ambientais e 

sociais. 
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14. Conciliação: Implantação de Semanas Nacionais de Conciliação em todos os 

Tribunais brasileiros. Em 2010, a Semana da Conciliação proporcionou a efetivação 

de mais de 375 mil audiências e 140 mil acordos, que somaram aproximadamente 

R$ 800 milhões e dois milhões de pessoas atendidas. 

15. Eventos internos de capacitação de servidores; 

16. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados: regulamenta os 

cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira; 

17. Parcerias com Bancos com o fim de ceder empréstimos a juízes a taxas mais 

atrativas. 

No que diz respeito ao controle financeiro do Poder Judiciário, o CNJ coordena as 

ações e também revisa anteprojetos de lei e opina sobre criação de cargos no Poder 

Judiciário, visando limitar os gastos e economizar recursos.  

O CNJ ainda desenvolve projetos na área fundiária e relativa à questão de trabalho 

análogo ao escravo.  

Outra ação importante do CNJ foi a Resolução 106, de 6 de abril de 2010. A 

elaboração de tal resolução foi precedida por audiências públicas, com a participação das 

associações das classes dos magistrados, advogados, procuradores e sindicatos. Tal 

resolução é bastante abrangente e estabelece critérios objetivos para aferição do 

merecimento para promoção de Magistrados e Acesso dos Tribunais. Entre tais critérios 

objetivos estão: qualidade e quantidade da prestação jurisdicional, celeridade, frequência 

em cursos de capacitação, pontualidade, residência na comarca, assiduidade, observância de 

prazos, alinhamento com as metas do CNJ, prolação de sentenças líquidas, obtenção de 

acordos, cortesia com as partes, respeito às súmulas e conduta moral. 

A resolução é importante medida tomada pelo Poder Judiciário, pois erradica 

práticas corporativistas e clientelistas tão arraigadas em nossa cultura, tornando a justiça 

mais eficiente, já que é promovido aquele que objetivamente merece. 

Outra importante ação que não pode deixar de ser destacada é o oferecimento de 

cursos aos conselheiros, juízes e servidores a fim de capacitá-los para gerir o sistema 

judiciário e motivá-los a otimizar recursos públicos e transmitir uma cultura de constante 

aperfeiçoamento. 
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O resultado é o aumento da satisfação e confiança da população no Judiciário, de modo 

que assim o Poder se fortalece. 
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CAPÍTULO III – CNJ, SOCIEDADE E PODER JUDICIÁRIO 

 
 

3.1 Cidadania e democracia participativa 

 

O conceito de cidadão não pode ser entendido de forma dissociada da ideia de 

participar dos destinos da “cidade” (a república).100 E, atualmente, segundo André Ramos 

Tavares, a evolução do sistema democrático aponta para a denominada democracia 

participativa, a qual configura um aperfeiçoamento da democracia representativa e 

implementará de fato a democracia. Segundo o autor101: 

A vontade de participar do poder, na democracia representativa, nos 
moldes atuais, é restritivíssima, visto que cessa no momento em que 
ocorre o provimento eleitoral. De maior duração e profundidade é a 
vontade de exercer o poder na democracia semidireta, na qual se vai além 
do mero voto, galgando intersecções e imbricações necessárias com a 
esfera pública representativa do exercício do poder pelos representantes 
do soberano (povo). 

Neste sentido, Robert Dahl102 afirma sobre o governo democrático: “o demos deve 

incluir todos os adultos sujeitos às decisões coletivas obrigatórias da associação.” De 

forma que os afetados devem participar de alguma forma das decisões da polis. 

A democracia representativa mantém o cidadão afastado das decisões e atividades 

políticas. John Gastil103 afirma que a falta de confiança dos cidadãos em seus representantes 

acaba prejudicando o sentimento de legitimidade das instituições políticas. O Autor afirma 

que as práticas democráticas atuais não podem ser consideradas representativas, pelos 

seguintes motivos: i) os cidadãos não sentem que os eleitos cuidam de seus interesses, ii) 

inexistência de um diálogo franco e aberto entre esfera civil e instituições políticas, iii) há 

desconfiança acerca da integridade da responsabilidade dos governantes. Ademais, no atual 

sistema político há poucas formas de voz política efetiva em caso de insatisfação, ou seja, 

há poucas formas de influenciar e participar de decisões políticas, o que geraria cidadãos 

apáticos. 

                                                           
100 ARAÚJO, Cícero. República, participação e democracia. In: AVRITZER, Leonardo. Experiências 
nacionais de participação social. São Paulo : Cortez, 2009. 
101 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo : Saraiva, p. 779. 
102 DAHL, R. Democracy and its critics. New Haven : Yale University Press, 1989. 
103 GASTIL, J. By Popular demand: revitalizing representative democracy through deliberative elections. 
Berkeley, A : University of California Press, 2000. 
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Alguns autores têm defendido uma participação política mais efetiva e além do 

voto. Celina Souza104 afirma que o sucesso das políticas públicas depende de uma maior 

participação popular e de uma maior oportunidade de cidadãos de renda mais baixa 

tomarem parte no processo de decisão política. 

Nesta esteira, em tese desenvolvida por Paulo Bonavides105, a democracia 

atualmente deve ser considerada mais como um direito ou um direito novo e de quarta 

geração (pertencentes ao gênero humano), do que como uma forma de governo. 

Sobre o assunto, André Ramos Tavares106 afirma que: 

No particular, parece mais acertado, para manter a estrita coerência com o 
critério de identificação das demais dimensões (e a própria ideia de 
dimensão), falar, na quarta dimensão, de uma diferenciação de tutela 
quanto a certos grupos sociais, como, por exemplo, as crianças e os 
adolescentes, a família, os idosos, os afrodescendentes etc. Enquanto os 
direitos de participação democrática poder-se-iam reconduzir aos 
clássicos direitos políticos, presentes desde os direitos de primeira 
dimensão, estes direitos não deixam de ser direitos já existentes, mas que 
sofrem não um alargamento (extensão) de conteúdo, senão uma 
diferenciação qualitativa quando aplicado a certos grupos. 

