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RESUMO 

 

MALTA, Carolina Souza. Conselho Nacional de Justiça: Limitações constitucionais à 

atuação do órgão de controle do Poder Judiciário no Brasil. 2009. f. 157. Dissertação de 

Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife. 

 

 

A dissertação tem por objeto a análise do Conselho Nacional de Justiça, com a definição dos 

limites para a sua atuação, previstos na Constituição Federal de 1988. Aborda-se, 

inicialmente, o contexto de estruturação do órgão de controle do Judiciário, examinando-se a 

tendência mundial de expansão do papel do Judiciário e a difusão das reformas judiciais, bem 

como o aumento paulatino no número de demandas submetidas à sua apreciação. Examinam-

se os efeitos do ativismo judicial, a crise de legitimidade do Judiciário e todos os debates que 

antecederam a criação do Conselho Nacional de Justiça no ordenamento jurídico brasileiro. 

As discussões acerca da constitucionalidade do Conselho possibilitam o exame do 

posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e permitem que sejam traçados os 

fundamentos para a criação de um órgão específico de controle do Judiciário no Brasil. A 

partir da análise da experiência de outros ordenamentos jurídicos, torna-se possível a 

definição do modelo de controle reservado ao Conselho Nacional de Justiça. O exame de sua 

atuação realiza-se, em síntese, com enfoque na atuação dos membros externos, nos limites do 

poder regulamentar, no exercício do controle da legalidade dos atos administrativos, no 

controle disciplinar e na sua atuação propositiva e de planejamento. O funcionamento regular 

do Conselho Nacional de Justiça, jungido aos limites previstos na Constituição, está em 

conformidade com o ideal de aprimoramento da atividade judicial. Os julgadores 

comprometidos com a seriedade da magistratura não temem as críticas ou o exercício do 

controle. O que se teme é a realização de um controle inconsequente, que viole a segurança 

jurídica, o que atentaria contra a própria sociedade, por comprometer a existência do Estado 

Democrático de Direito. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário. Reforma. 

Federalismo. Separação de Poderes. Independência. Autonomia. Constituição. Limites. Poder 

Regulamentar. Controle Disciplinar.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
MALTA, Carolina Souza. National Council of Justice: Constitutional limitations on the role 

of the body responsible for controlling the Judiciary in Brazil. 2009. f. 157. Master Degree – 

Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. 

 

 

The dissertation focuses on the analysis of the National Council of Justice, with the definition 

of the limits to its performance, under the Constitution of 1988. The author approaches, 

initially, the period of structuring the body responsible for controlling the Judiciary, 

examining the global trend toward expanding the role of the Judiciary, the dissemination of 

Judicial reforms and the gradual increase in the number of claims submitted to it. The effects 

of judicial activism, the crisis of legitimacy of the Judiciary and all the debates that preceded 

the creation of the National Council of Justice in Brazilian legal system are examined. 

Discussions on the constitutionality of the Council allow the study of the positions taken by 

Brazilian Supreme Court and allow the author to trace the foundations for the creation of a 

specific public body to control the Judiciary in Brazil. From the analysis of the experience of 

other countries, it is possible to define the type of control reserved to the National Council of 

Justice. The analysis of its performance is made, focusing on the role of members from 

outside de Judiciary, on the limits of regulatory power, on the control of the legality of 

administrative acts of the Judiciary, on the disciplinary control ando n its actions of planning 

and improving the judicial service. In fact, the regular activity of the National Council of 

Justice, observing the limits included in the Constitution, is in line with the ideal of improving 

the Judicial activity. Judges committed to the seriousness of the Judiciary do not fear criticism 

or the exercise of the control. Actually, they fear the exercise of an irresponsible control, in 

violation of legal certainty, which would affect the society and endanger the existence of a 

Democratic State of Law. 

 

 

KEY-WORDS: National Council of Justice. Judiciary. Reform. Federalism. Separation of 

Powers. Independence. Autonomy. Constitution. Limits. Regulatory power. Disciplinary 

Control.  
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INTRODUÇÃO 

 

O funcionamento do Judiciário, a partir da década de 90, passou a ocupar grande 

parte dos debates políticos da América Latina
1
, difundindo-se a realização de procedimentos 

de reforma das estruturas judiciárias. Tal fenômeno já havia sido vivenciado por inúmeros 

países do mundo
2
, estando diretamente associado ao aumento da visibilidade das atividades 

judiciais pela sociedade. 

Em face da incapacidade de o Executivo dar efetivo cumprimento a direitos sociais e 

coletivos previstos no ordenamento jurídico, os cidadãos passaram a depositar no Judiciário 

as esperanças de concretização de garantias, o que redundou na “explosão de litigiosidade” a 

que aludiu Boaventura de Souza Santos
3
. Antoine Garapon realça a associação entre o 

aumento do poder da justiça, com os fenômenos de enfraquecimento do Estado, sob pressão 

do mercado, e o desmoronamento simbólico do homem e da sociedade, de forma que a justiça 

constituiria – em tal contexto - o último refúgio de um ideal democrático desencantado
4
. 

Nesta nova conjuntura, impõe-se ao Judiciário a execução eficaz de tarefas muitas 

vezes superiores às suas capacidades. Zaffaroni evita a utilização da expressão “crise”, por 

reputá-la uma dramatização do problema, desacompanhada de uma verdadeira reflexão sobre 

as estruturas do Judiciário, caracterizando a situação como produto de vários fatores, 

merecendo realce a ausência de realização das transformações qualitativas necessárias para 

adaptação das estruturas judiciárias às novas formas de conflito que devem enfrentar
5
. 

Nada obstante, a expressão “crise” encontra-se difundida no meio acadêmico, sendo 

oportuno esclarecer que a empregaremos neste trabalho com referência à legitimidade social 

                                                   
1
 Cf. PRAELI, Francisco José Eguiguren et al. Gobierno y Administración del Poder Judicial, Organización 

de la Función Jurisdiccional y Sistema de Carrera Judicial – Propuestas para la Reforma de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. Lima: Pontifícia Universidad Católica del Perú, 2002. p. 225-226. 
2
 Deve-se citar, exemplificativamente, a experiência de países como Espanha, França, Itália, Irlanda, Dinamarca, 

Alemanha e Holanda (DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A Evolução da Organização e do Auto-

Governo Judiciário. Coimbra: Almedina, 2004), bem como da distante Jerusalém, conforme referência contida 

em estudos produzidos nos seus meios acadêmicos (SHETREET, S. L‟Indépendance et Responsabilité des Juges 

et des Avocats – Aperçu Comparatif. In: Papel e Organização de Magistrados e Advogados nas Sociedades 

Contemporâneas. Coimbra: Associação Internacional de Direito Judiciário, 1995. p. 117-143). 
3
 Cf. SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à Sociologia da Administração da Justiça. In: FARIA, José 

Eduardo (Org.). Direito e Justiça. A função social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1989. p. 39. 
4
 O autor analisa o fenômeno com bastante cautela, ressaltando que o crescimento do Judiciário, no caso, emana 

do confronto dos juízes com uma nova expectativa política, a partir da desilusão social com um Estado inativo 

(Cf. GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. O guardião das promessas. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 

1999. p. 26-39). 
5
 Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário. Crises, Acertos e Desacertos. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1995. p. 23-25. 
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do Poder Judiciário, e não à eficiência, a que está comumente associada
6
. A eficiência é aqui 

definida como a capacidade do Poder Judiciário de produzir respostas eficazes e efetivas às 

questões que lhe são submetidas, estando associada à rapidez e racionalidade na tramitação 

dos processos, ao cumprimento efetivo do comando da sentença e ao grau de preparação dos 

Juízes. A legitimidade, por outro lado, remete à confiança e à credibilidade no Poder 

Judiciário, firmando-se sobre os pilares da imparcialidade e da independência, do grau de 

acessibilidade para os usuários e de sua capacidade de prestar contas à sociedade acerca do 

seu funcionamento como um todo. 

Nesse passo, a garantia da legitimidade democrática dos magistrados depende, 

sobretudo, da forma como desempenham a sua função, tendo surgido, sob tal fundamento, 

movimentos de estruturação de mecanismos mais eficazes de controle e de fiscalização da 

atividade judicial, com participação mais próxima da sociedade.  

Não mais se afigurava suficiente o controle reservado aos Tribunais, através das 

Corregedorias, de caráter interno e baseado no isolamento corporativo, passível de converter o 

Judiciário em verdadeiro corps séparé7
, destacado do resto do sistema estatal e da sociedade 

em geral. 

A despeito da constatação de que a ausência dos meios de controle, ou o seu não 

funcionamento ou funcionamento corporativo, é causa geradora de grande obstáculo à 

legitimidade da função desempenhada pelo Judiciário, não é menos acertado afirmar que, se 

não forem utilizados devidamente, os mecanismos de controle e fiscalização podem interferir 

na independência dos juízes, verificando-se que a fronteira é sempre tênue e problemática
8
. 

Muito embora o fenômeno social aqui discutido tenha sido vivenciado, como já 

destacamos, em inúmeros países, a análise empreendida neste trabalho terá como enfoque o 

sistema jurídico brasileiro. 

No Brasil republicano, o primeiro ensaio de previsão de um órgão de controle da 

magistratura realizou-se com a promulgação da Constituição de 1967, instituindo-se no 

âmbito do Poder Judiciário o Conselho Nacional da Magistratura. O órgão era composto por 

sete Ministros do Supremo Tribunal Federal e suas atribuições se resumiam ao exercício do 

poder disciplinar com relação aos juízes e aos membros de Tribunais, à exceção do Supremo 

Tribunal Federal. 

                                                   
6
 Para maior aprofundamento sobre o tema, é válido conferir: TOHARIA, José Juan. ¿De Qué se Quejan Los 

Españoles cuando hablan de su Administración de Justicia? In: CONSEJO GENERAL DEL PODER 

JUDICIAL. Ética del Juez y Garantías Procesales. Madrid: Centro de Documentación Judicial, 2004. 
7
 Cf. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes irresponsáveis? Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1989. p. 75. 

8
 Cf. DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A Evolução da Organização e do Auto-Governo 

Judiciário. Coimbra: Almedina, 2004. p. 17-18. 
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A Constituição Federal de 1988 não previu o órgão de controle, limitando-se a 

estipular a autonomia dos Tribunais para o exercício das atribuições até então reservadas ao 

Conselho Nacional da Magistratura. 

Apenas quando as atenções se voltaram ao reexame das estruturas judiciárias passou-

se a sustentar a necessidade de previsão, no Texto Constitucional vigente, de um órgão 

especificamente voltado ao exercício do controle do Judiciário, apresentando, como 

peculiaridade, a possibilidade de participação da sociedade em sua composição. 

O tema do presente trabalho consiste, especificamente, na análise da estrutura e dos 

limites constitucionais à atuação do Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle do Poder 

Judiciário do Brasil instituído com a edição da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de 

dezembro de 2004. 

Optamos pela análise da conformidade entre o desenvolvimento efetivo do controle 

pelo Conselho Nacional de Justiça, a partir das atribuições insertas na norma que o instituiu, e 

os princípios legitimadores do próprio sistema jurídico, em respeito à separação de poderes, 

ao princípio federativo e, por decorrência, à independência dos juízes, sendo esta última uma 

das garantias mais caras do Estado Democrático de Direito, alçada à condição de valor 

instrumental, por representar o meio dirigido à preservação da imparcialidade
9
.  

No escopo de atingir a finalidade proposta no parágrafo anterior, são fixados 

questionamentos a serem devidamente solucionados no corpo do trabalho: a) em que contexto 

ocorreu a estruturação do Conselho Nacional de Justiça no Brasil?; b) o modelo de controle 

corresponde àquele adotado na fase de funcionamento do Conselho Nacional da 

Magistratura?; c) qual o posicionamento trilhado pelo Supremo Tribunal Federal, 

relativamente à constitucionalidade da previsão?; d) qual o fundamento para a criação de um 

órgão específico de controle no Brasil?; e) o modelo de controle do Poder Judiciário adotado 

no Brasil possui características próprias e específicas ou consistiu em mera importação de 

sistema aplicado em outros países?; f) os modelos de Conselho de outros ordenamentos 

funcionam a contento e cumprem devidamente as suas finalidades?; g) há possibilidades de 

desvirtuamento com a previsão de membros externos na composição do Conselho?; h) a 

presença de membros indicados pelo Parlamento enseja quebra na imparcialidade na 

apreciação de questões administrativas do Judiciário?; i) no exercício do poder regulamentar, 

                                                   
9
 Sobre o tema, confira-se: BIELSA, Rafael A.; BRENNA, Ramón G. Reforma de La Justicia y Nuevas 

Tecnologias. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1996. p. 17; TOHARIA, José Juan. ¿De Qué se Quejan Los Españoles 

cuando hablan de su Administración de Justicia?. In: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Ética 

del Juez y Garantías Procesales. Madrid: Centro de Documentación Judicial, 2004. p. 116; ROTA, Fabio. Per 

un Equilibrio dei Poteri del Giudice. In: Studi in Onori di Vittorio Denti. Padova: Cedam, 1994. p. 542. 
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o Conselho Nacional de Justiça pode expedir resolução com força de diploma normativo 

primário?; j) há adequação entre a autonomia dos Tribunais e o exercício do controle da 

legalidade dos seus atos administrativos pelo Conselho?; k) quais os limites impostos ao 

exercício da competência disciplinar pelo Conselho?; l) os procedimentos de revisão 

disciplinar admitem a majoração da punição ainda que instaurados pelo julgador punido?; m) 

existe compatibilidade entre as atribuições administrativas reservadas ao Conselho Nacional 

de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho?; 

n) os membros do Supremo Tribunal Federal sujeitam-se à fiscalização do Conselho Nacional 

de Justiça? 

Traçado este panorama, o objetivo da pesquisa consiste, essencialmente, em apurar o 

modelo de controle do Judiciário adotado no ordenamento jurídico brasileiro, examinando de 

que modo será cumprida a sua finalidade específica a partir da necessidade de adequação 

entre as competências previstas no Texto Constitucional e o sistema de garantias do Poder 

Judiciário, com realce para a autonomia dos Tribunais e a independência dos magistrados. 

Com efeito, as garantias de autonomia e independência passaram a sofrer temperamentos
10

, 

apresentando-se o posterior e delicado problema de se - e em que limites - devam elas ser 

circunscritas. 

São escassas as referências bibliográficas acerca de um sistema de controle do 

Judiciário no Brasil, sobretudo ante o fato de que a estruturação do atual Conselho Nacional 

de Justiça ocorreu, tão-somente, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 08 

de dezembro de 2004. Grande parte da produção doutrinária limita-se a enumerar as 

alterações promovidas no texto constitucional, sem qualquer análise, ainda que superficial, 

acerca do fundamento que norteou a criação do Conselho ou da forma de cumprimento de 

suas atribuições. Avulta, portanto, a necessidade de definir os rumos do órgão brasileiro de 

fiscalização da magistratura. 

É essencial uma análise crítica acerca da evolução da organização judicial brasileira 

e do papel a ser desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, buscando-se a definição de 

um modelo de controle que contribua para a adequação da prática judiciária à exigência 

democrática de transparência e, em decorrência, para a aproximação do Judiciário da 

sociedade.  

                                                   
10

 Cf. GIULIANI, Alessandro; PICARDI, Nicola. La Responsabilità del Giudice. Milano: Giuffrè, 1995. p. 

236. 
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No que tange à metodologia, ressaltamos, inicialmente, que esta deve servir como 

um elo entre as ideias e o discurso, sendo o seu emprego fulcrado na necessidade de 

sistematização do conhecimento, imprimindo-lhe cientificidade e credibilidade. 

O saber científico distingue-se do senso comum por ser sistemático e por dispor de 

organização científica. Ambos constituem formas de transmissão de conhecimento; contudo, 

por dispor de um procedimento anterior à constatação e à elaboração de uma ideia científica, 

o saber científico dispõe de maior credibilidade para a condução e fornecimento de resposta a 

alguns problemas, justamente por permitir um esclarecimento e uma fundamentação quanto à 

questão em debate
11

. Tal observação não confere ao conhecimento científico primazia sobre o 

senso comum
12

, mas o permeia, como dito, de maior credibilidade à solução dos problemas, 

por seguir um caminho racional na exposição das questões em debate e na sua fundamentação 

e resolução. 

Procedendo-se ao exame da neutralidade do pesquisador, Karl Popper defende a 

existência de uma unidade metodológica entre as ciências naturais e sociais
13

, embora 

devamos reconhecer que, nas ciências sociais, a busca pela neutralidade torna-se, de certa 

forma, problemática, porquanto o homem figura, a um só tempo, como sujeito e objeto. 

Habermas, sobre o tema, ressalta que o âmbito dos objetos das ciências sociais está já 

constituído pré-cientificamente, de modo que o cientista social tem que pertencer ao mundo 

social da vida cujos ingredientes se propõe a descrever
14

. A importância metodológica da 

compreensão reside, justamente, na dissociação empreendida entre a compreensão do 

participante e a compreensão do observador, não sendo possível acessar uma realidade 

simbolicamente pré-estruturada apenas pela via da observação. 

Assim, estabelece-se o questionamento se seria possível alcançar a objetividade no 

conhecimento, à vista de uma ligação tão profunda entre o sujeito e o contexto
15

. Boaventura 

de Souza Santos defende que todo conhecimento é contextual. A dupla contextualização do 

conhecimento científico (pela comunidade científica e pela sociedade) significa, na visão do 

                                                   
11

 Cf. STAMFORD, Artur. E por falar em Teoria Jurídica, onde anda a cientificidade do Direito? Mundo 

Jurídico. Disponível em: http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=415>. Acesso em: 30 

jul. 2008. 
12

 Cf. SANTOS, Boaventura de Souza. Um Discurso sobre as Ciências. 11. ed. Porto: Afrontamento, 1999. p. 
55-57. 
13

 Cf. POPPER, Karl R. The Poverty of Historicism. London: Routledge & Kegan Paul, 1957. p. 130. 
14

 Cf. HABERMAS, Jürgen. La Logica de las Ciencias Sociales. 3. ed. Madrid: Tecnos, 1996. p. 459. 
15

 Humberto Maturana entende que o objeto central da explicação científica constitui, especificamente, a 

proposição de um mecanismo apto a gerar o fenômeno do mundo que se pretende explicar (Cf. MATURANA, 

Humberto. A Ontologia da Realidade. Belo Horizonte: UFMG, 2001). 
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autor, que ele é simultaneamente uma prática científica e uma prática social e que essas duas 

dimensões não podem ser separadas senão para fins heurísticos
16

.  