Neste sentido, a Declaração dos Direitos Humanos, em seu artigo XXI, dispõe que 

todo homem tem direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente escolhidos. Assim, o direito de participação eleva-

se a um direito humano, que envolve também o princípio da dignidade humana. Por este 

motivo, os Poderes Públicos devem preocupar-se mais com formas de fomentar e 

instrumentalizar uma maior participação cívica. O cidadão deve participar da gestão 

pública, de forma que a participação não pode ser apenas política, mas administrativa, 

econômica e social. 

Maria Goretti Dal Bosco107 afirma que a discussão está já há algum tempo presente 

nas discussões de vários autores estrangeiros de direito público, bem como que há na 

Constituição espanhola previsão de inúmeras formas de participação do cidadão (pais e 

professores no controle das escolas, na seguridade social etc.), além de prever, 

                                                           
104 SOUZA, Celina. Construção e consolidação de instituições democráticas: papel do orçamento 
participativo. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 84-97, out./dez., 2001. 
105 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 6 ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1996. 
106 TAVARES, André Ramos. Op. Cit., p. 355. 
107 DAL BOSCO, Maria Goretti. Audiência Pública como Direito de Participação. Revista Jurídica 
UNIGRAN. Dourados, MS, v. 04, n. 08, jul./dez. 2002. 
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genericamente, que devem os poderes públicos facilitar a participação de todos os cidadãos 

na vida política, econômica, cultural e social. 

Há uma ideia geral de que na América Latina há amplo espaço para a participação 

política do cidadão. No entanto, afirma Maria Dal Bosco que tal pensamento trata-se de 

uma falácia, já que a maioria dos pobres é formada por crianças e adolescentes. Prevalece 

nessas regiões programas sem a participação da comunidade desfavorecida, impostos por 

aqueles que têm o poder de decisão. 

A exemplo da ausência de efetiva participação da comunidade nas decisões 

políticas, podemos citar a forma com a qual as consultas públicas são divulgadas. Tais 

consultas são anunciadas no Diário Oficial da União ou nos sítios oficiais do Governo na 

Internet. Há, portanto, restrita divulgação, já que segundo o Cepal, na América Latina 

menos de 1% (um por cento) das pessoas têm acesso ao computador e o acesso ao Diário 

Oficial da União é ainda mais restrito. 

Afirma a citada autora que a presença da comunidade na discussão de políticas 

públicas é um dos poucos meios provados que previnem a corrupção. E é por este motivo 

que falar de participação política na gestão pública é falar em controle. 

A autora demonstra ainda que há a existência de um direito constitucional implícito 

à audiência pública prévia, antes da adoção de medidas que possam afetar a coletividade, 

previsto na Constituição Nacional da Argentina e de forma explícita na Constituição de 

Buenos Aires.  

O direito à audiência pública está implicitamente previsto no Pacto de San José da 

Costa Rica, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos e Declaração de Direitos e Deveres do Homem.108 

Podemos citar como técnicas de participação as audiências públicas, a sessão 

pública e a reunião popular. A diferença entre audiência e sessão pública é que na primeira 

a coletividade é parte ativa, com direito inclusive de produzir provas e fazer alegações. A 

falta de sua realização, quando prevista em lei, pode causar nulidade ao procedimento. 

A Constituição da República prevê a existência de audiências públicas nos seguintes 

artigos: artigo 29, XII (cooperação das associações representativas no planejamento 

municipal); artigo 194, parágrafo único, inciso VII (participação da comunidade nas 

                                                           
108 Op. Cit. p. 148. 
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decisões sobre a seguridade social); artigo 198, inciso III (participação da comunidade nas 

ações e serviços públicos de saúde); artigo 204, inciso II (a participação da população 

através de organizações representativas na formulação de políticas de assistência social); 

artigo 225 (a sociedade deve atuar para defender o meio ambiente); artigo 58, parágrafo 2º, 

II (adoção nominal pelas comissões do Congresso Nacional, nas matérias de sua 

competência, de audiências públicas com entidades da sociedade civil)109. 

Nas sessões populares, a coletividade assiste passivamente aquilo que é 

apresentado. As reuniões populares servem apenas para troca de opiniões e sua importância 

está na necessidade do Poder Público de avaliar as diferentes implicações e opiniões de 

suas decisões. 

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo único, dispõe que 

todo o poder emana do povo e previu formas de participação social no governo federal, 

destacando-se no Brasil a participação nos conselhos nas áreas da assistência social, saúde, 

criança e adolescente. Nesta esteira, José Antônio Moroni110 afirma: 

No processo da Constituinte (1986-88), essas concepções políticas foram 
detalhadas e aprofundadas. O movimento social levou para ela, além da 
luta pela democratização e publicização do Estado, a necessidade do 
controle social, incorporando cinco dimensões: formulação, deliberação, 
monitoramento, avaliação e financiamento das políticas públicas 
(orçamento público). A Constituição de 1988 transformou essas questões 
em diretrizes de diversas políticas, em especial das chamadas políticas 
sociais. 

Segundo Leonardo Avritzer, somente a partir do ano de 2003 houve um fomento à 

participação da sociedade civil no governo federal, sendo as principais delas: o estabelecimento 

de uma instância de coordenação da relação entre governo e sociedade civil centrada na 

Secretaria Geral da Presidência da República, o fortalecimento dos Conselhos Nacionais já 

existentes, com a presença de ministros nas reuniões e o fortalecimento de prerrogativas desses 

conselhos no controle de fundos e recursos públicos, a organização de conferências nacionais 

em quase todas as áreas das políticas públicas, bem como o estabelecimento de formas diretas 

de negociação entre governo e sociedade civil. 

                                                           
109 DAL BOSCO, Maria Goretti. Op. Cit. pp. 148, 153. 
110 MORONI, José Antônio. O Direito à participação no governo Lula. In: AVRITZER, Leonardo. 
Experiências nacionais de participação social. São Paulo : Cortez, 2009. p. 110. 
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De acordo com Juarez Rocha Guimarães111, o primeiro ciclo de ascensão da 

participação social no Brasil teve início nos anos 1950, sendo, no entanto, interrompido em 

1964. O segundo momento é aquele que começa na década de 1970, durante a resistência 

ao regime militar e se prolonga de forma contínua e inacabada até os dias de hoje. 

Na década de 1950 o principal tema pelo qual lutavam os movimentos sociais era a 

constituição da nação e a defesa de seus interesses frente aos interesses imperialistas.112 É 

neste momento que se formam as ligas camponesas, as novas centrais sindicais, a expansão 

dos movimentos feministas e a UNE (União Nacional dos Estudantes) entra em cena.  

Não podemos deixar de citar a importância da Igreja Católica. Em 1952 dom Helder 

Câmara liderou a recém criada CNBB (Conferência Nacional de Bispos do Brasil), onde 

nascia a ala esquerda do comunitarismo cristão. 

Na década de 1970, os movimentos sociais lutavam pela maior democratização do 

Estado, a partir da percepção de que os mecanismos de participação a partir da democracia 

representativa já não eram mais suficientes.113  

Neste sentido, as instituições participativas que mais influenciaram as políticas 

públicas no Brasil foram os conselhos de políticas e os orçamentos participativos. 

Os Conselhos são decorrentes de leis infraconstitucionais que regulamentaram os 

artigos constitucionais que tratam de saúde, assistência social, criança, adolescente e 

políticas urbanas. No entanto, o orçamento participativo não é criação direta da 

Constituição da República. 

Em 2003 houve a criação do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 que se configura 

em um procedimento de consulta em âmbito nacional com a finalidade de estabelecimento 

de metas e prioridades para as ações governamentais. 

Assim, conclui-se que se faz necessária uma nova configuração da função 

administrativa estatal, de forma a readequar a sua gestão, com o objetivo de convergir para 

a efetivação da democracia brasileira. 

 

                                                           
111 Culturas brasileiras da participação democrática, Juarez Rocha Guimarães em Experiências nacionais de 
participação social. Leonardo Avritzer. São Paulo: Cortez, 2009. 
112 Culturas brasileiras da participação democrática, em Experiências nacionais de participação social. 
Leonardo Avritzer. São Paulo: Cortez, 2009. 
113 O Direito à participação no governo Lula, José Antônio Moroni, em Experiências nacionais de 
participação social. Leonardo Avritzer. São Paulo: Cortez, 2009. 
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3.2. A imagem do Judiciário  

 

A Universidade de Brasília realizou pesquisas114 a fim de aferir a imagem e 

confiança do brasileiro no Judiciário. As opiniões são de pessoas de baixa renda, com 

pouco envolvimento com o Poder Judiciário, membros de Organizações Não-

Governamentais, Magistrados e assessores de magistrados. 

De tal pesquisa, conclui-se que o Executivo e o Legislativo foram as instituições 

mais afetadas pela queda na confiança, embora tal fato também tenha ocorrido em relação 

ao Judiciário. Dos resultados, depreende-se que o baixo grau de informação sobre o 

Judiciário leva à formação da imagem de que a Justiça não atende bem às necessidades do 

povo brasileiro, é lenta, não oferece tratamento igualitário e está distante da população. 

Todos os resultados mencionados estão publicados no site do Supremo e do CNJ, à 

disposição da população.115 

Neste sentido, uma pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi em janeiro de 2012 

ouviu 3.075 pessoas distribuídas entre as cinco regiões do Brasil e chegou ao seguinte 

resultado: para 80% dos entrevistados, a Justiça é mais rigorosa para os pobres do que para 

os ricos, e, para 61%, é mais rigorosa para os negros do que para os brancos. 

Nessa mesma pesquisa, 35% dos entrevistados afirmaram que nunca confiam no 

Judiciário, e 38% que confiam pouco. Buscando analisar esses resultados ao longo do 

tempo, é importante resgatar algumas pesquisas, como, por exemplo, a pesquisa da revista 

Veja, de 11.04.84, segundo a qual 46% dos brasileiros acreditavam na Justiça muito pouco 

ou quase nada. Outra pesquisa, realizada pelo Jornal Folha de São Paulo, em maio de 1984, 

indicou que 57% dos paulistas não confiavam no Judiciário.116 

                                                           
114 Relatório de Atividades STF. Biênio 2004 – 2006. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfRelatorio/anexo/Relatorio_de_Atividades_2004_a_200
6.pdf. 
115 Relatório de Atividades STF. Biênio 2004 – 2006. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfRelatorio/anexo/Relatorio_de_Atividades_2004_a_200
6.pdf. 
116 Judiciário tem péssima imagem junto à população. José Mesquita. Disponível em 
http://mesquita.blog.br/judiciario-term-pessima-imagem-junto-a-populacao. 30 de janeiro de 2012. 
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Mais recentemente, pesquisa realizada pelo Datafolha, em dezembro de 2009, 

aponta os correios, as igrejas, os cartórios e a imprensa como as instituições com maior 

confiabilidade para a população brasileira. Foram realizadas 11.258 entrevistas, distribuídas 

em 381 municípios, representativos de todas as regiões do país, conforme Anexo 2.117 

No entanto, recente pesquisa do ex-conselheiro do CNJ, Joaquim Falcão, intitulada 

O judiciário segundo os brasileiros, aponta que, após alguns anos da Reforma do 

Judiciário, o brasileiro passou a confiar mais no Judiciário. 