Uma das tarefas mais árduas do criticismo e do debate científico consiste, 

precisamente, na luta contra a confusão das escalas de valores e, em particular, separar 

avaliações extracientíficas das questões de verdade. A pureza da ciência é um ideal 

presumidamente inalcançável, mas é um ideal para o qual devemos lutar constantemente, por 

intermédio da crítica
17

. 

A pesquisa pode ser dividida em bibliográfica e empírica. O tema proposto ostenta 

um cunho essencialmente teórico, de forma que a pesquisa baseia-se, a princípio, no estudo de 

livros e artigos. A pesquisa possui esteio, ainda, na coleta e análise de documentos 

legislativos, a exemplo dos anteprojetos de emenda constitucional de Reforma do Poder 

Judiciário, e de jurisprudência pátria em aspectos relacionados ao nosso tema. 

O esgotamento da leitura da bibliografia geral coletada, nacional e estrangeira, é 

acompanhado de pesquisa de fontes complementares, com o direcionamento dos dados 

colhidos inicialmente para a construção do substrato teórico necessário. 

Como dissemos anteriormente, ocorreu um verdadeiro fenômeno mundial de 

reformas em matéria de controle do Judiciário
18

. Assim, a análise comparada dos sistemas de 

controle existentes nos ordenamentos estrangeiros é realizada em seguida, confrontando-se os 

modelos com a experiência brasileira. Tal etapa se concretiza mediante leitura de livros e 

artigos, bem como acesso a sites repositórios de legislação e jurisprudência estrangeira. 

A partir daí, faremos um exame de atos concretos já efetivados pelo Conselho 

Nacional de Justiça, examinando a interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal 

sobre a matéria. Ademais, estudaremos o exercício efetivo do poder regulamentar e 

correicional realizado pelo órgão de controle do Judiciário, sempre no intuito de definir o 

sistema de controle vigente na ordem jurídica brasileira e estabelecer os parâmetros para a sua 

válida atuação.  

Este esforço de coleta, de interpretação de dados e de casos insere-se no objetivo de 

dotar esta dissertação de um conteúdo, pelo menos em alguns itens, sócio-jurídico
19

. 

                                                   
16

 Cf. SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. p. 

77. 
17

 Cf. POPPER, Karl. Lógica das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Universidade de Brasília, 1978. p. 24-25. 
18

 É relevante conferir a evolução histórica inserida na seguinte obra: PICARDI, Nicola. L‟Indépendance et la 

Responsabilité des Juges et des Avocats – Aperçu historique. In: Papel e Organização de Magistrados e 

Advogados nas Sociedades Contemporâneas. Coimbra: Associação Internacional de Direito Judiciário, 1995. 

p. 71-112. 
19

 Luciano Oliveira caracteriza como sócio-jurídica uma pesquisa de natureza sociológica, de base empírica, 

tendo o direito por objeto. Tanto pode ser algum aspecto do ordenamento jurídico já existente, quanto algum 
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Note-se que as referências a casos concretos não se inserem em uma discussão 

puramente quantitativa, pois, antes da coleta e da análise dos resultados, foram fixados 

pressupostos teóricos do tema. Ressaltamos que o dado empírico constituirá não a razão de ser 

da pesquisa, mas apenas um dos fundamentos ou premissas que embasarão as conclusões e a 

nossa proposta. 

As referências deste estudo, portanto, são relacionadas a essas questões, com fins de 

apresentar tópicos, coligando argumentos para comparação e teorização acerca do tema da 

presente dissertação, com seleção a partir da proximidade e da vinculação a matérias 

referentes ao Judiciário enquanto função do Estado, ao controle da atividade judicial, à 

finalidade dos órgãos de controle e à independência dos juízes. 

A dissertação encontra-se dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, 

procuraremos compreender o contexto de criação do Conselho Nacional de Justiça no Brasil. 

São objetos de análise: o crescimento do Judiciário e a difusão das reformas judiciais, com o 

estudo do aumento das demandas judiciais; os efeitos do ativismo judicial e a crise do  

Judiciário; os debates que nortearam a criação do Conselho Nacional de Justiça, com o exame 

do antecedente histórico e dos percalços ocorridos durante a tramitação do projeto brasileiro 

de reforma do Judiciário; os pontos sensíveis (federalismo, separação de Poderes, 

independência funcional e autonomia dos Tribunais) e os debates quanto à constitucionalidade 

do Conselho Nacional de Justiça; e o fundamento da criação de um órgão específico de 

controle do Judiciário no Brasil. 

O segundo capítulo tem por objeto a análise da experiência de outros países. Apesar 

de existir uma imensa variedade de Conselhos Judiciais, em todos os continentes do mundo
20

, 

optamos pela análise dos países europeus citados durante os debates acerca da estruturação do 

órgão de controle no Brasil (Itália, França, Portugal e Espanha), além de alguns países da 

América Latina (Argentina, Colômbia e Peru). 

                                                                                                                                                               
aspecto da realidade social com fins legislativos, registrando o autor que o jurista deve ser guiado pelo que ele, 

enquanto tal, pode dar como contribuição para o equacionamento do problema. A adoção de tal postura não 

converteria o pesquisador, em absoluto, em sociólogo (Cf. OLIVEIRA, Luciano. Não Fale do Código de 

Hamurábi. A pesquisa sócio-jurídica na pós-graduação em Direito. Disponível em: <http:// 

www.esmape.com.br/downloads/Luciano_Oliveira_Nao_fale_do_codigo_de_Hamurabi.rtf>. Acesso em: 31 jul. 

2008). 
20

 São observados órgãos colegiados com estrutura semelhante à do Conselho Nacional de Justiça, além dos 

países escolhidos para análise (França, Itália, Espanha, Portugal, Argentina, Colômbia e Peru), em países como 

Bélgica, Turquia, Suécia, Irlanda, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Bolívia, Venezuela, El Salvador, 

México, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Polônia, Letônia, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, 

entre tantos outros (cf. SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a Independência do 

Judiciário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 177-235). 
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Chegaremos ao terceiro capítulo com o objetivo de, a partir da comparação com os 

sistemas de controle existentes em outros ordenamentos jurídicos, definir o modelo adotado 

no Brasil e uma forma de atuação consentânea com os limites impostos pela Constituição 

vigente. Os seguintes pontos são examinados: a atuação prevista e os limites previstos no 

Texto Constitucional; a questão dos membros externos e os riscos de desvirtuamento da 

previsão; os limites do poder regulamentar; o exercício do controle da legalidade dos atos 

administrativos do Judiciário; o controle disciplinar reservado ao Conselho; a atuação do 

Conselho Nacional de Justiça e as competências previstas para o Conselho da Justiça Federal 

e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho; o controle dos atos do Conselho Nacional de 

Justiça pelo Supremo Tribunal Federal; e os atos de uniformização administrativa do 

Judiciário emanados do Conselho Nacional de Justiça. 

Por fim, inserimos as conclusões deste trabalho, almejando-se contribuir para o 

aprofundamento dos debates acerca do efetivo funcionamento do Conselho Nacional de 

Justiça, evitando a construção de posicionamentos abstratos, que não considerem, de fato, as 

atividades desempenhadas pelo novo órgão. 

A finalidade consiste em propor um modo de atuação efetivamente compatível com a 

Constituição da República, possibilitando que o órgão de controle cumpra os seus objetivos e 

efetivamente contribua para o aprimoramento do Poder Judiciário, tornando-o consentâneo 

com o modelo que a sociedade está a reivindicar: mais transparente, mais eficiente, mais ágil, 

mais íntegro, mais imparcial e, sobretudo, mais democrático. 
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CAPÍTULO I – A CRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar o contexto de estruturação do 

Conselho Nacional de Justiça no ordenamento jurídico brasileiro. Partindo-se de um 

panorama global de crescimento do Judiciário e de centralização das atenções da sociedade no 

seu funcionamento, apresentaremos a tendência de realização de reformas e, sob o 

fundamento de insatisfação com os resultados da atividade judicial, a construção dos 

argumentos no sentido da idealização de um órgão de controle de sua atuação. 

 A análise da tramitação do Projeto de Emenda Constitucional nº 96/1992 já 

evidencia as controvérsias que nortearam a estruturação do Conselho Nacional de Justiça no 

Brasil, sendo importante a exposição dos argumentos contrários ao seu advento e, a partir da 

promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, a identificação 

dos pontos sensíveis – federalismo, separação de Poderes, independência judicial e autonomia 

dos Tribunais – que redundaram na propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

3.367-DF
21

, pela Associação dos Magistrados do Brasil. 

Na parte final deste capítulo, procuramos investigar o fundamento para a criação do 

Conselho Nacional de Justiça e a adequação do modelo importado à realidade nacional, com a 

apresentação da justificativa inserta no texto constitucional e a análise de sua conformidade 

com o Judiciário brasileiro. Os exames aqui empreendidos revelam-se essenciais para a 

apuração, nos capítulos subsequentes, do modelo de controle adotado no Brasil. 

 

1.1. O crescimento do Judiciário e a difusão das reformas judiciais 

 

1.1.1. A frustração das expectativas democráticas depositadas nas instituições políticas  

 

Na atualidade, sobretudo como desdobramento do aumento dos direitos previstos nas 

Constituições em diversos países e da impossibilidade material de o Estado, através do 

Executivo, provê-los de forma satisfatória, assistiu-se a um fenômeno de crescimento do 

papel do Judiciário como instituição incumbida de efetivar os direitos consagrados 

normativamente. 

                                                   
21

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367-DF. Requerente: 

Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Congresso Nacional. Relator: Min. Cezar Peluso. Diário da 

Justiça, Brasília, DF, 17 mar. 2006. 
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Em tal ordem de ideias, costuma-se pontuar, doutrinariamente, que os séculos XVIII 

e XIX foram do Poder Legislativo. No século XX, a seu turno, predominou o Executivo, mas, 

no seu final, passou a ser vista a face do Poder Judiciário como garantia essencial dos direitos 

fundamentais
22

. 

Tal fenômeno foi acompanhado por uma acentuada preocupação dos vários 

ordenamentos jurídicos com os modelos de organização das estruturas judiciárias, chegando-

se a mencionar a existência de uma efetiva “globalização” das reformas judiciais
23

. Conforme 

será elucidado quando da apreciação dos efeitos do ativismo judicial, assiste-se a uma 

tentativa de controle da atuação dos juízes e dos Tribunais, cuja motivação, não obstante 

possa estar atrelada a um possível escopo de tolher a fiscalização judicial incidente sobre os 

atos de outros poderes do Estado, é exposta como uma necessidade de estruturação de 

mecanismos mais eficazes de controle da atividade judicial, com participação mais próxima 

da sociedade
24

. 

É em virtude da incapacidade de o Estado – através do Executivo - dar efetivo 

cumprimento a direitos sociais e coletivos previstos no ordenamento jurídico que os cidadãos 

passam a depositar no Judiciário as esperanças de concretização dos direitos. 

Em um contexto caracterizado pela identificação da democracia com a 

participação
25

, com o repúdio à inatividade do Estado e à sua omissão, reclamando-se uma 

                                                   
22

 Cf. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. A Reforma do Poder Judiciário. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, Senado, v. 35, n. 137, p. 239-254, jan/mar. 1998. p. 239. 
23

 Sobre o tema, João Paulo Dias destaca que a compreensão do fenômeno do protagonismo dos Tribunais reside 

em saber se as reformas judiciais, efetuadas nos mais variados países, resultam de processos de globalização de 

alta intensidade, isto é, apoiados e influenciados por entidades externas ao país em causa, ou de baixa 

intensidade, ou seja, baseados mais em dinâmicas e forças internas, ainda que partilhando princípios com 

entidades supranacionais. Neste contexto, ressalta a importância de entidades como o Conselho da Europa, a 

União Européia, a Organização das Nações Unidas, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, ou mesmo as organizações internacionais de magistrados MEDEL (Associação Européia de 

Magistrados para a Democracia e Liberdade) e UIM (União Internacional de Magistrados), como responsáveis 

pela elaboração de cartas e princípios gerais de atuação do poder judicial que procuram vincular os seus 

membros (Estados ou associações de magistrados). Tais entidades supranacionais atuariam sob a forma de 

globalização de baixa intensidade, ao contrário de entidades como o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional, a USAID ou o Banco Interamericano para o Desenvolvimento, entre outras, que se caracterizam, 

através dos seus programas de apoio financeiros a reformas judiciais em vários países, por utilizar processos de 

globalização de alta intensidade (cf. DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A Evolução da 

Organização e do Auto-Governo Judiciário. Coimbra: Almedina, 2004. p. 30-31). 
24

 Cf. DE MIGUEL Y ALONSO, Carlos. Justicia y Eficacia mas allá de Las Fronteras. In: Studi in Onore di 

Vittorio Denti. Padova: Cedam, 1994. p. 424. 
25

 Carlos Alberto Simões de Tomaz ressalta que, apesar de o Estado democrático ter encampado os pressupostos 

filosóficos do liberalismo e do Estado social, a liberdade, agora, tem um novo sentido, não mais significando 

liberdade-autonomia, porém uma liberdade-participação (cf. TOMAZ, Carlos Alberto Simões de. Estado de 

Direito e Fundamentabilidade dos Direitos Humanos nos Paradigmas Liberal, Social e Democrático. Direito 

Federal: Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Brasília, ano 22, n. 77, p. 73-103, jul/set. 2004. 

p. 84). 
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atuação positiva
26

, vislumbra-se a gradativa frustração da sociedade com as instituições 

políticas responsáveis pelo cumprimento das promessas normativas
27

. 

Conforme observa Eugenio Raúl Zaffaroni, os direitos, de qualquer natureza, estão 

fundados no tripé formado por sua consagração legislativa, pela previsão dos meios para 

reclamá-los e pela estruturação do setor estatal que torne efetivas as reclamações
28

. Norberto 

Bobbio, ao se referir aos direitos humanos, manifestou idêntico posicionamento, ressaltando a 

insuficiência das leis escritas e a necessidade imperiosa de um comando político que a tais leis 

conferisse efetividade, sem o que não se poderia assegurar a democracia e garantir a paz com 

a solução dos conflitos sociais
29

. 

Não é suficiente, nesse passo, a proclamação solene dos direitos, impondo-se que o 

indivíduo esteja cercado de garantias para a sua preservação e para evitar que sejam sufocados 

pelo exercício da autoridade
30

. 

Deve-se reconhecer, porém, que um governo jamais conseguiria implantar políticas 

de alcance social conforme a necessidade da sociedade a que serve, pois a cada passo 

cumprido surgiriam novas necessidades a serem pleiteadas
31

. Diante de tal impossibilidade, 

agravada pela disparidade vislumbrada entre o elenco de direitos previstos e aqueles 

efetivados na sociedade, constata-se a gradativa frustração das expectativas democráticas 

depositadas nas instituições políticas
32

. 

                                                   
26

 Sob tal aspecto, os direitos fundamentais convertem-se em direitos à prestação ou à participação – 
Leistungsrechte oder Teilhaberechte (cf. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A Formação do Juiz 

Contemporâneo. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 147-157, 1998. p. 149). Sobre a necessidade 

de desenvolvimento da chamada “democracia participativa”: PIZORRUSSO, Alessandro. Partecipazione 

Popolare e Funzione Giurisdizionale. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; 

WATANABE, Kazuo. Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 24-36. 
27

 Cf. VIANNA, Luiz Werneck et al. A Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil. Rio de 

Janeiro: Revan, 1999. p. 39-41. 
28

 O autor destaca, ainda, que existe uma elaboração de complexas teorias, frequentemente de alto nível, sobre os 

conflitos que comprometem direitos e sobre suas soluções e meios de preservá-los, mas existe uma notória 

disparidade entre este nível teórico e aquele que trata das instituições destinadas a efetivar essas soluções. (cf. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário. Crises, Acertos e Desacertos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1995. p. 29). 
29

 Cf. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. São Paulo: Campus, 1992. p. 49. 
30

 Nessa ordem de ideias, a concepção do Estado de direito democrático está sempre relacionada a dois fatores: 

1) a limitação jurídica e a legitimação do poder; 2) a eficácia dos mecanismos garantidores dos direitos 

individuais (cf. TOMAZ, Carlos Alberto Simões de. Estado de Direito e Fundamentabilidade dos Direitos 

Humanos nos Paradigmas Liberal, Social e Democrático. Direito Federal: Revista da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil, Brasília, ano 22, n. 77, p. 73-103, jul/set. 2004. p. 84-85). 
31

 Cf. DALLA-ROSA, Luiz Vergílio.  O Poder Judiciário e a Democracia Substancial. Revista do Curso de 

Pós-Graduação em Direito da UFSC, Florianópolis, v. 21, n. 38, p. 107-123, jul. 1999. p. 118. 
32

 José Eduardo Faria alude a um claro descompasso entre as transformações políticas desejadas e as 

“determinantes sociais das transformações jurídicas possíveis” (cf. FARIA, José Eduardo. O Brasil pós-

constituinte. Rio de Janeiro: Graal, 1989. p. 15-17). 



 

 

20 

Na concepção de João Paulo Dias
33

, tal fato se deve, pelo menos nos países mais 

centrais, a um “duplo falhanço” dos regimes democráticos na sua forma de Estado-

providência: uma maior percepção, por parte da opinião pública, da falta de transparência do 

seu funcionamento e a perda da eficiência e proteção social proporcionada pelo próprio 

Estado. 

Os poderes que compõem o aparato governamental dos Estados contemporâneos 

revelam-se, assim, inadequados para a realidade social e política do nosso tempo
34

, advindo o 

juiz como um recurso contra a implosão das sociedades democráticas
35

 que não conseguem 

administrar de outra forma a complexidade e a diversificação que elas mesmas geraram. 

Os juízes passam, portanto, a ser confrontados com uma nova expectativa política, 

ensejando o direcionamento dos reclamos para os Tribunais como o caminho para a 

efetivação das perspectivas sociais. O consectário lógico reside na paulatina crença no 

Judiciário, observada na sociedade, e a consequência inevitável consistiu na expansão do 

volume de demandas judiciais e na impossibilidade de se fornecer uma resposta efetiva e 

célere a todos os conflitos apresentados. 

 

1.1.2. A paulatina crença no Judiciário 

 

A desilusão dos cidadãos com o Executivo e o Legislativo redundou na transferência 

dos ideais de concretização das garantias para o Judiciário. Sobre os juízes e os Tribunais 

foram projetadas e depositadas as esperanças de efetivação das promessas encartadas nos 

Textos Constitucionais. 