Neste passo, para que seja possível um melhor desempenho do Poder Judiciário, é 

necessária uma melhor gestão administrativa interna118. Sabemos que o planejamento 

estratégico encabeçado pelo CNJ está prestes a completar 10 (dez) anos, mas ainda está em 

seu início. E para que seja aperfeiçoado, é necessário que tais dados sejam publicados de 

forma padronizada, a fim de servir de insumo para pesquisas científicas e estar disponível à 

consulta pública.119  

Segundo Cesar Antonio Serbena120, tais dados devem ser minerados, o que consiste:  

(...) no desenvolvimento de um algoritmo que define regras de associação, 
descoberta de padrões seqüenciais, classificação e análise de objetos. Para 
que a mineração de dados possa ser empregada com mais êxito, é preciso que 
os bancos de dados passem por um processo preparatório e mais amplo, que 
consiste na chamada Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados, ou 
em inglês Knowledge Discovery in Databases (KDD).  

Para mudar a imagem do Judiciário, o CNJ tem investido em gestão administrativa 

interna, seleção e capacitação de magistrados e servidores. A atividade jurisdicional célere e 

satisfatória é fundamental para a realização da democracia e para que isto se torne realidade, 

além do já citado aperfeiçoamento da gestão administrativa interna do Poder Judiciário, é 

necessário que os magistrados conheçam além da formação técnica. 

Para a realização desses objetivos, o CNJ editou algumas Resoluções, que serão a 

seguir analisadas. 

                                                           
117 Pesquisa Datafolha. Disponível em 
http://anoreg.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18139. 
118 SADEK, Maria Tereza. Judiciário: mudanças e reformas. USP- Estudos avançados. V. 18, n. 51, p. 91-92, 
maio/ago. 2004. 
119 SERBENA, César Antonio. Dossiê Política, Direito e Judiciário. Interfaces atuais entre E-Justiça e a Q-Justiça 
no Brasil. Revista de Sociologia e Política. Volume 21, número 45. Curitiba. Março 2013.  
120 Op. Cit.  
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No que tange à gestão do Estado, a administração pública, nos últimos anos, tem 

buscado meios mais eficientes para o seu aperfeiçoamento, principalmente por meio do 

planejamento estratégico121. Neste sentido, o pesquisador da Universidade Federal de Santa 

Catarina, Adalto Barros dos Santos122 afirma que: 

Contudo, em face da estrutura dos poderes mesmo com a autonomia 
constitucional dos estados, as instituições estaduais tendem a seguir as 
estruturas, determinações, modelos de gestão dos Órgãos Superiores de nível 
Federal aos quais possuem vínculo ou subordinação em face de sua 
atividade-fim, tornando-se de maneira simplista um copia e cola 
organizacional. Com isso as instituições se tornam similares caracterizando a 
ocorrência do isomorfismo institucional. 

Neste sentido, a Resolução 70, de 18 de março de 2009, editada pelo Conselho 

Nacional de Justiça, que dispôs sobre o planejamento e gestão estratégica, determinou que 

os tribunais do país elaborassem seus planejamentos estratégicos com abrangência mínima 

de 05 (cinco) anos, incluindo a gestão de pessoal123. 

Para dar efetividade ao planejamento estratégico, o CNJ instituiu, sob sua 

coordenação, por meio da Resolução 111, de 06 de abril de 2010, o Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJud e o Programa Integrar124, a 

                                                           
121 A Resolução 70 de 2009 do CNJ determinou que os tribunais do país elaborassem seus planejamentos 
estratégicos com abrangência mínima de 5 (cinco) anos. 
122 SANTOS, Adalberto Barros dos, MORETTO NETO, Luís. O plano de desenvolvimento institucional como 

nova ferramenta de gestão para as escolas de governo do poder judiciário: uma análise para a eliminação ou 
redução do isoformismo institucional. Tópicos Destacados na Gestão do Judiciário Catarinense – Volume I. 
123Resolução 70 de 2009. Art. 2º O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais indicados nos incisos II a VII 
do art. 92 da Constituição Federal elaborarão os seus respectivos planejamentos estratégicos, alinhados ao 
Plano Estratégico Nacional, com abrangência mínima de 5 (cinco) anos, bem como os aprovarão nos seus 
órgãos plenários ou especiais até 31 de dezembro de 2009. 
§ 1º - Os planejamentos estratégicos de que trata o caput conterão: 
I - pelo menos um indicador de resultado para cada objetivo estratégico; 
II - metas de curto, médio e longo prazos, associadas aos indicadores de resultado; 
III - projetos e ações julgados suficientes e necessários para o atingimento das metas fixadas. 
§ 2º - Os Tribunais que já disponham de planejamento estratégicos deverão adequá-los ao Plano Estratégico 
Nacional, observadas as disposições e requisitos do caput e do §1º deste artigo. 
§ 3º - As propostas orçamentárias dos tribunais devem ser alinhadas aos seus respectivos planejamentos 
estratégicos, de forma a garantir os recursos necessários à sua execução. 
§ 4º - Os tribunais garantirão a participação efetiva de serventuários e de magistrados de primeiro e segundo 
graus, indicados pelas respectivas entidades de classe, na elaboração e na execução de suas propostas 
orçamentárias e planejamentos estratégicos. 
§ 5º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos tribunais superiores, sem prejuízo da participação 
efetiva de ministros e serventuários na elaboração e na execução de suas estratégias. 
§ 6º O Conselho Nacional de Justiça adotará as providências necessárias para fornecer auxílio técnico-
científico aos tribunais na elaboração e na gestão da estratégia. 
124 Art. 4º Fica instituído o Programa Integrar como uma das ferramentas de atuação do CEAJud, com o 
propósito de conferir apoio técnico aos tribunais na formação de multiplicadores capacitados em gestão 
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fim de capacitar e desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores, 

fundada na troca de experiências, no compartilhamento de conteúdos e na racionalização 

dos custos operacionais.125 

Também, por meio da Resolução 126/2011, estabeleceu o Plano Nacional de 

Capacitação do Judiciário para magistrados e servidores, e criou o Sistema Nacional de 

Capacitação Judicial.126 

De acordo com a Resolução 126, de 2011, o Sistema Nacional de Capacitação 

Judicial (SNCJ), coordenado pelo CNJ, é composto pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), que coordena as Escolas Judiciais dos 

Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais e funciona junto ao Superior 

Tribunal de Justiça; a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho (ENAMAT), que coordena as Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do 