O sucesso da justiça é, como dito acima, inversamente proporcional ao descrédito 

que afeta o Executivo e o Legislativo, causado pela crise de desinteresse e pela perda do 

espírito público. É na imparcialidade dos julgadores que a sociedade busca a referência 

simbólica não identificada nas instituições representativas. Segundo Antoine Garapon, o 

espaço simbólico da democracia emigra, assim, silenciosamente do Executivo e do 

                                                   
33

 Cf. DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A Evolução da Organização e do Auto-governo 
Judiciário. Coimbra: Almedina, 2004. p. 31. 
34

 Segundo Dalmo de Abreu Dallari, o fundamento reside no fato de que foram concebidos no século XVIII, 

quando só uma pequena parte das populações tinha a garantia de seus direitos e a possibilidade de exigir que eles 

fossem respeitados (cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 1). 
35

 Cf. GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia. O Guardião das Promessas. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2001. p. 27. 
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Legislativo para a Justiça e o juiz passa a ser o último guardião de promessas
36

, tanto para o 

sujeito como para a comunidade política.  

Luiz Flávio Gomes, em análise sobre a função do magistrado num Estado 

Constitucional e Democrático de Direito, sustenta que cabe ao juiz o papel de assegurar o 

reconhecimento e a eficácia desse modelo de Estado, implicando isso o redimensionamento 

do exercício de seu mister, notadamente no tocante à sujeição à lei, que somente poderá ser 

aplicada se for constitucionalmente válida
37

. Na concepção da autora Ingeborg Maus, 

contudo, ao analisar o crescimento do Tribunal Federal Constitucional alemão, não se trata 

simplesmente da ampliação objetiva das funções do Judiciário - com o aumento do poder da 

interpretação, a crescente disposição para litigar ou, em especial, a consolidação do controle 

jurisdicional sobre o legislador -, acompanhando essa evolução uma representação da Justiça 

por parte da população que ganha contornos de veneração religiosa
38

. 

De fato, e sem aludirmos momentaneamente aos efeitos decorrentes de tal fenômeno, 

o Poder Judiciário passou a ser percebido pela sociedade como a “salvaguarda confiável”
39

 

das expectativas por igualdade e a se comportar de modo substitutivo ao Estado, aos partidos, 

à família, à religião, entre outros, que circunstancialmente não mais seriam capazes de 

cumprir a contento as suas funções de distribuição dos bens constitucionalmente assegurados. 

O magistrado, nesse passo, assume a posição de intérprete conclusivo do Direito, 

emergindo, não impunemente, como o último instante institucional de retificação e resguardo 

de direitos lesados na órbita da sociedade
40

. 

Serão analisadas, mais adiante, as consequências provenientes desta transferência, 

sobretudo quanto à incapacidade, também do Judiciário, de atender a todas as expectativas. O 

fato é que esta identificação do Judiciário como “meio institucional necessário à concretude 

democrática”
41

 constituiu a razão fundamental do crescimento do número de demandas 

judiciais, a ser analisado no item subsequente. 

 

                                                   
36

 Cf. GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia. O Guardião das Promessas. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2001. p. 27. 
37

 Cf. GOMES, Luiz Flávio. A Dimensão da Magistratura. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 113. 
38

 Cf. MAUS, Ingeborg. Judiciário como Superego da Sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 

“sociedade órfã”. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 58, p. 183-202, nov. 2000. p. 185.  
39

 Cf. LEARDINI, Márcia. A Importância da Formação do Magistrado para o Exercício de sua Função Política. 

In: ALMEIDA, José Maurício Pinto de; LEARDINI, Márcia (Coord.). Recrutamento e Formação de 
Magistrados no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007. p. 122. 
40

 Cf. DELGADO, Mauricio Godinho. Democracia e Justiça. Sistema Judicial e Construção Democrática no 

Brasil. São Paulo: LTr, 1993. p. 43. 
41

 A expressão aqui utilizada é do autor Luiz Vergílio Dalla-Rosa (cf. DALLA-ROSA, Luiz Vergílio. O Poder 

Judiciário e a Democracia Substancial. Revista do Curso de Pós-Graduação em Direito da UFSC, 

Florianópolis, v. 21, n. 38, p. 107-123, jul. 1999. p. 114). 
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1.1.3. A “explosão da litigiosidade”
42

  

 

Como desdobramento da perda de credibilidade dos atores políticos, o Judiciário 

passa a ser visto como a instituição apta a funcionar como fiscalizadora dos demais poderes 

estatais
43

. Tal constatação redundou em um crescimento acentuado no número de ações 

judiciais
44

. 

Com uma previsão maior de garantias nas Constituições
45

, associada à adoção de 

medidas tendentes à ampliação do acesso à justiça, ocorreu um despertar de consciência da 

sociedade em geral para a possibilidade de efetivação dos direitos com o ingresso de 

demandas no Judiciário.  

Além disso, no que tange ao ordenamento jurídico brasileiro, algumas reformas 

procedimentais e a criação dos Juizados Especiais, no âmbito estadual e federal, ensejaram a 

“descoberta” do Judiciário por uma camada da população que, até então, dificilmente o 

visualizava como meio viável à efetivação dos direitos, tanto pela onerosidade excessiva 

(caracterizada pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, ou mesmo pelo 

deslocamento até os foros, muitas vezes situados apenas em grandes centros ou nas capitais 

dos Estados) quanto pelos aspectos relacionados à efetividade do serviço prestado 

(incalculável demora no processamento dos feitos, ausência de racionalidade na tramitação 

dos processos, bem como a dificuldade no cumprimento das sentenças, entre outros).  

Diante disso, houve um crescimento não apenas numérico dos processos judiciais, 

mas também qualitativo, deparando-se os juízes e Tribunais com pretensões cuja 

concretização submetia-se, até então, à estrita discricionariedade do Legislativo ou do 

Executivo
46

. 

Assiste-se, exemplificativamente, à propositura de ações tendentes a: assegurar o 

recebimento de medicamentos ou o atendimento hospitalar; compelir escolas ou universidades 

                                                   
42

 Faz-se uso, aqui, da expressão cunhada por Boaventura de Sousa Santos (cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. 

Introdução à Sociologia da Administração da Justiça. In: FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e Justiça. A 

função social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1989. p. 39). 
43

 “Os juízes deixam de ser árbitros distantes e indiferentes de conflitos privados, ou de litígios entre indivíduos e 

Estado”, para “realizar, no seu campo de atividade, os grandes objetivos sócio-econômicos da organização 

constitucional” (cf. COMPARATO, Fábio Konder. Novas Funções Judiciais no Estado Moderno. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 614, p. 14-22, dez. 1986. p. 16). 
44

 Para maior aprofundamento: TATE, C. Neal. Why the Expansion of Judicial Power? In: TATE, C. Neal; 

VALLINDER, Torbjörn (Org.). The Global Expansion of Judicial Power. New York: New York University, 
1995. p. 27-37. 
45

 Para Lenio Luiz Streck, a Constituição Federal de 1988 é uma “confissão de que as promessas de realização da 

função social do Estado ainda não foram cumpridas” (cf. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e 

hermenêutica. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 85). 
46

 Cf. FARIA, José Eduardo. O Poder Judiciário no Brasil: paradoxos, desafios, alternativas. Brasília: 

Conselho da Justiça Federal, 1996. p. 37.  
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à efetivação de matrículas; determinar a entidades públicas a realização de concurso tendente 

à contratação de servidores; entre outras
47

. De igual modo, vê-se o aumento no número de 

demandas visando à proteção de interesses difusos e coletivos, bem como o incremento na 

efetivação do controle da constitucionalidade das leis pelo Judiciário, por via difusa ou 

concentrada. Não se olvide, ainda, da interposição de ações por partidos políticos, com o 

escopo exclusivo de inserir o Judiciário em meio às disputas políticas subjacentes.  

Se a democracia pressupõe, para que sua prática se efetive, um jogo dialético e 

infindável de tensões, é evidente que, em cenários como o brasileiro, o Judiciário receberá – 

como tem recebido – uma diversificada gama de conflitos
48

 que, expressando situações e 

valores de presença relativamente recente, correspondente à pressão do sistema sobre o  

aparelho judicial
49

. Exige-se, nesse passo, um Judiciário mais participativo
50

, capaz de decidir 

conflitos de diversos matizes que surgem na sociedade
51

, com destaque para as questões de 

índole estritamente política, acima referenciadas. 

 

1.2. Os efeitos do ativismo judicial: a crise do Judiciário 

 

De fato, o crescimento do número de conflitos submetidos aos magistrados ensejou a 

consequente incapacidade da instituição de promover a solução de forma eficaz. As 

frustrações, anteriormente dirigidas às instituições políticas, passaram a ser direcionadas ao 

                                                   
47

 Outros exemplos são citados em estudo realizado por George Marmelstein: “Várias decisões judiciais foram 

responsáveis pelo direcionamento de políticas públicas de grande relevância social, como a obrigatoriedade de 

fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas carentes, a proibição de fumo em lugares públicos e em vôos 

no território nacional, a exigência de estudos de prévio impacto ambiental para a liberação de produtos 

geneticamente modificados, o reconhecimento de direitos previdenciários a companheiros homossexuais, a 

obrigatoriedade de revisão geral anual nos proventos de servidores públicos, a possibilidade de levantamento de 

valores do FGTS para custeio do tratamento de doenças e em caso de enchentes, entre inúmeras outras” (cf. 

MARMELSTEIN, George. Papel Social da Justiça Federal – Garantia de Cidadania. Revista ESMAFE 5ª, 

Recife, TRF da 5ª Região, n. 9, p. 11-82, abr. 2005. p. 67). 
48

 Segundo relata Zaffaroni, a incorporação dos direitos chamados “sociais” e suas contradições regionais, com a 

sequela de marginalização e exclusão, isto é, de disparidade gravíssima entre o discurso jurídico e a planificação 

econômica provoca também o aumento de demandas judiciais, com características próprias: o aumento da 

burocracia estatal (e sua pretendida redução por força de cortes orçamentários) e a produção legislativa 

impulsionada unicamente pelo clientelismo político provocam um maior protagonismo político dos juízes (cf. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário. Crises, Acertos e Desacertos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1995. p. 23-24). 
49

 Cf. CARVALHO, Luiz Fernando Ribeiro de. Democracia e Acesso à Justiça. Revista da EMERJ, Rio de 
Janeiro, v. 1, n. 1, p. 161-170, 1998. p. 163. 
50

 Cf. RODRIGUEZ-AGUILERA, Cesáreo. El Poder Judicial en la Constitución. Barcelona: Bosch, 1980. p. 

97-98. 
51

 Cf. VERBICARO, Loiane Prado. A Judicialização da Política à luz da Teoria de Ronald Dworkin. Conpedi, 

nov. 2005. Disponível em: <http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Loiane%20Prado%20Verbicaro.pdf> 

Acesso em: 22 dez. 2008. 
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Judiciário
52

, exigindo-se a sua renovação e a remodelação de sua estrutura, através das 

reformas. 

É inequívoco que a transferência irracional de todas as frustrações modernas para a 

justiça, colocando-a no “núcleo do tornado”
53

, e o entusiasmo ingênuo pela sua onipotência 

acabariam voltando-se contra a própria justiça
54

. Nesta nova conjuntura, impõe-se ao 

Judiciário a execução eficaz de tarefas muitas vezes superiores às suas capacidades
55

.  

A generalização da crise, com reflexos na educação, na economia, na saúde, na 

previdência social, nas relações de trabalho, é fator gerador de conflitos que serão levados ao 

Judiciário
56

, ensejando, fatalmente, a insatisfação com o seu funcionamento e a necessidade 

de se repensar a sua estrutura. 

Os conflitos ganham, de fato, nova dimensão, reclamando novos equacionamentos, 

soluções mais efetivas, um processo mais ágil e um Judiciário mais eficiente, dinâmico e 

participativo na preservação dos direitos fundamentais
57

. 

Para Antoine Garapon
58

, essa inversão de posições entre a justiça, de um lado, e o 

Executivo e o Legislativo, de outro, traz pesadas consequências. Ao instaurar tal distância 

entre os poderes públicos e a fonte dos valores, a democracia é condenada a uma 

transformação permanente e, ao eleger a justiça como nova cena, a democracia condena o 

direito positivo a um déficit permanente. 
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 Para Carmem Lúcia Antunes Rocha, o magistrado deixou de ser o “juiz-pacificador dos conflitos” para se 

transformar em “juiz-agente transformador” do Direito para a realização da justiça material concreta (cf. 

ROCHA, Carmem Lúcia Antunes et al. A atuação do Judiciário no cenário sócio-político nacional. In: 1ª 

Jornada de Estudos Judiciários – Cadernos do CEJ. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1996. p. 63). Em 

idêntico sentido: APPIO, Eduardo. Discricionariedade Política do Poder Judiciário. Curitiba: Juruá, 2007. p. 

82-83; DANTAS, Frederico Widson da Silva. O Papel do Juiz na Sociedade Contemporânea: uma reflexão sobre 

o ativismo judicial no Brasil. Revista ESMAFE 5ª, Recife, TRF da 5ª Região, n. 18, p. 45-59, dez. 2008. p. 53-

55. 
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 A expressão é do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (cf. DIREITO, Carlos Alberto Menezes. A 

Prestação Jurisdicional e a Efetividade dos Direitos Declarados. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 

p. 141-146, 1998. p. 143). 
54

 Cf. GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia. O Guardião das Promessas. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2001. p. 27-28. 
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 Como adverte Lenio Luiz Streck, “a eficácia das normas constitucionais exige um redimensionamento do 

papel do jurista e do Poder Judiciário (em especial da Justiça Constitucional) nesse complexo jogo de forças, na 

medida em que se coloca o seguinte paradoxo: uma Constituição rica em direitos (individuais, coletivos e 

sociais) e uma prática jurídico-judiciária que, reiteradamente, (só)nega a aplicação de tais direitos” (cf. 
STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 15). 
56

 Cf. RIBEIRO, Antônio de Pádua. O Judiciário como Poder Político no Século XXI. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, Senado, v. 36, n. 144, p. 91-100, out/dez. 1999. p. 98. 
57

 Cf. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo.  A Formação do Juiz Contemporâneo. Revista da EMERJ, Rio de 

Janeiro, v. 1, n. 1, p. 147-157, 1998. p. 148. 
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 Cf. GARAPON, Antoine. op. Cit. p. 50-53. 
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A justiça, portanto, não pode se colocar plenamente no lugar da política
59

; do 

contrário, arrisca-se a abrir caminho para uma tirania das minorias, e até mesmo para uma 

espécie de crise de identidade
60

.  

Ingeborg Maus
61

 ressalta, ainda, que, quando a justiça ascende - ela própria - à 

condição de mais alta instância moral da sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo 

de controle social, ao qual normalmente se deve subordinar toda instituição do Estado em uma 

forma de organização política democrática. 

Para a autora alemã, a vinculação estrita do aparelho judicial do Estado (e do 

Executivo) à legislação, ressaltada por meio do inquestionável primado do Legislativo sobre 

os demais poderes do Estado no modelo clássico de separação de poderes, tinha o sentido 

exclusivo de submeter esse aparato à vontade do povo. A introdução de pontos de vista 

morais e de “valores” na jurisprudência não só lhe confere maior grau de legitimação, 

imunizando suas decisões contra qualquer crítica, como também conduz a uma liberação da 

Justiça de qualquer vinculação legal que pudesse garantir sua sintonização com a vontade 

popular. 

Como ressaltamos na introdução deste trabalho, Zaffaroni evita a utilização da 

expressão “crise”
62

. O termo “crise”, no entanto, é comumente utilizado no meio acadêmico, 

cabendo reiterar que o utilizamos com referência à legitimidade social, com enfoque para a 

aptidão do Judiciário de promover, perante a sociedade, a prestação de contas acerca do seu 

funcionamento. 

Ora, todo olhar sobre a relação do Judiciário com o político é, em virtude do 

princípio da separação dos poderes, um olhar desconfiado
63

. É necessário ressaltar, contudo, 

que a discussão acerca da legitimidade democrática do Judiciário em razão da forma de 
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 Para Ronald Dworkin, “se todo o poder político fosse transferido para os juízes, a democracia e a igualdade do 
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p. 73-106, jul/set. 2004. p. 93-94. 
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 Cf. MAUS, Ingeborg. Judiciário como Superego da Sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 

“sociedade órfã”. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 58, p. 183-202, nov. 2000. p. 187-189. 
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 Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário. Crises, Acertos e Desacertos. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1995. p. 23-25. 
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 Cf. ASSIER-ANDRIEU, Louis. O Direito nas Sociedades Humanas. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 
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ingresso dos seus membros encontra-se ultrapassada. O exercício da jurisdição, de forma 

autônoma e independente das interferências dos demais poderes, constitui um pressuposto no 

Estado Democrático, devendo-se analisar, exclusivamente, a forma de exercício do poder de 

julgar. 

O poder, sem dúvida, não deve ser dividido em três segmentos, cada um deles com a 

atribuição de funções específicas. Os poderes só podem manter o equilíbrio se partilharem as 

mesmas áreas. Em todos os Estados que adotam a separação de poderes, cada poder legisla, 

administra e julga
64

. 

Acatamos, assim, a posição de Zaffaroni de que uma instituição não é democrática 

unicamente porque não provenha da eleição popular, até mesmo porque, em muitos países, os 

magistrados ingressam em seus cargos através de eleições, sem que se afastem os 

questionamentos quanto à possibilidade de controle dos atos dos demais poderes. Por tal 

motivo, uma instituição é democrática quando seja funcional para o sistema democrático, 

quando seja necessária para sua continuidade
65

, decorrendo a legitimidade do modo de 

desempenho da função e do grau de acessibilidade
66

. 

Assentadas tais premissas, o fato é que a concentração das atenções no Judiciário 

despertou a sociedade para a necessidade de aprimorar a sua estrutura para as novas 

exigências
67

, sempre com o cuidado de manter preservada a sua independência, assegurando-

se a realização dos julgamentos de forma imparcial e sem favoritismos
68

. 

Em tal contexto, revelou-se de pouca efetividade o controle reservado às 

Corregedorias ou aos conselhos administrativos dos Tribunais. Difundiu-se, portanto, a 

realização de reformas das estruturas judiciais, com a previsão de conselhos da magistratura. 

No Brasil, a despeito da previsão anterior do Conselho Nacional da Magistratura, a instituição 
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 Cf. GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia. O Guardião das Promessas. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
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 Confira-se: AROCA, Juan Montero. Independencia y Responsabilidad del Juez. Madrid: Civitas, 1990. p. 
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de um órgão de controle com a participação social em sua composição só foi levado a efeito 

com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004.  