                                                                                                                                                                                 
cartorária e em otimização de processos de trabalho, tendo como fim a celeridade, a eficácia e a eficiência na 
prestação jurisdicional. 
Parágrafo único. O Programa Integrar atuará com equipe multidisciplinar, formada por magistrados e 
servidores especializados nos seus quatro eixos de atuação: infraestrutura e tecnologia da informação; gestão 
de pessoas; processos de trabalho; e gestão da informação e comunicação. 
125 Resolução 111/2010 do CNJ: Art. 1º Fica criado o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 
do Poder Judiciário - CEAJud, unidade administrativa do Conselho Nacional de Justiça, com o propósito de 
coordenar e promover, em conjunto com os tribunais, a educação corporativa dos servidores do Poder 
Judiciário, a formação de multiplicadores e a qualificação profissional necessária ao aperfeiçoamento dos 
serviços judiciais e ao alcance dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário. 
Art. 2º Constituem atribuições do CEAJud: 
I - sugerir as diretrizes da política nacional de formação e aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciário, 
a serem estabelecidas pelo Plenário do CNJ;  
II - identificar as competências funcionais (conhecimento, habilidade e atitude) a serem desenvolvidas nos 
servidores do Judiciário;  
III - identificar os instrumentos de capacitação necessários ao desenvolvimento de tais competências e 
disponibilizá-los, quando possível; 
IV - promover treinamentos, cursos, seminários e outras ações de educação corporativa, priorizando-se o 
ensino a distância; 
V - fomentar entre os tribunais a troca de experiências, o compartilhamento de conteúdos e a racionalização 
dos custos de capacitação; 
VI - avaliar resultados de projetos e ações de capacitação e qualificação;  
VII - fomentar a gestão por competências e a gestão do conhecimento; 
VIII - integrar as iniciativas de educação a distância do Poder Judiciário, mantendo banco de cursos já 
desenvolvidos pelos tribunais, de forma a fomentar o compartilhamento; 
IX - promover outras ações voltadas ao alcance do seu objetivo. 
126 Resolução 126/2011. CNJ. Art. 1º Criar o Plano Nacional de Capacitação Judicial (PNCJ), que constitui o 
conjunto de diretrizes norteadoras das ações promovidas pelas Escolas Judiciais brasileiras na formação e 
aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário, integrando-as num sistema harmônico e 
conjugando os esforços de cada uma, na busca do ideal comum de excelência técnica e ética da Magistratura 
Nacional e dos servidores da Justiça. 
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Trabalho e funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho; a Escola Judicial Eleitoral 

(EJE), a qual coordena as Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais Eleitorais e funciona 

junto ao Tribunal Superior Eleitoral; o Centro de Estudos Jurídicos da Justiça Militar 

(CEJM), que funciona junto ao Superior Tribunal Militar; o Centro de Estudos Judiciários 

(CEJ), que funciona junto à Justiça Federal; e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Servidores do Poder Judiciário (CEAJud). 

De acordo com o artigo 3º da citada Resolução, a capacitação judicial será 

desenvolvida nas seguintes modalidades: formação inicial, formação continuada e formação 

de formadores. 

A formação inicial configura-se no curso de seleção de magistrados e servidores, 

como etapa final do concurso para provimento de cargos, com duração mínima de um mês 

e avaliação final obrigatória, bem como em cursos de aperfeiçoamento ministrados aos 

magistrados em fase de vitaliciamento e aos servidores em estágio probatório, também com 

avaliação. 

Está previsto na Resolução que os Tribunais que optarem pela não inclusão do curso 

de seleção como etapa final do concurso terão o conteúdo programático desse curso 

ministrado nas mesmas condições, como primeira etapa da formação inicial do magistrado 

empossado.  

A formação continuada abarca todos os cursos de aperfeiçoamento e atualização 

feitos, ao longo da carreira, pelos magistrados vitaliciados e pelos servidores em geral. A 

formação de formadores terá por finalidade a preparação de professores especializados 

tanto na formação e aperfeiçoamento de magistrados quanto de servidores.  

O bom desempenho e avaliação do magistrado nos cursos de formação inicial e 

continuada será fator a ser mensurado na promoção por merecimento, nos termos da 

Resolução nº 106 do CNJ.  

Ademais, os cursos de seleção da primeira etapa da formação inicial de Magistrados 

serão organizados pelas Escolas Nacionais de Magistratura (ENFAM, ENAMAT, EJE e 

CEJM) para os magistrados federais, e pelas Escolas Judiciais dos Tribunais de Justiça para 

os magistrados estaduais. 

                                                                                                                                                                                 
Parágrafo único. O PNCJ inclui apenas os aspectos comuns aos distintos ramos do Poder Judiciário, cabendo 
a cada Escola Judicial desenvolver seus programas específicos, observando as diretrizes gerais emanadas do 
Plano e incrementando-as de acordo com suas características e necessidades próprias. 
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As matérias ministradas envolvem as seguintes disciplinas: Deontologia Jurídica, 

Lógica Jurídica, Linguagem Jurídica, Sistema Judiciário, Administração Judiciária, como 

instrumento para o magistrado no gerenciamento de recursos humanos, materiais e 

tecnológicos em relação a sua Vara, planejamento e gestão estratégica, gestão de projetos, 

gestão de pessoas, gestão de processos de trabalho e gestão da informação, Psicologia e 

Comunicação, Técnicas de Conciliação e Efetividade da Execução.  

Por sua vez, a formação dos servidores tem caráter permanente, oferecida aos 

recém-ingressos, bem como àqueles que já estejam trabalhando, abrangendo tanto os 

servidores de carreira quanto os ocupantes de cargos ou funções comissionadas.  

No que se refere à formação e capacitação, destacamos também a Resolução n. 75, 

do Conselho Nacional de Justiça, que teve por escopo inicial uniformizar e regulamentar os 

concursos públicos para ingresso na magistratura e, em complementação, ainda exige dos 

magistrados a formação além da técnica, abrangendo as áreas humana, filosófica e 

sociológica127.  

Nesta esteira, a Resolução n. 11, de 31 de janeiro de 2006, do Conselho Nacional de 

Justiça, regulamentou quem poderá candidatar-se aos concursos para magistratura, bem 

como o que se entende por atividade judiciária. 

 

 

3.3. Gestão Participativa 

 

O Poder Judiciário, após a criação do Conselho Nacional de Justiça, está mais aberto à 

participação do cidadão e mais transparente. Tal processo ganhou fôlego com a edição da Lei 

de Acesso à Informação. 

Neste sentido, em audiência pública realizada pelo CNJ em dezembro de 2010 pela 

Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 

Sul, a ex-corregedora afirmou que “(...) as audiências fazem parte de uma nova roupagem do 

                                                           
127 Art. 47. A primeira prova escrita será discursiva e consistirá: 
I - de questões relativas a noções gerais de Direito e formação humanística revistas no Anexo VI; 
II – de questões sobre quaisquer pontos do programa específico do respectivo ramo do Poder Judiciário 
nacional. 
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Judiciário Brasileiro, mais aberto e participativo. Precisamos lembrar que, acima do 

Judiciário está o povo brasileiro”.128 

Neste sentido, de acordo com Diogo Rais, as Audiências Públicas do CNJ realizadas 

pela Corregedoria têm por objetivo reunir a população local para ouvir opiniões, colher 

sugestões e reclamações a respeito da prestação jurisdicional e, com isso, permitir que o 

cidadão participe do processo de aprimoramento da prestação jurisdicional.129  

Ademais, por meio das Ouvidorias, qualquer cidadão pode acionar o Conselho 

Nacional de Justiça desde que a reclamação ou representação esteja relacionada às atribuições 

institucionais do Conselho. Tal requerimento pode ser feito física ou eletronicamente e as 

reclamações são endereçadas ao Corregedor. 

As ouvidorias têm exercido importante papel de canal de comunicação com os usuários 

deste sistema e foram inspiradas na figura do Ombudsman e na criação voluntária de 

ouvidorias em diversos órgãos estatais.130 

Neste passo, o Conselho resolveu normatizar a criação de um Sistema Nacional de 

Ouvidorias por meio da Resolução n. 103 de 24 de fevereiro de 2010, com o objetivo de 

formar um canal direto entre o cidadão e o Judiciário, bem como defender os interesses do 

cidadão, de forma que tal participação representa uma forma de inclusão social131. 

A reforma do Poder Judiciário reviu a criação das ouvidorias de justiça, prevista no 

parágrafo 7º do inciso III do art. 103-B da Constituição da República. Tais ouvidorias, quando 

receberem reclamações procedentes, deverão encaminhá-las diretamente ao CNJ132.  

                                                           
128  Audiência Pública é Instrumento de Democratização da Justiça diz Eliana Calmon. Disponível em 
http://cnj.jusbrasil.com.br/noticias/2490970/audiencia-publica-e-instrumento-moderno-de-democratizacao-da-
justica-afirma-corregedora-nacional. Acesso em 09/09/2013. 
129 RAIS, Diogo. A Sociedade e o Supremo Tribunal Federal – o caso das audiências públicas. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012, p.39. 
130 CNJ e OUVIDORIA: controle externo da atividade judiciária e exercício da cidadania. 36º. Encontro Anual da 
Anpocs. GT17 – Judiciário e Política: teorias e debates contemporâneos. José Antonio Callegari e David Ferreira 
Bastos. Disponível em 
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8036&Itemid=76. 
131 CNJ e OUVIDORIA: controle externo da atividade judiciária e exercício da cidadania. 36º. Encontro Anual da 
Anpocs. GT17 – Judiciário e Política: teorias e debates contemporâneos. José Antonio Callegari e David Ferreira 
Bastos. Disponível em 
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8036&Itemid=76. 
132 Destaca-se que qualquer pessoa pode representar diretamente ao CNJ, prescindindo das Ouvidorias de 
justiça. 



 

 80

Essas ouvidorias são distintas daquelas do próprio CNJ, previstas no art. 41 do 

Regimento Interno do CNJ, regulamentadas pela Resolução 103 de 24 de fevereiro de 2010, a 

qual cria as ouvidorias no âmbito dos Tribunais e determina o prazo de sessenta dias para que 

os tribunais criem suas Ouvidorias com estrutura permanente. 

A Ouvidoria do CNJ foi criada pela Resolução 67, de 03 de março de 2009 e tem como 

função a de promover a articulação com as demais ouvidorias, bem como a de servir como 

canal de comunicação direta entre o cidadão e o CNJ. 

De acordo com o 13º. Relatório Trimestral da Ouvidoria do Conselho Nacional de 

Justiça, no primeiro trimestre do ano 2013 a Ouvidoria recebeu 5.020 demandas133, sendo que 

a forma mais usada de comunicação é a virtual (97,39% das manifestações foram recebidas 

por meio eletrônico). 

 

 

 

De acordo com o gráfico acima134, a maior parte da demanda é formada por 

reclamações, seguidas de pedidos de informações e solicitações. De acordo com o gráfico a 

seguir, a maior parte das reclamações são feitas por servidores públicos e proveem de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Não foram computadas as denúncias anônimas, pois são vedadas pela 

Resolução n 103. 