 

1.3. Os debates que antecederam a criação do Conselho Nacional de Justiça no 

ordenamento jurídico brasileiro 

 

1.3.1. O Conselho Nacional da Magistratura 

 

Não foi o Conselho Nacional de Justiça a primeira tentativa de estruturação de um 

órgão voltado ao exercício do controle da atuação dos membros do Poder Judiciário no Brasil. 

Embora não venha a constituir propriamente um antecedente histórico, com a promulgação da 

Constituição de 1967, foi instituído o Conselho Nacional da Magistratura, composto por sete 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, com a atribuição de exercer o poder disciplinar com 

relação aos juízes e aos membros de Tribunais, à exceção do Supremo Tribunal Federal.  

A previsão não se manteve com a edição da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de 

outubro de 1969, ressurgindo, porém, com o advento da Emenda Constitucional nº 7, de 13 de 

abril de 1977, outorgada sob a vigência do Ato Institucional nº 05, e com a consequente 

previsão de suas atribuições e detalhamento do procedimento disciplinar pela Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (LOMAN), Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979. 

Note-se que a proposição da Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, no 

que toca à estruturação do Conselho Nacional da Magistratura, foi justificada sob o 

argumento da necessidade de estabelecimento da responsabilidade para assegurar o bom 

desempenho das funções do cargo de magistrado. Assim, o órgão superior ou Conselho 

Judiciário Nacional interviria para suprimir irregularidades mais graves. O órgão, estruturado 

dentro do Supremo Tribunal Federal para manter a independência dos Poderes, exerceria 

ampla função censória, cabendo-lhe atuar sempre que necessário
69

.  

A Lei Complementar nº 35/79 regulamentou as atribuições do Conselho Nacional da 

Magistratura, estabelecendo o procedimento a ser observado no controle disciplinar da 

atuação dos magistrados. Nos termos do seu art. 50, cabia ao Conselho conhecer de 

reclamações contra membros de Tribunais, podendo avocar processos disciplinares contra 

Juízes de primeira instância e, em qualquer caso, determinar a disponibilidade ou a 

aposentadoria de uns e outros, com vencimentos proporcionais ao tempo de Serviço. 
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O exercício das atribuições específicas do Conselho Nacional da Magistratura 

deveria ocorrer paralelamente à atuação disciplinar dos Tribunais, sem interferências 

recíprocas. Não foram estabelecidas exigências específicas para a interposição de reclamação 

contra membro de Tribunal, impondo-se, apenas, sua apresentação por petição com firma 

reconhecida, sob pena de arquivamento liminar, salvo se assinada pelo Procurador-Geral da 

República, pelo Presidente do Conselho Federal ou Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil ou pelo Procurador-Geral da Justiça do Estado. 

No processamento das reclamações, o Procurador-Geral da República funcionava 

como fiscal da lei. O julgamento, porém, realizava-se em sessão secreta do Conselho, com a 

presença de todos os membros, publicando-se somente a conclusão do acórdão. Admitia-se, 

contudo, em todos os atos e termos do processo, a presença do reclamado ou do seu 

advogado. 

Para a avocação de processo disciplinar contra juiz de instância inferior, no entanto, 

exigia-se representação fundamentada do Procurador-Geral da República, do Presidente do 

Conselho Federal ou Secional da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Procurador-Geral da 

Justiça do Estado, oferecida dentro de sessenta dias da ciência da decisão disciplinar final do 

órgão a que estivesse sujeito o Juiz, ou, a qualquer tempo, se, decorridos mais de três meses 

do início do processo, não tivesse sido proferido o julgamento. 

O sigilo do processo e julgamento das representações e reclamações justificava-se, 

conforme o art. 54 da LOMAN, pela intenção de resguardo da dignidade do magistrado, 

sendo admissível, porém, a delegação da instrução, pelo relator, a Juiz de posição funcional 

igual ou superior à do indiciado. 

É interessante observar que a LOMAN previu, tão-somente, as penalidades de 

aposentadoria e disponibilidade, ambas com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, 

não fazendo menção a penalidades intermediárias. De um lado, a aposentadoria proporcional 

reservava-se aos casos de manifesta negligência no cumprimento dos deveres do cargo; de 

procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções; e de escassa 

ou insuficiente capacidade de trabalho, ou cujo proceder funcional fosse incompatível com o 

bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Por outro lado, poderia ser determinada 

a disponibilidade no caso em que a gravidade das faltas não justificasse a decretação da 

aposentadoria, ficando vedado o cômputo do tempo em que se mantivesse a situação da 

disponibilidade, exceto para efeito de aposentadoria. 
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A Constituição Federal de 1988, a despeito dos debates que nortearam a Assembleia 

Nacional Constituinte
70

, não manteve o Conselho, prevendo a autonomia dos Tribunais, com 

acentuada amplitude, para o exercício das atribuições então reservadas ao Conselho Nacional 

da Magistratura. 

O Conselho Nacional da Magistratura teve uma duração muito curta, além de ser 

composto, tão-somente, por sete Ministros do Supremo Tribunal Federal. Afigurava-se mais 

como uma subdivisão do Supremo Tribunal Federal do que propriamente como um órgão 

autônomo, apto a realizar um efetivo controle do funcionamento do Judiciário
71

. 

 

1.3.2. Os Projetos de Emenda Constitucional nº 96/1992 e 112-A/1995: as discussões que 

nortearam as propostas de reforma do Judiciário 

 

No dia 26/03/1992, o deputado e jurista Hélio Bicudo apresentou o Projeto de 

Emenda Constitucional nº 96, conhecido como Projeto de Reforma do Poder Judiciário, com a 

justificativa de que a Justiça, em seus vários setores, precisava modernizar-se
72

. Não houve, 

no projeto inicial, a proposta de restabelecimento do Conselho Nacional da Magistratura ou 

de criação de um novo órgão similar; porém, no art. 18 da proposição, identifica-se um 

enrijecimento do controle interno dos magistrados, reservado aos Tribunais, prevendo-se o 

acompanhamento dos processos disciplinares pelo Ministério Público, sempre que se tratasse 

de casos de corrupção. 

Segundo a proposta
73

, qualquer cidadão teria o direito e o Ministério Público e a 

Ordem dos Advogados do Brasil o dever de denunciar ao Tribunal competente os casos de 
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corrupção de magistrados, ficando o Tribunal obrigado a processar a denúncia em qualquer 

hipótese, com o acompanhamento do Ministério Público. A condenação do denunciado 

implicaria a perda do cargo, sem prejuízo das sanções civis e penais ainda cabíveis. 

Em 31 de maio de 1995, no entanto, o deputado José Genoino apresentou o Projeto 

nº 112-A, propondo um sistema de controle do Judiciário composto por um Conselho Federal 

de Justiça e por Conselhos Estaduais, além de um Conselho Distrital. 

O Conselho Federal de Justiça contaria com dez membros: cinco Ministros (eleitos, 

respectivamente, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo 

Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Superior Tribunal 

Militar); um Procurador da República, indicado pelo Conselho Superior do Ministério 

Público; um advogado, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; e 

três cidadãos, com mais de 35 (trinta e cinco) anos, eleitos pelo Congresso Nacional. Os 

Conselhos Estaduais e o Distrital também possuiriam composição heterogênea, com a 

inclusão de cidadãos entre os integrantes.  

Apesar de a proposta referir-se expressamente à fiscalização externa do Poder 

Judiciário, vedava-se qualquer interferência em matéria jurisdicional, reservando-se aos 

Conselhos atribuições de cunho administrativo, como a fiscalização do serviço judicial, a 

supervisão de atos administrativos e o recebimento de denúncias e reclamações contra 

membros da magistratura e funcionários dos serviços auxiliares
74

. Em tal ordem de ideias, os 

Conselhos absorveriam grande parte das atribuições administrativas dos Tribunais, ficando 

responsáveis pela elaboração da proposta orçamentária anual; pelo processo de vitaliciamento 

dos magistrados; pelas propostas de criação e extinção de varas judiciárias e Tribunais; pela 

criação e extinção de cargos de magistrados e dos serviços auxiliares; pelo processamento dos 

pedidos de promoção de juízes, com aferição do merecimento; bem como pela tramitação de 

procedimentos passíveis de ensejar a perda do cargo de magistrado. 

Acerca da criação de um único Conselho, com abrangência nacional, assim se  

manifestou o deputado José Genoino: 

A criação de um único órgão com competência nacional para avaliar e 
planejar todo o Poder Judiciário, seja estadual, seja federal, nas diversas 

especializações de cada uma de suas divisões federativas, não poderá ter, 
pela competência altamente concentrada, a eficácia e a agilidade necessárias. 
A nossa proposta, ao contrário, estabelecia a criação de um sistema integrado 

                                                                                                                                                               
<http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=1/5/1992&txpagina=7847&altura=700

&largura=800>. Acesso em: 12 maio 2009. 
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pelo Conselho Federal de Justiça, pelos Conselhos Estaduais de Justiça e 
pelo Conselho Distrital de Justiça, respeitando o princípio federativo e a 

autonomia de cada um dos Tribunais do país e descentralizando a atividade 
de avaliação e planejamento.75 

Após, em 1996, a proposta do deputado José Genoino foi submetida a uma Comissão 

Especial, sob a relatoria do deputado Jairo Carneiro, que não tardou em apresentar emenda 

substitutiva, na qual se incluía a proposta de criação do Conselho Nacional de Justiça, 

composto por quinze membros, assim distribuídos: um Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, que o presidiria; dois Ministros do Superior Tribunal de Justiça; dois Ministros do 

Tribunal Superior do Trabalho; um Ministro do Superior Tribunal Militar; um juiz 

representante dos Tribunais Regionais Federais; um juiz representante dos Tribunais 

Regionais do Trabalho; três Desembargadores representantes dos Tribunais de Justiça; um 

advogado representante da Ordem dos Advogados do Brasil; um membro do Ministério 

Público; e dois magistrados representantes da entidade máxima representativa da magistratura 

nacional, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 

A legitimidade para dirigir-se ao Conselho não seria irrestrita, contemplando os 

seguintes órgãos ou entidades: Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; 

Mesa da Assembléia Legislativa; Tribunais; Procurador-Geral da República; Advogado-Geral 

da União; Defensor Público Geral da União; Procurador-Geral de Justiça de Estado ou do 

Distrito Federal; Procurador-Geral ou Advogado-Geral de Estado ou do Distrito Federal; 

Defensor Público Geral de Estado ou do Distrito Federal; Conselho Federal ou Seccional da 

Ordem dos Advogados do Brasil; e entidade máxima representativa da magistratura nacional, 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Caberia ao Conselho a definição e a fixação, com a participação dos órgãos do Poder 

Judiciário e das associações representativas das carreiras jurídicas, de planos de meta e do 

planejamento estratégico, e de planos e programas de avaliação institucional e do 

funcionamento do Poder Judiciário, tendo em vista o aumento da eficiência, racionalização, 

incremento da produtividade e maior eficácia do sistema. Ademais, o Conselho passaria a ser 

o ente coordenador de todo o sistema de escolas da magistratura existentes no país. 

A emenda substitutiva, contudo, foi arquivada em 1998. 

A tramitação do Projeto de Reforma do Poder Judiciário só voltou a ocorrer a partir 

dos debates, iniciados em 1999, acerca da instauração de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito para a investigação de irregularidades no Judiciário. As propostas foram 
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desarquivadas, sendo designado o deputado Aloysio Nunes como relator. Das emendas 

apresentadas, no total de quarenta e cinco, quatorze referiam-se ao Conselho Nacional de 

Justiça, as quais foram submetidas ao deputado Marcelo Déda, indicado como sub-relator 

para o tema. 

A proposta apresentada no parecer foi de composição de um sistema de controle do 

Judiciário formado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos Conselhos Estaduais. O 

primeiro seria composto por vinte e um membros, com a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil e do Ministério Público. 

Em seguida, o deputado Aloysio Nunes promoveu alterações na proposta, reduzindo 

o número de membros para nove e admitindo o oferecimento de denúncias e reclamações por 

qualquer interessado, ao contrário do que havia sugerido o deputado Jairo Carneiro. 

O Projeto de Emenda Constitucional nº 112, de 1995, foi apenso ao Projeto nº 

96/1992, em março de 1999.  

Em agosto de 1999, passou a relatar o Projeto nº 96/1992 a deputada Zulaiê Cobra. 

Em seu substitutivo, apresentado em setembro do mesmo ano, foi proposto um Conselho 

composto por treze membros, incluindo representantes do Ministério Público e da Ordem dos 

Advogados do Brasil e dois cidadãos. A proposta passou por mais algumas alterações até vir a 

ser aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados e, posteriormente, no âmbito do Senado 

Federal, redundando na promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 

2004. 

 

1.3.3. O advento da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004 

 

A estruturação do atual Conselho Nacional de Justiça, como visto no item 

precedente, ocorreu apenas com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de 

dezembro de 2004. Pontuamos, em princípio, que não se trata de um órgão de controle 

“externo”. Tal designação decorreu da inclusão de membros alheios ao Judiciário em sua 

composição
76

, mas não se afigura correta, tendo em vista que o Conselho integra a estrutura 

do Judiciário. 
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Como passou a dispor o art. 103-B da Constituição da República, o Conselho 

Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros, assim distribuídos: um Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo Tribunal; um Ministro do Superior 

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

Trabalho, indicado pelo respectivo Tribunal; um desembargador de Tribunal de Justiça, 

indicado pelo Supremo Tribunal Federal; um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal 

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

um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; um juiz de Tribunal Regional do 

Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; um juiz do trabalho, indicado pelo 

Tribunal Superior do Trabalho; um membro do Ministério Público da União, indicado pelo  

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

Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada 

instituição estadual; dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil; e dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados 

um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.  

Para integrar o Conselho Nacional de Justiça, é necessário possuir mais de trinta e 

cinco e menos de sessenta e seis anos de idade. A nomeação é realizada pelo Presidente da 

República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Apenas 

excepcionalmente, na hipótese de não efetuadas as indicações no prazo legal, caberá a escolha 

ao Supremo Tribunal Federal. 

No que toca às atribuições, compete ao Conselho o controle da atuação 

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

juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da 

Magistratura: zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 

Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 

recomendar providências; zelar pela observância do art. 37 da Constituição e apreciar, de 

ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 

ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se 

adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da 

competência do Tribunal de Contas da União; receber e conhecer das reclamações contra 

membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e 

órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 

público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos 

Tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a 
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disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de 

serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; representar ao 

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. 

Cabe ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça atuar como Corregedor, 

competindo-lhe o recebimento de reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas 

aos magistrados e aos serviços judiciários; o exercício das funções executivas do Conselho, de 

inspeção e de correição geral; e a requisição e designação de magistrados, delegando-lhes 

atribuições, e requisição de servidores de juízos ou Tribunais, inclusive nos Estados, Distrito 

Federal e Territórios. 

Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Encontra-se prevista na Constituição Federal, ainda, a criação de ouvidorias de 

justiça pela União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, competentes para receber 

reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 

Nacional de Justiça. 

De plano, cabe a ressalva de que o Conselho Nacional de Justiça não exerce 

jurisdição, atuando, exclusivamente, no âmbito administrativo
77

, controlando e fiscalizando os 

atos de tal natureza praticados pelos Tribunais e demais órgãos do Judiciário.  

Não obstante tenham sido bastante ressaltadas, quando de sua instituição, as suas 

atribuições correicionais, com o controle disciplinar dos magistrados, a função primordial do 

Conselho Nacional de Justiça consiste, atualmente, na uniformização das deliberações 

administrativas dos órgãos do Judiciário e no acompanhamento dos dados estatísticos, com 

propositura de alterações ou com a adoção, em âmbito nacional, de medidas que 

eventualmente tenham produzido resultados favoráveis em determinados Tribunais. 
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No que tange à possibilidade de revisão de decisões administrativas já proferidas 

pelos Tribunais, apesar da alegada intenção de evitar os efeitos do corporativismo
78

, é sempre 

relevante ressaltar que tal prerrogativa deve ser exercida com cautela
79

, com respeito às 

hipóteses constitucionais de competência privativa
80

. 

A apresentação das atribuições do Conselho Nacional de Justiça evidencia que a 

Constituição já traçou os limites, devendo-se avaliar se a atuação da instituição traduz, na 

prática, o cumprimento das finalidades estampadas no Texto Constitucional. No item 

seguinte, iremos abordar os pontos sensíveis que despertaram os argumentos no sentido da 

inconstitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça, chamando atenção, ainda, para os 

posicionamentos contrapostos surgidos no âmbito doutrinário e para as sugestões 

apresentadas acerca do seu funcionamento. 

 

1.4. Os pontos sensíveis (federalismo, separação dos Poderes, independência funcional 

e autonomia dos Tribunais) e os debates quanto à constitucionalidade do Conselho 

Nacional de Justiça 

 

Quando utilizamos a expressão “pontos sensíveis”, nossa intenção é a de, 

meramente, chamar atenção para questões fundamentais do texto constitucional, primordiais 

ao próprio Estado Democrático de Direito, que qualificamos como verdadeiras balizas a 

serem respeitadas por qualquer instituto, sob pena de configuração da inconstitucionalidade.  

É em razão da necessidade de se assegurar a intangibilidade destes pontos 

fundamentais que a instituição do Conselho Nacional de Justiça sempre esteve permeada de 

controvérsias, desde as primeiras propostas, no âmbito do Congresso Nacional, até o presente 

momento, com discussões que enfocam a previsão em si do novo órgão, a partir da estrutura e 

das atribuições constantes da Carta Magna, ou a sua efetiva atuação caso a caso
81

. 
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ordenamento jurídico brasileiro, Maria Tereza Sadek constatou que a proposta de criação de um órgão para o 
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Inicialmente, no que tange ao federalismo, a Constituição incluiu expressamente, em 

seu art. 60, § 4º, I, a impossibilidade de deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a 

forma federativa de Estado, inserindo-a em seu núcleo intangível. As características básicas 

da Federação gravitam em torno da autonomia dos Estados-membros e dos Municípios, na 

distribuição de competências entre a União e os Estados-membros e os Municípios e na 

participação local nas decisões políticas gerais
82

. 

No nosso estudo, interessa a autonomia que a Constituição conferiu aos Estados e ao 

Distrito Federal para organização de sua Justiça. Com efeito, a autonomia dos Estados 

consiste em sua capacidade de auto-organização e legislação própria, autogoverno e 

autoadministração. Tal autonomia reflete-se no campo do Poder Judiciário na possibilidade de 

os Estados organizarem e fixarem a competência de seus Tribunais e de criarem a Justiça 

Militar estadual.  