 

                                                           
133 Não computadas manifestações duplicadas ou que representaram continuação de demanda anterior. 
134 13º. Relatório Trimestral da Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça 2013. P. 2. 
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Na tabela abaixo estão demonstrados quem são os usuários da Ouvidoria do CNJ: 

 

OCUPAÇÃO  TOTAIS  %  
Servidor público  964  19,20%  
Advogado  958  19,08%  
Aposentado  508  10,12%  
Empregado de empresa 
privada  

445  8,86%  

Profissional liberal ou 
autônomo  

429  8,55%  

Desempregado  335  6,67%  
Estudante  334  6,65%  
Empresário  183  3,65%  
Empregado público  181  3,61%  
Militar  81  1,61%  
Pensionista  61  1,22%  
Jornalista  38  0,76%  
Presidiário  17  0,34%  
Magistrado  16  0,32%  
Perito  16  0,32%  
Defensor público  6  0,12%  
Delegado de polícia  3  0,06%  
Membro do Ministério 
Público  

3  0,06%  

Procurador/advogado público  1  0,02%  
Não informado  441  8,78%  
Total Geral  5.020  100,00%  

Fonte: Relatório da Ouvidoria do CNJ, 2013. 
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A maior parte das demandas versa sobre morosidade processual, representando 38,55% 

dos registros e proveem de processos da Justiça Estadual. Em segundo lugar, com 4,19% 

figuram as demandas sobre matéria de cunho jurisdicional, para as quais a Ouvidoria orienta o 

interessado a procurar advogado ou Defensoria Pública. 

As demandas que versam sobre atuação do magistrado configuram um percentual de 

4,15%. Nesses casos, a reclamação deve ser formalizada ao Conselho Nacional de Justiça ou à 

corregedoria do tribunal respectivo. 

Foram recebidas apenas 64 reclamações, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 

n. 12.527 de 18 de novembro de 2011). Houve um significativo aumento de demandas após a 

Lei de Acesso à Informação. Ainda foram recebidas outras 15 (quinze) manifestações sobre 

assuntos relacionados à Lei de Acesso à Informação, sobre: publicação da remuneração dos 

membros, servidores e colaboradores do Poder Judiciário, uso de veículos oficiais do 

Conselho, passagens, diárias e auxílios pagos e gastos com ligações telefônicas. 

As demandas sobre os projetos do Conselho representam 2,03% do total e sobre os 

processos em curso no CNJ e Corregedoria, 2,8% do total. 

Ademais, os serviços oferecidos pela Ouvidoria vêm sendo avaliados pelos seus 

usuários. De acordo com o 13º. Relatório da Ouvidoria do CNJ os dados demonstram 

considerável satisfação dos demandantes quanto ao atendimento, porém baixa satisfação no 

que diz respeito ao resultado. 

Entretanto, as audiências públicas e ouvidorias efetivadas pelo Conselho Nacional de 

Justiça não podem se transformar em instituições burocráticas, ou seja, não basta existirem 

essas instituições, é preciso manter o foco de espelho da sociedade, de abertura e participação 

da sociedade. É importante que a sociedade participe das decisões que disserem respeito à 

coletividade. 

Trata-se de uma abertura cognitiva do sistema judiciário, o que legitima a governança 

estatal. Neste sentido, José Antonio Callegari afirma:135: 

Sob a ótica da teoria sociológica, encontramos pontos de contato entre 
Habermas e Luhmann, tais como: abertura cognitiva, acoplamento estrutural 
e superação de dissensos. Se a corregedoria atua sob o enfoque luhmaniano, a 

                                                           
135 CALLEGARI, José Antonio e FERREIRA, David. CNJ e OUVIDORIA: controle externo da atividade 
judiciária e exercício da cidadania. 36º. Encontro Anual da Anpocs. GT17 – Judiciário e Política: teorias e 
debates contemporâneos. Bastos. Disponível em 
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8036&Itemid=76. 
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ouvidoria desempenha seu papel numa perspectiva habermasiana, permitindo 
ilações sobre a possibilidade de observação sistêmica com aportes teóricos de 
ambos. 

José Joaquim Gomes Canotilho136 denomina de democratização da administração, o 

que pode ser efetivado da seguinte forma: (i) na substituição das estruturas hierárquico-

autoritárias por formas de deliberação colegial, (ii) introdução do voto na seleção das pessoas 

a quem foram confiados cargos de direção individual, (iii) participação paritária de todos os 

elementos que exercem a sua atividade em determinados setores da Administração, (iv) 

transparência ou publicidade do processo administrativo e (iv) gestão participativa que 

consiste na participação dos cidadãos por meio de organizações populares de base e de outras 

formas de representação na gestão da Administração pública. 

Neste sentido, Fábio Konder Comparato137 afirma que atualmente a noção de cidadania 

relaciona-se diretamente com a participação na formação da decisão estatal, a qual pode ser 

entendida em alguns níveis, quais sejam: (i) na distribuição de bens, materiais e imateriais, 

indispensáveis a uma existência socialmente digna, (ii) na proteção dos interesses difusos ou 

transindividuais, (iii) no controle do poder político, (iv) na administração da coisa pública e 

(v) na proteção dos interesses transnacionais. Afirma o autor sobre a participação do cidadão 

na administração da coisa pública que: 

A relevância da atuação administrativa do Estado social é um fato 
sobejamente conhecido. Convém, no entanto, advertir para a falsa dicotomia 
que se procura hoje inculcar, no tocante à distribuição equitativa do bem-
estar social, entre estatismo e o privatismo. O princípio da participação 
popular permite evitar esses extremos, introduzindo uma linha de ação mais 
democrática na administração da coisa pública. 

Boaventura de Souza Santos138 afirma que é necessário compatibilizar a democracia 

representativa com a participativa, de forma que a democracia representativa exista em âmbito 

nacional enquanto a democracia participativa em âmbito local. 

                                                           
136 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5 ed. 2 reimp., 1992. P. 433. 
137 COMPARATO, Fábio Konder. A nova cidadania. Direito Público: estudos e pareceres. São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 3-24. 
138 SANTOS, Boaventura de Souza. Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia participativa. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 39-82. 
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Assim, podemos denominar como gestão participativa a técnica de aproximar a 

organização administrativa em relação ao cidadão, bem como dar a este último, possibilidades 

de influenciar nas decisões da administração local. Para Diogo Figueiredo Moreira Neto139, 

participação administrativa é uma espécie de participação política. 

Por este motivo, entendemos que o efetivo controle, a fim de se evitar abusos e 

aperfeiçoar a prestação jurisdicional, só se dará com uma maior participação política da 

sociedade, de forma que a Constituição da República deixe ser meramente retórica e desde que 

a sociedade, juntamente com o Poder Público, instrumentalize as formas de o povo ser 

efetivamente soberano. 

 

 

                                                           
139 Op. Cit. 
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CONCLUSÕES 

 

Conforme explanado no decorrer deste trabalho, vimos que não existe um poder ou um 

órgão de controle totalmente independente e pleno. O que existe, como o caso norueguês, é 

um Conselho em que há vínculo e dependência com outros Poderes, mas não há interferência. 

Ademais, um Poder totalmente independente não é adequado, visto o princípio de separação 

de poderes. 

Destacamos também o Poder Judiciário norte-americano, especificamente em alguns 

estados em que o povo vota e escolhe os juízes. Há uma forte participação popular que tem 

sido criticada por alguns autores, tendo em vista o apelo televisivo das campanhas eleitorais 

destes magistrados. 

Baseados em pesquisas, vimos que, com o trabalho de quase dez anos do Conselho 

Nacional de Justiça, atualmente o cidadão brasileiro confia mais no Poder Judiciário e que, 

aqueles que tiveram acesso à tutela jurisdicional, estão satisfeitos com o resultado obtido. 

As pesquisas e o controle exercido pelo Conselho Nacional de Justiça demonstram 

algumas soluções para os problemas mais recorrentes do Poder Judiciário. Ficou demonstrado 

que as execuções fiscais devem ser alvo prioritário de políticas públicas, já que são as maiores 

responsáveis pelo congestionamento judiciário, o que afronta a Constituição no que diz 

respeito à celeridade processual. Dentre as soluções possíveis, estão a necessidade de fomentar 

as soluções extrajudiciais de soluções de conflitos e a desjudicialização de demandas, como 

em alguns países em que tais demandas são resolvidas por órgãos extrajudiciais ligados ao 

Poder Executivo. 

Assim, os números e dados colhidos pelo Conselho, no intuito de gerir, controlar e 

desenvolver políticas públicas para o Poder Judiciário demonstram uma necessidade de 

reforma institucional, principalmente neste momento de aumento da classe média brasileira, 

do que decorre um aumento na litigância. 

Assim, o significativo aumento de produtividade dos magistrados brasileiros, que em 

alguns tribunais chega a 100% (cem por cento) não tem sido suficiente para baixar o alto 

índice de congestionamento brasileiro, já que a demanda tem aumentado vertiginosamente. 

Tais medidas de gestão judiciária são necessárias para a garantia do acesso à justiça. 

Por isso, atualmente, o Conselho Nacional de Justiça é órgão imprescindível.  
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Mesmo sabendo que a justiça brasileira é uma das mais caras do mundo, devido ao 

vasto território, o Brasil é um dos países com menos juízes por habitante e, consequentemente, 

com mais processos por juízes. Em contrapartida, a quantidade de advogados é expressiva, o 

que aumenta a litigiosidade. Nesta esteira, o juiz brasileiro é um dos mais produtivos do 

mundo, apesar das maiores taxas de congestionamento judicial. 

O Brasil é um dos únicos países a apresentar dados e convidar a sociedade para a 

discussão, já que tem sido visto como modelo de vanguarda na América do Sul. No entanto, 

tais dados ainda devem ser melhor avaliados e comparados com outros países. 

As pesquisas apontam que o Judiciário não se mostra eficiente para julgar processos 

em que o réu é o Estado, bem como que a baixa escolaridade e renda dificultam o acesso à 

justiça e a celeridade processual não tem relação com a renda de quem procura o Judiciário. 

Também foram apontadas soluções como o estímulo às discussões, o monitoramento de 

programas, a fixação de metas, a revisão de normas voltadas ao INSS, o fomento à 

conciliação, o desenvolvimento de pacificação de jurisprudência e o aperfeiçoamento de 

regulamentação, o desestímulo à litigância abusiva e o aprimoramento de gestão. 

Atualmente, a evolução da democracia, vista mais como direito e não como forma de 

governo, já que se trata de direito humano reconhecido internacionalmente, tem apontado para 

uma necessidade de aperfeiçoar as formas de participação da sociedade nos órgãos de gestão 

administrativa, com o fim de exercício do poder pelo povo. Assim, o sucesso nas políticas 

públicas e o controle da corrupção dependem de uma maior participação popular no referido 

órgão. 

Demonstradas algumas formas de participação popular no Conselho, órgão de controle 

administrativo e de gestão, conclui-se que, por sua função e importância, diante do cenário 

atual, é necessária a efetiva participação da sociedade. Nesta esteira, questionamos aqui se as 

consultas e audiências públicas têm sido devidamente divulgadas a toda a população. Vimos 

que o acesso ao Diário Oficial e à Internet no Brasil ainda é restrito e não alcança efetivamente 

toda a sociedade. 

Por fim, buscamos demonstrar neste trabalho que o CNJ é um órgão necessário no 

Brasil e que suas ações têm gerado resultados positivos para a população e para o 

restabelecimento do Poder Judiciário diante da opinião pública, seja pela maior celeridade nos 

julgamentos, seja porque o CNJ aproximou a justiça dos cidadãos, tornando possível o acesso 
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a qualquer pessoa, seja ele pobre ou rico, letrado ou iletrado, a justiça, tão desejada e pouco 

obtida em tantos casos. Falta ainda que a população tome conhecimento dessas ações para 

conhecer e buscar ver reconhecidos seus direitos. Trabalhos futuros poderão aprofundar essa 

questão do acesso da população às informações e ações do CNJ como forma de garantir a 

participação democrática nas decisões do Poder Judiciário. 
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Anexo 1 - Supremo suspende metade das penas impostas pelo CNJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERREIRA, Flávio. Folha de S.Paulo, 30/09/2011 
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Anexo 2 - Pesquisa Datafolha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo  - 17/11/2009 
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Anexo 3 -  Índice de Produtividade comparada – Justiça estadual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório CNJ 2013 
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Anexo 4 -  Índice de Produtividade comparada – Justiça do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório CNJ 2013 