São inadmissíveis, assim, interferências nesta autonomia provenientes de órgãos ou 

entidades federais. Os Estados, contudo, em suas Constituições, devem guardar respeito ao 

princípio da simetria com a Constituição da República, evitando, portanto, a caracterização 

eventual de inconstitucionalidade. 

Assentadas tais premissas, o grande debate relativo ao Conselho Nacional de Justiça, 

quanto ao federalismo, versa, exatamente, sobre sua abrangência nacional. Apresentou-se o 

delicado questionamento: nosso Estado federativo admite um Conselho de abrangência 

nacional, com determinações administrativas e de cunho orçamentário incidentes 

irrestritamente sobre o Judiciário Federal e sobre os Estados-membros, ou deveria existir um 

Conselho Federal e Conselhos Estaduais e Distrital?  

Quanto à separação dos Poderes, a Constituição Federal previu os Poderes do Estado, 

independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais e estabelecendo 

                                                                                                                                                               
controle do Poder Judiciário, então definido como “órgão de controle externo”, era rechaçada pelos entrevistados 

de maneira praticamente unânime (86,5% contra). As conclusões da pesquisa levaram a autora a considerar a 

questão como provavelmente a mais polêmica nos debates sobre o Judiciário (cf. SADEK, Maria Tereza. La 

crisis del Poder Judicial vista por los jueces. In: JARQUÍN, Edmundo; CARRILLO, Fernando. La Economía 

Política de la Reforma Judicial. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 1997. p. 401). 
82

 A teoria do federalismo remonta aos artigos federalistas, publicados por Madison, Hamilton e Jay, nos anos de 

1787 e 1788, como suporte à Federação americana. No ensaio Federalist nº IX, Hamilton define a república 

confederada como simples união de sociedades ou associação de dois ou mais Estados em um só, ressaltando 

que a extensão, as qualificações e os objetos da autoridade federal são meras questões de escolha. Assim, desde 

que a organização independente dos membros não fosse abolida; desde que ela existisse, por necessidade 
estrutural, para fins locais; mesmo que estivesse inteiramente subordinada à autoridade geral da União, ainda 

seria uma associação de Estados, ou confederação (cf. MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. 

The Federalist Papers. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=7AJT1NRNX-

EC&dq=Os+artigos+federalistas+1787-1788&printsec=frontcover&source=bl&ots=mgtgqWdCG4&sig=QWLs 

nYY91hjs9NQbsvGGtfjsagQ&hl=pt-BR&ei=EkQMStY4iaq2B92O2JQI&sa=X&oi=book_result&ct=result& 

resnum=4#PPA47,M1> . Acesso em 14 maio 2009. 
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mecanismos de controles recíprocos, em consagração às teorias da tripartição dos poderes e 

dos freios e contrapesos
83

. 

Sobre o tema, o primeiro debate surgido dizia respeito à possibilidade de o Conselho 

vir a constituir uma espécie de controle “externo” do Poder Judiciário, isto é, realizado pelo 

Executivo ou pelo Legislativo, sem a participação ou com participação inexpressiva de 

magistrados em sua composição
84

. Surgiram os questionamentos: é possível a estruturação de 

um Conselho alheio aos quadros do Judiciário com o objetivo de fiscalizar a sua atuação? O 

controle dos magistrados, inclusive quanto a aspectos disciplinares, pode ficar a cargo de um 

Conselho integrado por membros não pertencentes ao Judiciário? 

No que pertine à independência judicial e à autonomia dos Tribunais, impõe-se, 

primeiramente, que o Conselho não promova qualquer interferência das atividades 

jurisdicionais dos magistrados. Conforme ressaltado por Eugenio Raúl Zaffaroni, a chave de 

poder do Judiciário se acha, especificamente, no conceito de “independência”
85

. De igual 

modo, José Frederico Marques defendera que a independência dos órgãos judiciários, que 

hoje pode ser aceita como um dogma, reside na própria essência do Judiciário
86

, que não se 

compreenderia subordinado às injunções de outro Poder, para o exercício da administração da 

justiça. 

É imperioso, portanto, que o juiz exerça a sua função a partir da análise objetiva dos 

fatos submetidos a seu julgamento, de acordo com seu entendimento da regra de direito, livre 

de qualquer pressão, ameaça ou interferência, direta ou indireta
87

.  

Por outro lado, o princípio da independência do Judiciário não se põe a preservar 

apenas os magistrados. Também os Tribunais são resguardados de eventuais interferências
88

, 

devendo haver o respeito à sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária
89

. 
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(cf. SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 42). 
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 Cf. MOREIRA, Helena Delgado Ramos Fialho. Poder Judiciário no Brasil: crise de eficiência. Curitiba: 

Juruá, 2004. p. 164-167. 
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 Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 87. 
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 Cf. MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1958. 

p. 163. 
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2005. p. 53. 
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 Alcides de Mendonça Lima ressalta que a autonomia dos Tribunais não é senão um meio de salvaguardar a 
independência contra interferências externas (Cf. LIMA, Alcides de Mendonça. O Poder Judiciário e a Nova 

Constituição. Rio de Janeiro: Aide, 1989. p. 49-50). No mesmo sentido: ARAÚJO, Rosalina Corrêa de. O 

Estado e o Poder Judiciário no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004. p. 321-340. 
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 A independência do juiz relaciona-se, diretamente, com a posição da entidade que ele encarna. Se esta é 

independente, é provável que o juiz também o seja (cf. SILVA, Armindo Guedes da. A Independência do 

Poder Judiciário. Natal: [s.n.], 1972. p. 19). 
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Na medida em que a independência constitui pressuposto para que a instituição 

judiciária possa cumprir a sua função de garantia dos direitos dos cidadãos, constitui, de igual 

modo, uma garantia para a sociedade
90

. Não se está fazendo, decerto, uma defesa absoluta da 

independência, como se o Judiciário pudesse ser destacado das demais funções do Estado e se 

manter de forma isolada. Deve-se visualizar, sim, o aspecto material e funcional da 

independência, passando esta a constituir uma garantia instrumental
91

, necessária para o 

correto desempenho da atividade judicante
92

. 

É intuitivo que o ideal de consecução de uma prestação jurisdicional pautada na 

eficácia e na eficiência impõe que os juízes de determinada ordem jurídica estejam a salvo das 

pressões que obstaculizem o cumprimento de sua missão. O afastamento das interferências é 

fundamental para a edificação de uma administração de Justiça sólida e irretocável, como 

advertido por Rafael Bielsa e Ramón Brenna
93

. 

Existem inúmeras classificações de tipos de independência judicial. Optamos, 

contudo, pela realização da distinção entre independência externa e interna, também 

denominadas, respectivamente, de independência política e jurídica (funcional). Conforme 

ressaltado por Mauro Cappelletti, para que a imparcialidade do juiz constitua uma realidade, 

impõe-se um grau ótimo de independência do julgador às pressões externas exercidas sobre 

ele, emanadas do poder político e de outros centros de poder, bem como às pressões internas 

ao próprio ordenamento judiciário e também por obra das próprias partes
94

. Stammler, 

sintetizando os principais pontos de interferências externas e internas, estabelece três regras 

de independência do juiz: 1) o juiz deve submeter-se apenas à sua própria convicção; 2) nas 
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José Juan. ¿De Qué se Quejan Los Españoles cuando hablan de su Administración de Justicia?. In: CONSEJO 
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Tribunales. Organización, funcionamiento y gobierno. Pamplona: Aranzadi, 1986. p. 270. 
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1989. p. 33). 
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dúvidas e incertezas sobre a interpretação de uma lei, o juiz não se submete ao critério de 

outros, mas ao seu próprio, estando abolido o ius respondendi; 3) nenhum juiz está obrigado a 

aceitar as decisões de outros juízes e Tribunais, como norma de decidir, quando contrariar a 

sua convicção
95

. 

Sob o aspecto da independência externa, o juiz possui liberdade de atuação
96

, 

mitigando-se, ao menos sob o aspecto teórico, a possibilidade de ser pressionado por forças 

políticas ou grupos sociais quaisquer. A independência externa guarda referência com a 

autonomia administrativa e financeira do Judiciário
97

. No âmbito interno, a independência diz 

respeito à relação do magistrado com os órgãos da Justiça hierarquicamente superiores. A 

sentença proferida pelo magistrado pode ser reformada pelo Tribunal, em havendo 

divergência quanto à interpretação dos fatos e à aplicação da lei, mediante o uso do poder 

revisional previsto no ordenamento, mas não pode existir interferência na formulação dada 

pelo juiz
98

. 

Os ataques à independência dos órgãos do Judiciário, porém, provêm geralmente 

mais de fatores internos do que de pressões externas
99

. Tal submissão às forças internas 

mostra-se preocupante na medida em que ocorre, de certo modo, uma confusão entre a 

obediência à hierarquia administrativa e a pretendida independência da atividade judicante
100

. 

Assim, a independência interna só existe dentro de uma estrutura judiciária que assegure igual 

dignidade a todos os juízes
101

, admitindo como únicas diferenças jurídicas aquelas derivadas 

da diversidade de competência
102

. 

Tecidas essas considerações, apresentam-se os seguintes questionamentos: a 

formação do órgão de controle, ainda que não exista a possibilidade de interferência nos 
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40 

provimentos jurisdicionais, viola a independência, tolhendo a liberdade de decisão, uma vez 

que submete o magistrado ao risco de responder a processo disciplinar perante membros não 

integrantes do Judiciário? Existe uma adequação entre as atribuições do Conselho e a 

autonomia dos Tribunais ou ficará o juiz sujeito a responder disciplinarmente tanto perante o 

Conselho quanto perante o Tribunal de origem? 

São estas, em linhas gerais, as indagações que norteiam a estruturação e o 

funcionamento do Conselho Nacional de Justiça. 

Ainda durante a tramitação do projeto de Emenda Constitucional, inúmeros autores 

produziram livros e artigos em defesa do reconhecimento da inconstitucionalidade do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Carlos Mário da Silva Velloso, então Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

manifestou-se diretamente contrário a um controle externo do Judiciário
103

, ressaltando que a 

ideia estava associada à insatisfação de alguns políticos com determinadas decisões judiciais. 

Destacou que as crises enfrentadas pelos Poderes Executivo e Legislativo jamais suscitaram, 

em qualquer juiz, o interesse em formar mecanismos de controle que pudessem redundar em 

desprestígio dessas instituições. 

Segundo o autor, o controle externo do Judiciário, assim entendido o exercido por 

pessoas estranhas ao Judiciário, só seria possível em um sistema parlamentar de governo. 

Aduz que, no sistema presidencial, a separação dos poderes dá-se com nitidez, não havendo 

qualquer espécie de subordinação ou de predomínio entre os poderes. Nossa Constituição da 

República, o autor acrescenta, já teria consagrado o sistema de freios e contrapesos, sob 

inúmeros aspectos
104

, revelando-se desnecessária a estruturação de um Conselho. 

Na sua opinião, contudo, seria possível a instituição de um Conselho Nacional da 

Magistratura que realizaria um controle de qualidade do Judiciário e dos juízes. Por esta 
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proposta, o Conselho também seria integrado por representante do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil e contaria com a atuação do Procurador-Geral da República. 

Funcionaria junto ao Supremo Tribunal Federal e teria como atribuições principais a 

fiscalização do andamento dos serviços judiciários, mediante a investigação e o exame das 

causas de emperramento da máquina judiciária, formulando propostas de soluções e punindo 

os faltosos. 

Vladimir Passos de Freitas, ao discorrer sobre a história da Justiça no Brasil e sobre 

as formas de controle disciplinar da magistratura, analisou a proposta de criação de um 

Conselho Nacional da Magistratura, tendo ressaltado, em princípio, que, a partir da 

proclamação da República, o Judiciário passou a gozar de grande independência, nunca se 

cogitando de um controle externo, até porque o interno vinha atendendo convenientemente.  

Conforme o autor, a criação de um órgão externo ao Poder Judiciário apenas viria a 

agravar os já existentes problemas da magistratura brasileira. Defende, porém, a existência de 

um órgão de controle interno, do próprio Judiciário, admitindo-se as participações do 

Procurador-Geral da República e do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
105

, com o 

objetivo de solucionar os problemas existentes e auxiliar no aprimoramento do Poder 

Judiciário
106

. 

Luiz Flávio Gomes também se posicionou de forma contrária ao controle externo, 

com o argumento de que não seria possível ignorar os vários instrumentos limitadores dos 

poderes já existentes no nosso ordenamento jurídico
107

. Para o autor, o controle externo só 

seria compatível com os países submetidos ao sistema parlamentarista, em que o Judiciário 

não é propriamente um poder, mas uma função. 

Segundo expôs Carlos Gustavo Vianna Direito
108

, a ideia de um Conselho de Justiça 

para a Magistratura Nacional se coaduna com a unicidade do Poder Judiciário, não sendo 

                                                   
105

 Cf. FREITAS, Vladimir Passos de. História da Justiça no Brasil. Corregedoria, Aspectos Históricos. Controle 

Disciplinar da Magistratura. Reforma Constitucional e Conselho Nacional da Magistratura. In: FREITAS, 

Vladimir Passos de (Coord.). Corregedorias do Poder Judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 

17-22. 
106

 Em idêntico sentido, o Ministro Nilson Naves sustentou que o único controle admissível seria o interno, uma 

vez que o externo “além de representar histórica e dogmaticamente, verdadeiro atraso, atingiria os princípios da 

autonomia e independência do Judiciário, ferindo de morte a separação dos Poderes” (cf. NAVES, Nilson Vital. 

Panorama dos problemas no Poder Judiciário e suas causas – o Supremo, o Superior Tribunal e a reforma. 

Revista CEJ, Brasília, Conselho da Justiça Federal, v. 5, n. 13, jan/abr. 2001. p. 17). Adota a mesma posição: 
PEREIRA, Áurea Pimentel. A Reforma da Justiça na Emenda Constitucional 45/2004. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. p. 84-85. 
107

 Cf. GOMES, Luiz Flávio. A Questão do Controle Externo do Poder Judiciário: natureza e limites da 

independência judicial no Estado Democrático de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 17-19. 
108

 Cf. DIREITO, Carlos Gustavo Vianna. Do Controle Disciplinar do Juiz: à luz da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 16-22. 



 

 

42 

cabível a sua divisão em federal e estadual. Por outro lado, reputa indefensável a proposta de 

controle externo, com a inclusão de membros estranhos ao Judiciário no Conselho.  

Para o autor, permitir que membros estranhos ao Judiciário processem e julguem 

administrativamente os juízes representa uma subversão ao sistema da tripartição dos poderes, 

uma vez que não existe a participação do Judiciário em processos disciplinares de membros 

integrantes dos demais Poderes.  

Ademais, a inclusão de cidadãos comuns, ou membros do Ministério Público ou das 

entidades representativas dos advogados em qualquer espécie de conselho disciplinar os 

tornaria também juízes, o que acarretaria, de igual forma, o sentimento corporativo, que é 

justamente o alvo das críticas feitas pelos defensores do controle externo. Defende, ainda, que 

a obrigatoriedade constitucional da motivação e da publicidade das decisões judiciais já 

transforma toda a sociedade em corregedores permanentes da atividade jurisdicional.  

Na mesma ordem de ideias, tão-logo foi promulgada a Emenda Constitucional nº 45, 

de 08 de dezembro de 2004, foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367-

DF
109

, pela Associação dos Magistrados do Brasil. 

Os argumentos expostos na petição inicial
110

 podem ser assim resumidos: 1) o 

Conselho Nacional de Justiça representa violação ao princípio da separação e da 

independência dos poderes; 2) o Conselho Nacional de Justiça viola o pacto federativo, na 

medida em que submeteu os órgãos do Poder Judiciário dos Estados a uma supervisão 

administrativa, orçamentária, financeira e disciplinar, por órgão da União; 3) existe uma 

inconstitucionalidade formal na Emenda Constitucional nº 45/2004, uma vez que o texto final 

do inciso III do § 4º do art. 103-B da Constituição não foi submetido à discussão e votação 

nas duas Casas do Congresso Nacional, mas apenas no Senado Federal; 4) nos Estados de 

Sergipe, Ceará, Paraíba, Pará e Mato Grosso, houve tentativa de previsão do controle externo 

do Poder Judiciário, mas o Supremo Tribunal Federal, em todas as oportunidades, reconheceu 

a procedência dos pedidos de declaração da inconstitucionalidade, com arrimo no princípio da 

separação dos poderes; 5) no Brasil, o Conselho representa um retrocesso, uma vez que o 

Poder Judiciário já dispõe de autonomia plena, constitucionalmente garantida nas 

Constituições republicanas; 6) as competências atribuídas ao Conselho são 

constitucionalmente reservadas aos próprios Tribunais, cuidando-se de ingerência indevida 
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em seu autogoverno, com ruptura do sistema idealizado pelo Constituinte originário; 7) o art. 

103-B, § 4º, II, da Constituição findou por estabelecer, de forma indevida, uma subordinação 

hierárquica de todo juízo ou Tribunal do país ao Conselho Nacional de Justiça; 8) foi atribuída 

ao Conselho competência para envio de proposta ao Congresso Nacional de providências a 

serem tomadas no âmbito do Poder Judiciário, atribuição que, a teor do art. 96, II, da Carta 

Magna, recai sobre o Supremo Tribunal Federal; 9) o art. 103-B, § 5º, da Constituição, ao 

prever a possibilidade de requisição de magistrados pelo Corregedor-Geral, sem indicar a 

possibilidade de recusa, constitui violação à garantia da inamovibilidade; 10) o Conselho 

permite que juízes de primeiro grau exerçam poder correicional ou disciplinar sobre juízes de 

instância superior ou integrantes de Tribunais distintos; 11) a presença de membros do 

Ministério Público, da advocacia e de cidadãos indicados pelo Legislativo, em sua 

composição, constitui ofensa ao princípio da independência dos poderes; 12) as competências 

atribuídas ao Conselho da Justiça Federal e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

geram uma situação de inconveniência constitucional, por redundar em sobreposição de 

competências. 

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido no dia 13 de abril de 

2005
111

, reconheceu, por maioria, a integral improcedência do pleito, declarando, em 

decorrência, a constitucionalidade do art. 103-B da Constituição Federal e admitindo, em 

definitivo, a inserção do Conselho Nacional de Justiça no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em síntese, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, afastou o vício formal de 

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 45/2004, e não conheceu da ação quanto 

ao art. 125, § 8º, impugnado através de emenda à petição inicial. No mérito, o Tribunal, por 

maioria, julgou totalmente improcedente os pedidos, vencidos o Ministro Marco Aurélio, que 

julgava o pleito integralmente procedente; a Ministra Ellen Gracie e o Ministro Carlos 

Velloso, que julgavam parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade 

dos incisos X, XI, XII e XIII do art. 103-B; e o Ministro Sepúlveda Pertence, que julgava o 

pedido parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade do inciso XIII 

do art. 103-B. 

O relator, Ministro Cezar Peluso, considerou, em resumo, que a distribuição primária 

das funções típicas e a independência formal dos Poderes não impediriam o advento de regras 

que, de certa forma, viessem a reafirmar a natureza unitária das funções estatais. Por tal razão, 
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entendeu que o Conselho Nacional de Justiça não vulnera o sistema da separação dos Poderes, 

por se tratar de órgão próprio do Poder Judiciário, composto, na maioria, por membros desse 

mesmo Poder, nomeados sem interferência direta dos outros Poderes
112

. 

A declaração da constitucionalidade da previsão foi justificada, no voto do relator, 

pelos seguintes argumentos: 1) o Conselho não dispõe de competência jurisdicional; 2) o 

controle externo empreendido pelo Legislativo, com o auxílio dos Tribunais de Contas, 

através da fiscalização dos órgãos jurisdicionais quanto às atividades de ordem orçamentária, 

financeira e contábil, jamais foi tido por incompatível com o sistema da separação e 

independência dos Poderes; 3) o poder disciplinar que lhe foi atribuído, suprimindo uma 

deficiência orgânica do Poder, apenas capacita a entidade a exercê-lo, agora no plano 

nacional, sobre todos os juízes hierarquicamente situados abaixo do Supremo Tribunal 

Federal; 4) nenhuma das competências privativas dos Tribunais foi suprimida com a 

instituição do Conselho; 5) os atuais instrumentos orgânicos de controle ético-disciplinar dos 

juízes, porque praticamente circunscritos às Corregedorias, não são de todo eficientes, 

sobretudo nos graus superiores de jurisdição; 6) a presença de membros alheios ao corpo da 

magistratura pode vir a erradicar o corporativismo, além de estender uma ponte entre o 

Judiciário e a sociedade; 7) a própria Emenda Constitucional n° 45/2004 contém provisões 

adequadas a garantir que o exercício do poder disciplinar se paute por critérios de rigorosa 

legalidade; 8) a participação de juízes de hierarquia inferior em decisões disciplinares sobre 

atos de juízes de categoria superior não rompe nenhum princípio, uma vez que todos os atos 

são emanados do colegiado e não dos membros individualmente; 9) é salutar a participação 

dos membros do Ministério Público e da Advocacia, na esteira do que já ocorre através do 

instituto do quinto constitucional; 10) não há violação ao pacto federativo, porque o Poder 

Judiciário tem caráter nacional, recebendo tratamento orgânico pela Constituição da 

República
113

; 11) o Conselho reúne as características palpáveis de órgão federal, mas na 
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medida em que seja representativo do Estado unitário, formado pela associação das unidades 

federadas, mas não de órgão da União; 12) o Conselho Nacional de Justiça ocupa, na estrutura 

do Poder Judiciário, posição hierárquica superior à do Conselho da Justiça Federal e do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tratando-se de princípio apto a resolver conflitos 

aparentes de competência; 13) relativamente aos Conselhos da Magistratura instituídos pelos 

Estados, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo, nenhuma das composições 

desses colegiados contava com presença majoritária de membros pertencentes às 

magistraturas estaduais, de forma que os precedentes não se ajustam ao caso; 14) a 

possibilidade de controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal 

Federal tornou inquestionável a superioridade absoluta da Corte como órgão supremo do 

Judiciário. 

O Ministro Cezar Peluso foi acompanhado pelo então Presidente da Corte, Ministro 

Nelson Jobim, e pelos Ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa, Carlos Britto, Gilmar Mendes 

e Celso de Mello
114

. 

O Ministro Marco Aurélio entendeu, porém, pela procedência do pedido, acatando as 

alegações expostas pela Associação dos Magistrados do Brasil.  

A Ministra Ellen Gracie divergiu do relator, por reputar indevida a participação de 

membros do Ministério Público, advogados e cidadãos indicados pela Câmara dos Deputados 

e Senado Federal em órgão incrustado, por força da Emenda Constitucional n° 45/2004, na 

organização do Poder Judiciário. É o que se infere do seguinte excerto: 

Levando-se em conta a competência não somente gerencial, mas também 

invasiva do Conselho recém-criado e por se tratar de órgão do Judiciário que 
tem como campo de atuação, ainda que despojado de função jurisdicional, o 
funcionamento do próprio Judiciário, a participação daqueles que não são 
membros deste Poder choca-se frontalmente com a já referida independência 
qualificada do Poder Judiciário, que se desdobra nas garantias de 
independência no exercício da judicatura e na autonomia administrativa, 
financeira e orçamentária dos Tribunais, tudo para que, no sistema de freios 

e contrapesos existente, esta parcela do poder estatal (Estado-juiz) tenha a 
mais absoluta isenção na realização de atividade que representa a própria 
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submissão do Estado Democrático de Direito às decisões judiciais contra si 

proferidas
115

. 

O Ministro Carlos Velloso acompanhou a Ministra Ellen Gracie, salientando que a 

indicação de pessoas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal terá, 

invariavelmente, conotação político-partidária, o que representaria um enfraquecimento do 

Judiciário, com prejuízo para o regime democrático
116

. 

Por fim, o Ministro Sepúlveda Pertence considerou, tão-somente, que não seria 

admissível a participação dos cidadãos indicados pelo Senado Federal e pela Câmara dos 

Deputados, por entender que consistiria em forma nova de ingerência do Poder Legislativo na 

composição de um órgão formalmente inserido na estrutura nacional do Poder Judiciário
117

. 

Verificamos, portanto, que se revela de pouca utilidade insistir na análise quanto à 

constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça. A partir da declaração da 

constitucionalidade da previsão, pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos erga omnes e 

caráter vinculante, as atenções devem ser direcionadas à sua efetiva atuação, identificando-se 

os limites impostos pela ordem jurídica para o exercício válido de suas atribuições.  

No item seguinte, procuramos investigar o fundamento para a estruturação do 

Conselho Nacional de Justiça no Brasil, estabelecendo, assim, a premissa necessária para 

avançar no exame da competência que lhe foi constitucionalmente estabelecida. 

 

1.5. O fundamento da criação de um órgão específico de controle do Judiciário no 

Brasil 

 

A despeito da inquestionável influência do direito estrangeiro para a instituição de 

um órgão de controle do Poder Judiciário no Brasil, propomo-nos a analisar, no presente 

tópico, não a causa direta ou imediata de criação do Conselho, mas os fundamentos que 

nortearam a sua instituição no nosso ordenamento ou mesmo que ensejaram eventual busca 

nos ordenamentos estrangeiros pela estrutura das instituições similares. 
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Como se verá no capítulo segundo deste trabalho, a instituição dos Conselhos nos 

países europeus que serviram de influência ao Brasil (Portugal, Espanha, França e Itália) 

estava intimamente ligada ao objetivo de consagração da independência judicial, extraindo do 

Executivo, geralmente através do Ministério da Justiça, inúmeras atribuições inerentes às 

questões administrativas do Judiciário. 

No nosso ordenamento jurídico, o fundamento encartado no Texto Constitucional 

para criação do Conselho consistiu na preservação da garantia de independência. A 

Constituição estipula, como um dever institucional, o zelo pela autonomia do Poder Judiciário 

e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura. 

O objetivo previsto, no entanto, não satisfaz, uma vez que a Constituição da 

República, desde a promulgação, já consagrava o princípio da separação dos poderes e 

assegurava que seriam harmônicos e independentes entre si, admitindo, exclusivamente, os 

controles recíprocos adequados à teoria dos freios e contrapesos. Historicamente, portanto, o 

Poder Judiciário nacional já dispunha de independência e autonomia para o exercício pleno de 

suas funções. 

Sob o prisma da independência interna, chega a ser aceitável que o Conselho 

represente algum contributo à sua preservação, na medida em que evitaria a vinculação 

excessiva do magistrado ao seu respectivo Tribunal e mitigaria a possibilidade de repreensões 

pautadas em critérios subjetivos, em face de sua competência revisora da legalidade dos atos 

administrativos.  

Relativamente à independência externa, contudo, é difícil imaginar de que forma o 

Conselho Nacional de Justiça se postaria a assegurá-la, uma vez que qualquer intervenção 

indevida de outro Poder na seara do Judiciário, em violação às formas já estipuladas no Texto 

Constitucional, estaria sujeita a controle jurisdicional, nas vias ordinárias ou diretamente no 

Supremo Tribunal Federal, através do exame concentrado da constitucionalidade de lei ou ato 

normativo, tendo em vista que o Conselho não dispõe, por óbvio, de competência para 

atuação perante outros Poderes. 

A primeira justificativa citada pelos que se opõem ao Conselho Nacional de Justiça é 

a de que constituiria uma forma de retaliação, idealizada pelos políticos
118

, a partir da 
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insatisfação com decisões judiciais
119

. Independentemente de eventual coerência dos 

argumentos, o fato é que tal fundamento, exclusivamente, não ensejaria a aprovação e o 

ulterior reconhecimento da constitucionalidade do novo órgão. 

A análise, assim compreendemos, deve partir do exame das ordens de atribuições 

que lhe foram conferidas: 1) o controle da atividade administrativa e financeira do Judiciário; 

e 2) o controle ético-disciplinar de seus membros. 

No que tange à fiscalização da atividade administrativa e financeira do Judiciário, o 

certo é que a quase totalidade das atribuições já era reservada aos Tribunais, à vista da 

autonomia administrativa, financeira e orçamentária conferida pela Constituição da 

República. Identifica-se, inclusive, certo incômodo com o advento do Conselho Nacional de 

Justiça em um quadro de manutenção de todas as atribuições conferidas aos Tribunais, tendo 

em vista que, de tal forma, o Conselho acabará atuando de forma subsidiária, como revisor, ou 

pela via das recomendações, cuidando para não afrontar a autonomia. 

Já que houve, a partir da experiência estrangeira, a estruturação de um Conselho em 

caráter nacional, responsável pela definição dos rumos do Poder Judiciário, o ideal seria a 

centralização também de outras atribuições, a exemplo do que ocorre nos Conselhos 

europeus, como a realização de concursos para magistrados e servidores; das nomeações; 

processamento dos pedidos de promoção; determinação de transferência de juízes; entre 

outras.  

O cuidado observado pelo constituinte reformador é, porém, plenamente 

compreensível, uma vez que uma manifesta violação da autonomia dos Tribunais iria 

redundar na inconstitucionalidade da previsão. É óbvio que não se poderia, à míngua de uma 

verdadeira revolução, inovar e afastar o modelo de Estado idealizado e posto pelo constituinte 

originário. Primeiramente, qualquer intenção neste sentido ensejaria, em consequência, a 

renúncia à presença de membros externos na composição do Conselho, uma vez que não se 
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poderia abrir mão da autonomia dos Tribunais para entregar as atribuições a um órgão de 

composição heterogênea, o que representaria um retrocesso. Por outro lado, não estariam 

abarcadas em seu plexo de atuação as Justiças dos Estados-membros, porque, por mais que se 

proclamasse a unicidade do Judiciário, a supressão da autonomia - prevista no art. 96, I, e no 

art. 125 da Constituição - representaria violação ao núcleo intangível, caracterizando mácula à 

forma federativa de Estado. 

Contudo, a atribuição do Conselho para apreciar a legalidade dos atos 

administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-

los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei, constitui um importante fundamento. 

O cenário vivenciado na época do início das discussões para a instituição do 

Conselho era caracterizado, de fato, pela insatisfação da sociedade com o funcionamento do 

Judiciário
120

. Cobrava-se uma efetiva modernização do aparelho judicial, com a apresentação 

de prestação de contas acerca do seu funcionamento.  

A finalidade social consistia no aprimoramento da prática judiciária
121

 em detrimento 

de interesses meramente corporativos
122

. Propagou-se, assim, o entendimento de que apenas 

um novo órgão, apartado das estruturas existentes, estaria apto a assegurar a transparência das 

deliberações administrativas e financeiras
123

 e o efetivo controle disciplinar dos juízes de 

primeiro grau e dos membros dos Tribunais
124

. 
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Acerca da atribuição de controle ético-disciplinar dos membros do Judiciário, 

conferida ao Conselho, o fundamento só pode residir na insuficiência do controle interno. 

No Brasil, a figura do corregedor remonta ao período colonial
125

. Hoje, as 

Corregedorias estão presentes em todos os ramos do Poder Judiciário do Brasil e, 

relativamente ao controle interno dos magistrados de primeiro grau, o exercício do poder 

disciplinar se realiza, em regra, através da fiscalização na fase do vitaliciamento, das 

correições periódicas e do processamento das representações interpostas por qualquer 

interessado.  

Quanto aos juízes de segundo grau ou integrantes dos Tribunais Superiores, a 

manifestação do controle interno é de menor monta
126

 e a sociedade, de fato, não sente a 

existência de tal fiscalização. Eventualmente, escândalos noticiados na imprensa indicam 

algum envolvimento de membros das instâncias superiores, mas não se assiste a uma efetiva 

fiscalização administrativo-disciplinar ou à imposição de punição. Tem-se, eventualmente, o 

afastamento cautelar do envolvido para processamento de eventual acusação. Tal 

determinação, sem empreender qualquer juízo de valor, já promove a dispersão da opinião 

pública e geralmente é sucedida pela apresentação de pedido de aposentadoria pelo envolvido, 

ocorrendo o encerramento da questão. 

De tal forma, fundamenta-se o Conselho Nacional de Justiça também pela 

necessidade de estruturação de mecanismos mais eficazes de controle e de fiscalização da 

atividade judicial
127

, com participação direta da sociedade
128

.  

Estes são, como entendemos, os fundamentos que nortearam a criação e justificaram 

o reconhecimento da constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, o 

                                                   
125

 Cf. FREITAS, Vladimir Passos de. História da Justiça no Brasil. Corregedoria, Aspectos Históricos. Controle 

Disciplinar da Magistratura. Reforma Constitucional e Conselho Nacional da Magistratura. In: FREITAS, 

Vladimir Passos de (Coord.). Corregedorias do Poder Judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 

17-22. 
126

 Na opinião de Vladimir Passos de Freitas: “As infrações administrativas praticadas por um magistrado de 

segunda instância devem ser apuradas no próprio tribunal em que ele exerce as suas funções. A apuração nem 

sempre é fácil. A convivência durante anos, a aproximação das famílias, a solidariedade nos momentos difíceis 

da vida, tudo isso cria vínculos fortes. É exigir demais, ainda que não seja impossível, que um colega investigue 

a falta funcional praticada por outro. Disso resulta que pouco se faz em tal sentido”. E arremata: “Em suma, o 

que se pode concluir sobre o assunto em estudo é que o controle interno da magistratura de segundo grau, juízes 

e desembargadores, é muito frágil. Ao contrário da primeira instância, sujeita a permanente fiscalização, os 

magistrados de segundo grau não possuem, em realidade, qualquer tipo de controle” (cf. Ibid., p. 34-36). 
127

 Piedad González Granda, em estudo sobre a independência dos juízes e sobre os mecanismos de controle de 
sua atuação, ressaltou que a única técnica de controle efetivo e de legitimação da Jurisdição se reduz, em 

definitivo, ao exercício da função jurisdicional em condições certas de independência funcional e de 

responsabilidade por sua atividade (cf. GRANDA, Piedad González. Independencia del Juez y control de su 

actividad. Valencia: Tirant lo Blanch, 1993. p. 14). 
128

 Sobre a necessidade de existir uma fiscalização da comunidade sobre a atuação dos juízes: DROMI, Roberto. 

Los Jueces ¿Es la justicia um tercio del poder? Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1992. p. 241-244. 
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Ministro Eros Grau, ao proferir seu voto no âmbito da ADI nº 3.367-DF
129

, ressaltou que a 

interpretação da Constituição não deveria perder de vista o seu dinamismo. Relativamente ao 

advento do Conselho, o intérprete, na sua opinião, não deveria estar alheio à realidade social, 

de modo que o Supremo Tribunal Federal não tinha o poder de, interpretando a Constituição 

de modo a privilegiar a particularidade dos interesses da magistratura, produzir um texto 

adverso às expectativas da sociedade e ao interesse geral. 

A intenção, segundo entendemos, era a de imprimir certo otimismo no surgimento do 

novo órgão, vez que a sua expulsão do ordenamento, naquela oportunidade, representaria a 

manutenção de um velho sistema, inadequado e desconforme com as aspirações sociais.  
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367-DF. Requerente: 

Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Congresso Nacional. Relator: Min. Cezar Peluso. Diário da 

Justiça, Brasília, DF, 17 mar. 2006. 
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CAPÍTULO II – A EXPERIÊNCIA DE OUTROS PAÍSES 

 

No presente capítulo, apresentamos alguns formatos de Conselhos Judiciais adotados 

em outros ordenamentos jurídicos, com o objetivo de, posteriormente, estabelecer um 

comparativo com a estrutura nacional. 

Como já ressaltamos anteriormente, a opção realizada pelo Constituinte reformador 

pela estruturação do Conselho Nacional de Justiça no Brasil seguiu uma tendência mundial. 

Considerando que a formação de um órgão colegiado, com a participação de membros alheios 

aos quadros do Judiciário, já havia sido observada em inúmeros países, com destaque para os 

europeus, estabeleceu-se a crença de que a sua inclusão no âmbito da reforma do Judiciário 

representaria um avanço em termos de sua democratização. 

É certo que pouca atenção foi reservada, nos debates, aos fundamentos que 

nortearam o advento de tais órgãos nos países tidos como “modelos” (França, Itália, Portugal 

e Espanha), assim como não houve detida análise acerca do cumprimento efetivo das 

finalidades dos Conselhos nos referidos ordenamentos, reputados “pioneiros”. 

Não se pode falar, de qualquer modo, em uma forma pré-determinada de Conselho 

Judicial a ser seguida pelos mais diversos ordenamentos jurídicos
130

. Todo e qualquer 

instituto ingressa em um determinado ordenamento impregnado pelo contexto em que se deu 

o seu advento e, sobretudo, marcado pela necessidade de adequar-se à estrutura de Estado 

correspondente. 

Apesar de existir uma imensa variedade de Conselhos Judiciais, em todos os 

continentes do mundo
131

, optamos pela análise dos países europeus citados durante os debates 

acerca da estruturação do órgão de controle no Brasil (Itália, França, Portugal e Espanha), 

além de alguns países da América Latina (Argentina, Colômbia e Peru). 

Assentadas tais premissas, analisaremos a experiência estrangeira, com atenção para 

os seguintes aspectos: histórico; composição; atribuições; enquadramento institucional; 

fundamento para a estruturação do órgão de controle administrativo do Judiciário; e 

cumprimento efetivo das finalidades. 

                                                   
130

 Cf. PRAELI, Francisco José Eguiguren. et al. Propuestas para La Reforma de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial.  Gobierno y Administración Del Poder Judicial, Organización de La Función Jurisdiccional y Sistema 

de Carrera Judicial. Lima: Pontifícia Universidad Católica del Perú, 2002. p. 35. 
131

 São observados órgãos colegiados com estrutura semelhante à do Conselho Nacional de Justiça, além dos 

países citados (França, Itália, Espanha e Portugal), em países como Bélgica, Turquia, Suécia, Irlanda, 

Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia, El Salvador, Peru, México, 

Panamá, Paraguai, República Dominicana, Polônia, Letônia, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, entre 

tantos outros (cf. SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a Independência do 

Judiciário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 177-235). 
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Por fim, salientamos que o exame realizado também faz ressaltar, mesmo que 

indiretamente, a necessidade de se empreender uma contínua avaliação do papel 

desempenhado pelo Conselho Judicial, evitando-se os desvirtuamentos apurados nos 

ordenamentos aqui apreciados. 

 

2.1. Europa 

 

2.1.1. França 

 

Na França, a estruturação do Conselho Superior da Magistratura (Conseil Supérieur 

de la Magistrature) está diretamente associada ao ideal de afastamento do controle 

administrativo do Judiciário do poder político.  

A estrutura judiciária francesa, é cediço, apresenta uma tradição história de limitação 

em sua autonomia administrativa, por não haver estrita divisão de Poderes
132

, apresentando-se 

como função judiciária da Administração.  

Historicamente, a supremacia parlamentar estava relacionada à desconfiança da 

sociedade na isenção dos magistrados, em face das ligações estabelecidas com o Antigo 

Regime (Ancien Régime)
133

. A princípio, a Assembleia Nacional de 1789 não viu na função 

jurisdicional senão uma função de mera aplicação das leis
134

. De tal forma, o juiz, alheio aos 

Poderes Legislativo e Executivo, aparece como simples agente do Estado, responsável pela 

aplicação mecânica da lei
135

.  

                                                   
132

 Hoje a doutrina, com arrimo em decisões do Conselho Constitucional, defende a consagração do valor 

constitucional da separação de poderes, com a preservação da autonomia e da independência do sistema judicial, 

a partir de um contraste entre o Poder Judiciário e o poder confiado a uma autoridade judiciária. Acerca do tema, 

confira-se: VINCENT, Jean. et al. Institutions Judiciaires. 8. ed. Paris: Dalloz, 2005. p. 93-105. 
133

 Antoine Garapon se refere a uma hostilidade secular ao juiz na França, ressaltando: “A magistratura judiciária 

perdeu toda influência política com a Revolução. Uma maneira de anular a importância dos parlamentos do 

Antigo Regime foi dividir a justiça em muitos corpos e dar-lhes domínios precisos de ação. O Estado isolou 

todas as matérias suscetíveis de atingi-lo, transferindo-as às suas elites e confiando o resto, isto é, essencialmente 

a família, a propriedade e o penal, ao judiciário. (...) Isso explica por que a magistratura judiciária forma, desde 

essa época, um corpo provincial, desvinculado dos problemas do Estado e voltado para si mesmo, não 

oferecendo muita resistência à influência política” (cf. GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. O guardião 

das promessas. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 35). Também Mauro Cappelletti destaca que os juízes do 

Antigo Regime, componentes da intitulada “nobreza de toga”, mereciam, de fato, a desconfiança popular, por 

terem eles refutado e boicotado qualquer modernização a um regime baseado na ideia de privilégio de 

nascimento, dos grupos e das profissões (cf. CAPPELLETTI, Mauro. Constitucionalismo moderno e o Papel do 
Poder Judiciário na sociedade contemporânea. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 15, n. 

60, p. 110-117, out./dez. 1990. p. 111). 
134

 Cf. MALBERG, Carré de. Teoría General del Estado. México: FCE, 1998. p. 653. 
135

 Conferir: CASTRILLO, Eduardo de Urbano. Deontología Judicial: El arquétipo del juez, de nuestra época. 

In: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Ética del Juez y Garantías Procesales. Madrid: Centro 

de Documentación Judicial, 2004. p. 409; TOHARIA, José Juan. El Juez Español. Madrid: Tecnos, 1975. p. 24. 
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Segundo Montesquieu, o juiz só podia pronunciar as palavras da lei, que era sempre 

tida como racional e realmente representativa do interesse geral
136

. Na medida em que o 

direito se reduzia à lei, só era materialmente jurídico o que dela resultava. 

O poder judicial apresentava-se, em tal contexto, como essencialmente executivo, 

desvinculando-se de fatores decisórios alheios à aplicação exclusiva da lei e limitando a sua 

atuação ao silogismo judiciário
137

. Nesse passo, o julgador extrai a sua legitimidade da lei, 

figurando como um mero reprodutor ou autômato. A independência judicial, assim, ostenta 

um caráter meramente formal
138

.  

Com o advento da Constituição de 1799, do período napoleônico, os juízes foram 

equiparados aos funcionários públicos, ficando submetidos hierarquicamente ao Ministro da 

Justiça. A Constituição de 1848 manteve o desenvolvimento institucional, embora atribuísse 

ao Executivo poderes para nomeação, promoção e transferência dos juízes
139

. 

A primeira menção ao Conselho Nacional da Magistratura (Conseil Supérieur de la 

Magistrature), na França, ocorreu através da Lei de 31 de agosto de 1883, que assim 

intitulava a reunião das câmaras da Corte de Cassação no exercício do controle disciplinar dos 

membros do Judiciário
140

. 

O advento do Conselho como um órgão constitucional independente, porém, só 

ocorreu com a Constituição de 1946, na qual se estabeleceu a seguinte composição: o 

Presidente da República, como seu Presidente; o Ministro da Justiça, como Vice-Presidente; 

seis membros eleitos pela Assembleia Nacional; quatro membros magistrados eleitos por seus 

pares; e dois membros emanados do Judiciário, indicados pelo Presidente da República.  

A Constituição de 1946 conferiu ao Conselho amplos poderes: indicar magistrados 

de carreira para nomeação pelo Presidente da República; assegurar a disciplina e a 

independência dos magistrados; e administrar as Cortes de Justiça. 
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 Cf. MONTESQUIEU, Charles Luis de Secondat. O Espírito das Leis. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 53. 
137

 Cf. TARUFFO, Michele. Il modello burocratico di amministrazione della giustizia. Democrazia e Diritto, 

Roma, n. 3, p. 249-263, 1993. p. 259. 
138

 Eugenio Raúl Zaffaroni ressalta que se caiu em uma caricatura de imparcialidade, identificando-a com uma 

imagem altamente empobrecida do juiz, estereotipada e cinza, concebendo-o sem ideias próprias e desvinculado 

dos problemas da comunidade e da própria sociedade. O juiz ideologicamente asséptico, prossegue, não passava 
de uma construção artificial, um produto da retorta ideológica, um homúnculo repelido pela realidade (Cf. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 91-93). 
139

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

Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 179. 
140

 O histórico do Conseil Supérieur de la Magistrature encontra-se disponível em: <http://www.conseil-

superieur-magistrature.fr/en/node/153>. Acesso em 22 maio 2009. 
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A Constituição de 1958, em seu art. 64, manteve no Presidente da República o papel 

de garantidor da independência da autoridade judicial, devendo ser assistido, no cumprimento 

desta função, pelo Conselho Superior da Magistratura. 

Foram empreendidas algumas alterações na composição. A Constituição de 1958 

manteve o Presidente da República e o Ministro da Justiça, respectivamente, como Presidente 

e Vice-Presidente, e o Conselho passou a contar com os seguintes membros: nove membros 

nomeados pelo Presidente da República, tanto diretamente (entre pessoas proeminentes e 

qualificadas) como através da nomeação dos membros da Corte de Cassação (seis 

magistrados) ou da Assembleia Geral do Conselho de Estado (um Conselheiro indicado pelo 

Conselho de Estado)
141

. 

Os poderes do Conselho foram limitados e, a partir de então, só foi permitida a 

recomendação de nomeações ao Presidente da República para Conselheiros da Corte de 

Cassação e para Primeiros Presidentes dos Tribunais de Apelação, e a emissão de parecer 

consultivo sobre a nomeação de outros magistrados de carreira. As atribuições disciplinares 

foram confirmadas, sendo o Conselho presidido, nesta hipótese, pelo Primeiro Presidente da 

Corte de Cassação. 

A Constituição sofreu alterações em 27 de julho de 1993 e em 05 de fevereiro de 

1994, havendo modificações significativas na estrutura e na composição do Conselho 

Superior da Magistratura, passando a ostentar uma maioria de magistrados. O princípio de 

eleição de magistrados para membros do Conselho foi reintroduzido e duas estruturas internas 

foram criadas, intituladas “formações”
142

. À primeira formação foram conferidas atribuições 

relativas aos magistrados judiciais (magistrates du siège) e, à segunda, as referentes aos 

integrantes do Ministério Público (magistrates du parquet).  

Em suma, o Conselho Superior da Magistratura francês possui duas atribuições 

fundamentais: a indicação e o controle disciplinar dos membros do Judiciário
143

. O 

funcionamento da École Nationale de Magistrature também se encontra no âmbito das 

atribuições do Conselho, estando encarregada de promover a formação dos futuros 

magistrados.  
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 Cf. BONNET, Julien. Le Conseil d‟État et le Conseil Supérieur de la Magistrature. Revue du Droit Public et 

de la Science Politique en France et a l’Etranger, Paris, Librarie Generale de Droit et de Jurisprudence, v. 
122, n. 2, p. 988-1014, mars/avr. 2006. p. 993. 
142

 Cf. VOERMANS, Wim; ALBERS, Pim. Councils for the Judiciary in EU Countries. Strasbourg: CEPEJ, 

2003. p. 47. 
143

 Cf. MARIN, Arnaud. Le Conseil Supérieur de la Magistrature et l‟indépendance des juges. Revue du Droit 

Public et de la Science Politique en France et a l’Etranger, Paris, Librarie Generale de Droit et de 

Jurisprudence, p. 741-781, 1997. p. 775-778. 
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A formação referente aos magistrados judiciais compõe-se do Presidente da 

República; do Ministro da Justiça; de cinco magistrados judiciais e de um promotor público; 

de um Conselheiro indicado pelo Conselho de Estado; e de três cidadãos conceituados, que 

não serão membros do Parlamento ou Juízes, indicados, respectivamente, pelo Presidente da 

República, pelo Presidente da Assembleia Nacional e pelo Presidente do Senado.  

O Conselho, em tal hipótese, detém atribuição para nomear magistrados judiciais 

para membros da Corte de Cassação, Primeiros Presidentes das Cortes de Apelação e 

Presidentes do Tribunal de Grande Instância.  

Para os cargos disponíveis, o Conselho tem o poder de tomar a iniciativa para 

indicação, listar os candidatos, estudar os seus requerimentos, entrevistá-los e decidir sobre as 

recomendações que encaminhará ao Presidente da República, com base no relatório elaborado 

por um dos seus membros. Para todas as outras nomeações de juízes, a formação tem o poder 

de emitir um parecer, que tem efeito vinculante para o Ministro da Justiça. 

Neste caso, o Ministro da Justiça toma a iniciativa de nomear os candidatos e a 

formação dos magistrados judiciais estuda os requerimentos dos juízes recomendados, os 

requerimentos dos candidatos que não foram aceitos pelos funcionários do Ministério da 

Justiça e, especialmente, estuda quaisquer reclamações submetidas pelos juízes acerca das 

indicações. Após encerrado o procedimento, é realizada uma sessão para elaboração do 

parecer, que, como já ressaltado, tem efeito vinculante para o Ministro da Justiça. 

 O Conselho Superior da Magistratura também atua, nesta hipótese, como órgão 

disciplinar, sendo presidido, em tais deliberações, pelo Primeiro Presidente da Corte de 

Cassação. 

A formação concernente aos magistrados do Ministério Público compõe-se do 

Presidente da República; do Ministro da Justiça; de cinco magistrados do Ministério Público e 

de um magistrado judicial; de um Conselheiro indicado pelo Conselho de Estado; e de três 

cidadãos conceituados, indicados na forma prevista no parágrafo anterior. 

O Conselho, nesta formação, emite pareceres, sem efeito vinculante para o Ministro 

da Justiça, quanto à nomeação de promotores públicos, com exceção para o Chefe dos 

Promotores Públicos (Procurador Geral), que é indicado diretamente pelo Conselho de 

Ministros. O procedimento seguido é idêntico ao observado para os magistrados judiciais. 

Também emite pareceres opinando acerca de medidas disciplinares a serem adotadas 

em face de promotores públicos. Em tais questões, ocupa presidência o Promotor Público da 

Corte de Cassação. 
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O Ministro da Justiça, em ambas as formações, submete fatos à apreciação do 

Conselho, passíveis de justificar a aplicação de pena disciplinar. Os Primeiros Presidentes das 

Cortes de Apelação também podem submeter casos ao Conselho Superior da Magistratura, 

quanto aos magistrados judiciais, e idêntica legitimidade é reservada aos Promotores Públicos 

Chefes que atuam nas Cortes de Apelação, quanto aos magistrados do Ministério Público. 

A formação referente aos magistrados judiciais emite uma decisão, devidamente 

fundamentada, para aplicação de penas disciplinares, após a condução de uma investigação e 

a elaboração de um parecer conclusivo por um dos seus membros. 

Quanto às medidas disciplinares contra os promotores públicos, o Ministro da Justiça 

decide sobre as medidas a serem adotadas, depois que a formação respectiva emite um parecer 

sob as mesmas condições acima. 

Vemos, portanto, que, até o presente momento, o Judiciário é qualificado como 

“autoridade” pela Constituição francesa, o que não significa, porém, que não disponha de 

independência
144

.  

Note-se que o dever de garantir a independência da autoridade judicial recai sobre o 

Presidente da República. O surgimento do Conselho Superior da Magistratura, de tal forma, 

está fundamentado no ideal de promover o gradativo afastamento da administração da 

autoridade judiciária do controle quase exclusivo realizado pelo Executivo
145

, assegurando a 

independência e, em decorrência, protegendo a imparcialidade dos juízes
146

. Adveio, 

inclusive, como órgão constitucional autônomo, não integrando nenhum dos Poderes do 

Estado. 

A Constituição de 1958, ao conferir ao Conselho a atribuição de assistir o Presidente 

da República no papel de assegurar a independência da autoridade judicial, intentou instaurar 

uma espécie de “governo compartilhado” do Judiciário e a extensão do controle do juiz vem 
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 É interessante a análise feita por Antoine Garapon acerca das expressões “autoridade” e “poder”, utilizadas 

para definir o Judiciário: “A Constituinte de 1958 teve uma intuição visionária ao distinguir a autoridade 

judiciária do poder político. Os juízes, vendo nesse caso um retrocesso de graduação, por passarem da categoria 

de „poder‟ à de „autoridade‟, cometeram, portanto, um contra-senso. Dizia-se em Roma: „Potestas in populo, 

auctoritas in senatu – O povo tem o poder, mas a autoridade é do Senado. Os constituintes revolucionários não 

se enganaram quando empregaram o termo „poder judiciário‟ para minimizar o papel da justiça” (cf. 

GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. O guardião das promessas. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 

178-179). 
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 Cf. BOUCOBZA, Isabelle. Conseil Supérieur de la Magistrature en France et en Italie: Les enseignements 

tires des débats actuels. In: CENTRE D‟ÉTUDES JURIDIQUES COMPARÉES ET LE CENTRE DE 
RECHERCHES ITALIENNES DE L‟UNIVERSITÉ DE PARIS. L’indépendance de la Magistrature en 

France et en Italie. Paris: Dalloz, 1998. p. 34-35. 
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 Cf. BORIES, Arnaud. L‟Impartialité du Conseil Supérieur de la Magistrature, statuant comme conseil de 

discipline des magistrats du siège. Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a 

l’Etranger, Paris, Librarie Generale de Droit et de Jurisprudence, v. 122, n. 2, p. 935-985, mars/avr. 2006. p. 

937-940. 



 

 

58 

surgir por delegação do próprio poder político. A manutenção da autoridade judicial sob o 

controle do Presidente da República e a ingerência notória do Executivo no funcionamento do 

Conselho Superior da Magistratura
147

 demonstram, porém, que a França ainda está distante de 

um sistema de autogoverno judicial.  

Há notícia, na atualidade, da existência de uma insatisfação generalizada com o 

funcionamento do órgão
148

, sob o fundamento de que o cumprimento de seus objetivos 

encontra grande óbice na elevada carga política que ostenta
149

, argumentando-se não ter 

havido avanço no objetivo de desvinculação do controle administrativo da autoridade judicial, 

em relação ao Executivo
150

. 

 

2.1.2. Itália 

 

Na Itália, o advento do Conselho Superior da Magistratura também se relaciona com 

o objetivo de redução das interferências do Executivo na atividade judicial. 

Ainda no período anterior à unificação, encerrada em 1929, já se verificava na Itália 

a profissionalização dos juízes em alguns dos estados independentes. Em Nápoles, a 

aprovação de uma lei em 1817 instituiu um mecanismo seletivo para ingresso na carreira, 

assegurando, de igual modo, a estabilidade no cargo após três anos de exercício. O poder 

disciplinar era exercido de forma compartilhada entre o Ministro da Justiça e um Tribunal 

superior
151

.  

Na Sardenha, o rei Carlos Alberto de Savoia-Carignano impulsionou reformas 

administrativas e, em 16 de março de 1848, aprovou a Constituição, conhecida como Estatuto 
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Albertino ou Estatuto Fundamental, baseada na Constituição francesa de 1830
152

. Em seu art. 

68, estabelece que a Justiça emana do Rei, sendo administrada em seu nome, mas prevê, no 

art. 69, a impossibilidade de remoção do juiz que se encontre no exercício do cargo há mais 

de três anos. 

Falava-se, na oportunidade, em “ordem judiciária”, e não de poder. Apesar de não ter 

sido afirmado expressamente o postulado da independência, foi prevista a inamovibilidade 

dos magistrados, disciplinada pela Lei Siccardi (Legge Siccardi) de 19 de maio de 1851. A lei 

reservava à Corte de Cassação a possibilidade de determinar a remoção ou a suspensão do 

magistrado, na hipótese de descumprimento de deveres de ofício ou de verificação de 

“incompatibilidade moral” para o exercício do cargo. 

Em 1865, o ordenamento assegura a inamovibilidade dos magistrados, mas, por 

outro lado, atribui ao Executivo a faculdade de determinar, ao seu beneplácito, a transferência 

dos julgadores “por utilidade do serviço” (“per utilità di servizio”). Este amplo poder 

conferido ao Executivo foi abolido pelo Decreto Vigliani de 1873, mas ressurgiu com o 

Decreto Taiane de 1879. 

Em 04 de janeiro de 1880, instituiu-se uma Comissão consultiva, composta por 

quatro conselheiros e pelo Procurador Geral Substituto de Cassação, eleito pela Corte de 

Cassação de Roma, à qual incumbia a elaboração de pareceres, inclusive referentes à 

promoção de magistrados inamovíveis. Com a Lei Zanardelli de 1890, estabeleceu-se um 

rigoroso sistema de recrutamento de magistrados, fulcrado no princípio de que a magistratura 

deveria ser composta por jurisconsultos eleitos, de superior talento e conhecimento, no intuito 

de que o povo, cujo destino é posto em causa nos Tribunais, não pudesse nunca duvidar da 

capacidade daqueles que são chamados a julgá-lo
153

. A inamovibilidade foi considerada como 

garantia essencial da independência. 

Os princípios estabelecidos na Lei de 1880 sofreram diversas alterações até a 

realização de uma efetiva reforma, realizada pelo Ministro Vittorio Emanuele Orlando. A Lei 

de 14 de julho de 1907 – intitulada Lei Orlando (Legge Orlando) – instituiu o Conselho 

Superior da Magistratura (Consiglio Superiore della Magistratura) na Itália, composto: pelo 

Primeiro Presidente da Corte de Cassação de Roma, como seu Presidente; pelo Procurador-

Geral junto ao Tribunal; seis conselheiros e três suplentes, Advogados Gerais do Tribunal 
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Supremo, eleitos pelos magistrados das cinco Supremas Cortes do Reino; e por nove juízes de 

grau não inferior ao de Primeiro Presidente do Tribunal de Apelações, nomeados por Decreto 

Real, após apreciação pelo Conselho de Ministros. As cinco Supremas Cortes também elegem 

três conselheiros e um Vice-Procurador Geral de Cassação, em Roma, que funcionam como 

membros suplentes. 

O fundamento para a instituição do Conselho residia em atribuir à magistratura o 

direito de definir, através de órgão próprio, questões pertinentes à assunção do cargo de 

magistrado, às transferências, às licenças e às promoções na carreira. A configuração que 

obteve, portanto, foi a de órgão postado a assegurar a independência da magistratura
154

. 

O Conselho Superior da Magistratura passou por inúmeras alterações estruturais, 

durante o período fascista (1919 a 1945). É no período sucessivo à Segunda Guerra que se 

retoma a tendência de atribuir maior independência ao Judiciário
155

. 

Em 27 de dezembro de 1947, foi promulgada a atual Constituição italiana, em vigor 

desde o dia 1º de janeiro de 1948. Nos termos do art. 104, o Poder Judicial é autônomo e 

independente de todos os outros Poderes do Estado. Estabelece, ainda, que o Conselho 

Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente da República, integrando-o, ainda, o 

Primeiro Presidente e o Procurador-Geral da Corte de Cassação. 

Entre os demais membros, dois terços são eleitos por voto de todos os juízes 

ordinários pertencentes a diferentes categorias, e um terço pelo Parlamento, em sessão 

conjunta, entre professores universitários de Direito e advogados após quinze anos de 

exercício da profissão. O total de membros eleitos e os processos eleitorais, contudo, são  

regulamentados por lei ordinária. 

O Vice-Presidente é eleito pelo Conselho, entre os membros nomeados pelo 

Parlamento. O mandato é de quatro anos, não se admitindo a imediata reeleição.  

Ao Conselho Superior da Magistratura incumbe, nos termos do art. 105 da 

Constituição, o recrutamento, as cessões e transferências, as promoções e a aplicação de 

medidas disciplinares aos magistrados (judiciais e do Ministério Público)
156

. 

A Constituição garante a inamovibilidade dos magistrados, estabelecendo que o 

afastamento do exercício do cargo só pode advir de decisão do Conselho Superior da 
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Magistratura, ou através de processo judicial, ou com seu consentimento. O Ministro da 

Justiça pode desencadear a ação disciplinar. 

Para o exercício de suas atribuições, o Conselho está subdividido em comissões, 

assim fracionadas: avaliação das queixas particulares e de relatórios provenientes dos serviços 

judiciários sobre magistrados; cessação da atividade, incompatibilidades e autorizações ao 

exercício de funções extra-judiciais; mudança de funções do judicial para o Ministério 

Público e vice-versa, colocação de auditores de justiça e afetação de magistrados ao 

Ministério da Justiça; avaliação dos magistrados para efeitos de progressão ou de promoção; 

afetação aos cargos de direção nos serviços dos juízes e do Ministério Público; elaboração de 

pareceres sobre as propostas de leis de organização judiciária e de administração da justiça; 

exame dos relatórios dos serviços judiciais, no que respeita ao desempenho, organização e 

afetação de pessoal; nomeações e revogações dos magistrados honorários (juízes de paz, vice-

juízes de primeira instância, vice-procuradores de primeira instância, peritos dos Tribunais de 

execução de penas, entre outros); e organização dos estágios de formação dos auditores de 

justiça, bem como dos processos de formação permanente dos magistrados
157

.  

Interessa observar que, em seu art. 110, a Constituição também prevê a 

responsabilidade do Ministro da Justiça, sem prejuízo da autoridade do Conselho Superior da 

Magistratura, pela organização e pelo funcionamento dos serviços relacionados com a justiça.  

No período que sucedeu a Constituição de 1947, os Ministros da Justiça passaram a 

se afastar, em certo grau, das questões relativas ao funcionamento da justiça, para garantir 

uma maior independência. Mais recentemente, passou a haver uma maior intervenção do 

governo em áreas voltadas a aumentar a eficácia e o bom funcionamento da justiça, através da 

reorganização do sistema ou da melhoria de serviços de apoio. O fato de o Conselho Superior 

da Magistratura depender financeira e administrativamente do Ministério da Justiça, porém, 

tem gerado alguns conflitos e tensões, havendo questionamentos sobre sua autonomia
158

. 

O funcionamento do Conselho Superior da Magistratura, atualmente, encontra-se 

regulado através da Lei nº 195, de 24 de março de 1958, e pelo Decreto Presidencial nº 916, 

de 16 de setembro de 1958, além da disciplina constante do Regulamento interno aprovado 

pelo próprio Conselho. 
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Com a reforma da Lei nº 195/1958, levada a efeito pela Lei nº 44, de 28 de março de 

2002, a composição do Conselho Superior da Magistratura foi alterada para vinte e sete 

membros
159

, sendo eles: o Presidente da República, que o preside; o Primeiro Juiz Chefe da 

Corte de Cassação; o Procurador-Geral do Tribunal de Cassação; oito membros “leigos” 

designados pelo Parlamento; e dezesseis membros “togados” eleitos pelos juízes e 

magistrados do Ministério Público. 

Para a seleção dos membros eleitos pelos juízes e magistrados do Ministério Público, 

é assegurada a proporcionalidade das indicações, evitando-se que todas as opções sejam 

extraídas de uma única instância. 

No que pertine ao enquadramento institucional, é necessário observar que o 

Conselho Superior da Magistratura exerce funções exclusivamente administrativas, mas, pela 

disciplina constitucional, figura como órgão autônomo, estabelecido com o escopo de 

administrar as atividades do Poder Judiciário e, em último grau, de assegurar que a submissão 

dos magistrados seja exclusivamente à lei, como previsto no art. 101 da Constituição
160

.  

Quanto ao cumprimento de sua finalidade institucional, Luigi Paolo Comoglio
161

 

entende que o autogoverno e a autonomia dos juízes são, inevitavelmente, afetados pelo peso 

político-ideológico da parte dos membros não togados (ou leigos) do Conselho Superior, de 

nomeação parlamentar. Na opinião do autor, a eficácia do controle da atuação dos 

magistrados, pelo Conselho, depende, em larga medida, da imparcialidade dos seus membros, 

devendo existir conformidade entre a opção pela inclusão de membros não togados e a 

autonomia do Poder Judiciário
162

.  

Relativamente à composição majoritária de magistrados e à duração do mandato de 

quatro anos, não renováveis, surgem opiniões contrapostas
163

: 1) os que denunciam 
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descontinuidades no funcionamento do Conselho, que demoram a ser retomadas pelos novos 

membros; 2) os que consideram abrir-se, assim, espaço para o aparecimento de novas ideias e 

projetos, uma vez que o trabalho efetivo não implica grandes complicações; 3) os que veem 

neste modelo um grau de corporativismo elevado
164

. 

Alguns episódios de defesa pública de juízes e de Tribunais ou as manifestações 

contrárias a propostas legislativas de reforma do Judiciário suscitaram fortes críticas e 

conflitos entre o Conselho Superior e o Parlamento e o Executivo
165

. De todo modo, apesar 

das inúmeras críticas que recebe
166

, o Conselho Superior italiano é considerado um modelo de 

órgão de controle, sobretudo em face de um elevado grau de autonomia que experimenta em 

relação aos demais Poderes do Estado, bem como em face do critério de eleição de 

magistrados
167

, para integrarem a sua composição, o que constitui um avanço em termos de 

representatividade e proporcionalidade na escolha, em estreita harmonia com os escopos 

democráticos
168

. 

 

2.1.3. Portugal 

 

No Direito português, tem início, a partir de 1840, por inspiração do modelo francês, 

o escopo de instituir um organismo incumbido da disciplina judiciária e, consequentemente, 

de minorar as ingerências do Executivo e do Legislativo nos assuntos da justiça, promovendo 

a independência externa. 
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Em 10 de abril de 1849, sob a égide da Monarquia Constitucional, foram previstos, 

no âmbito legislativo, os Conselhos Disciplinares da Magistratura Judicial, os quais, contudo, 

não foram efetivamente estabelecidos. 

Apenas em 1892 foi implementado o primeiro Conselho Disciplinar da Magistratura 

Judicial, como órgão de controle disciplinar
169

, competindo-lhe zelar pelo prestígio e a 

dignidade adstritas ao ofício de julgar, com o fim de ser preservada a singularidade tida como 

própria da magistratura judicial, de acordo com o traçado estabelecido pelo diploma de 1849. 

Em 1901, estabelece-se o Conselho Superior Judiciário, como instância consultiva junto ao 

Ministro da Justiça
170

. 

Através do Decreto-Lei nº 11.751, de 23 de junho de 1926, a composição do 

Conselho Superior Judiciário foi assim estabelecida: o Presidente do Supremo Tribunal de 

Justiça, como seu Presidente; dois vogais nomeados pelo Ministro da Justiça; e dois vogais 

eleitos pela magistratura judicial
171

.  

Os Estatutos Judiciários de 1944 e de 1962 mantiveram, em geral, a estrutura 

orgânica e as funções do Conselho Superior Judiciário
172

, chegando este a 1974 com a 

seguinte composição: o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, um Vice-Presidente, os 

quatro presidentes das Relações como vogais e um secretário juiz de Direito, todos nomeados 

pelo Governo.  

Trata-se, por óbvio, de um modelo caracterizado pela intervenção dos poderes 

políticos no âmbito da administração judicial
173

. Em tal contexto, a independência judicial 

ostentava um caráter formal, não existindo a autonomia em face do Executivo, em virtude da 

forma de realização das nomeações e das ingerências admitidas nas questões administrativas. 

Após o período revolucionário, o Decreto-Lei nº 261/74 estabeleceu, 

provisoriamente, o critério de eleição dos membros para o Conselho Superior Judiciário, que 
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passaria a ostentar a seguinte composição: o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, os 

presidentes das relações e um juiz do Supremo Tribunal de Justiça ou das relações nomeado 

pelo Presidente da República. 

À exceção de quatro funcionários judiciais, cuja presença era exigida nas matérias 

que lhes dissessem respeito, o fato de todos os membros serem juízes privilegiou uma 

composição de autogoverno, assegurando-se uma independência efetiva e uma base eletiva 

quase absoluta, uma vez que os presidentes das Relações e o Presidente do Supremo também 

ascendiam aos seus cargos pelo critério da eleição
174

. 

A Constituição da República Portuguesa de 1976, em seu artigo 202º, estatui que os 

Tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do 

povo. No art. 203º, ainda, alça a independência judicial à condição de garantia constitucional, 

ressaltando que os Tribunais apenas estão sujeitos à lei. 

A Constituição consagra, em seu art. 216º, a garantia da inamovibilidade, 

estabelecendo as incompatibilidades com o exercício da função. Em seu texto original, prevê, 

no art. 222º, a necessidade do consentimento do Conselho Superior da Magistratura para a 

nomeação dos juízes. Apesar de disciplinar que o Conselho deve incluir, na sua composição, 

juízes eleitos entre si, não estabeleceu expressamente a representatividade dos membros, o 

que ficou reservado para o Estatuto dos Magistrados Judiciais. 

Com a revisão constitucional de 1982, o Conselho Superior da Magistratura passou a 

contar com um artigo específico para a discriminação de sua composição: Presidente do 

Supremo Tribunal de Justiça, um Juiz-Conselheiro, dois Juízes-Desembargadores, quatro 

Juízes de Direito, sete juristas designados pela Assembleia da República e dois juristas 

designados pelo Presidente da República, sendo um deles necessariamente juiz. 

Com a revisão constitucional de 1997, passou a estabelecer o art. 217º da 

Constituição que a nomeação, a colocação, a transferência e a promoção dos juízes dos 

Tribunais judiciais e o exercício da ação disciplinar competem ao Conselho Superior da 

Magistratura, nos termos da lei. 

À luz do art. 218º, o Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente 

do Supremo Tribunal de Justiça e composto pelos seguintes vogais: dois designados pelo 

Presidente da República; sete eleitos pela Assembleia da República; e sete juízes eleitos pelos 

seus pares, em harmonia com o princípio da representação proporcional. 
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 Cf. DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A Evolução da Organização e do Auto-Governo 

Judiciário. Coimbra: Almedina, 2004. p. 133. 
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Note-se que não se repetiu a exigência de que um dos dois vogais indicados pelo 

Presidente da República fosse necessariamente um juiz, o que gerou um conflito 

institucional
175

. 

As regras sobre garantias dos juízes são aplicáveis a todos os vogais do Conselho 

Superior da Magistratura, podendo prever a lei, ainda, que do Conselho Superior da 

Magistratura façam parte funcionários de justiça, eleitos pelos seus pares, com intervenção 

restrita à discussão e votação das matérias relativas à apreciação do mérito profissional e ao 

exercício da função disciplinar sobre os funcionários de justiça. 

A Constituição portuguesa não incluiu o Conselho Superior da Magistratura entre os 

órgãos que compõem o Judiciário, embora tenha inserido a previsão no Título VI, concernente 

aos Tribunais. Trata-se, portanto, de órgão colegiado constitucionalmente autônomo, de 

natureza exclusivamente administrativa
176

. 

No que tange ao cumprimento de seus objetivos precípuos, existe uma acentuada 

crítica quanto ao papel dos membros laicos no exercício das atribuições. É curioso observar 

que a participação dos membros externos vem sendo vista com certas ressalvas, pelo fato de 

não participarem da distribuição de processos, bem como da ausência de dedicação exclusiva 

ao Conselho, havendo ausências frequentes nas reuniões
177

. Tais circunstâncias conduzem a 

uma participação meramente simbólica.  

Quanto ao escopo de conferir independência externa aos juízes e Tribunais, a história 

do Conselho Superior da Magistratura denota a existência de conflitos quanto à conferência 

de primazia à “legitimidade democrática” (participação dos membros externos) ou ao ideal de 
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 Como ressaltou João Paulo Dias, “a alteração reside em o Presidente da República deixar de estar obrigado a 

designar um juiz, entre os dois vogais que lhe compete nomear, facto que possibilita a alteração da correlação de 

forças dentro deste órgão, por „abrir caminho‟ a uma eventual maioria de membros não magistrados” (cf. DIAS, 

João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A Evolução da Organização e do Auto-Governo Judiciário. Coimbra: 

Almedina, 2004. p. 137). 
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 Cf. RANGEL, Paulo Castro. Repensar o Poder Judicial (Fundamentos e Fragmentos). Porto: Universidade 

Católica, 2001. p. 216-217. 
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 Entre as opiniões colhidas pelo autor João Paulo Dias, em entrevistas realizadas, destacamos as seguintes: 

“um problema que estamos agora a procurar resolver e que é o seguinte: os membros laicos, volto a usar a 

expressão, não são magistrados. Podem eventualmente ser. Mas não é o caso. São advogados ou professores de 

direito. E até os professores de direito, normalmente, são advogados (...). Isto significa que não podem estar o 

tempo inteiro no Conselho. Bom, não estar o tempo inteiro significa que não relatam os processos”; “se 

aparecem mais magistrados, do que membros não magistrados, nas reuniões formais, muitas vezes também se 

abordam questões tão genuinamente da especificidade dos juízes, que um membro não juiz até as dificilmente 

ultrapassaria ou, pelo menos, nunca pensou nelas”; “o Conselho não pode funcionar assim, nem pode funcionar 

com membros, chamados laicos, que lá vão uma vez por mês e recebem uma correspondência para irem lá votar. 
A maioria deles não sabe o que se passa no Conselho”; “a prática é que a sua acção nos Conselhos (a dos 

membros não magistrados) é extraordinariamente diminuta. A sua ação pessoal e o seu envolvimento e 

empenhamento nos assuntos é diminuto. (...) São professores universitários, advogados... E perder um dia 

inteiro, para além do transtorno que faz na dinâmica do trabalho habitual, vai ser pouco compensador em termos 

monetários”. Para maior aprofundamento, confira-se: DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A 

Evolução da Organização e do Auto-Governo Judiciário. Coimbra: Almedina, 2004. p. 181-185. 
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“autogoverno”. A fórmula atual, como já dito acima, não se mostra pacífica, por colocar nas 

mãos do Presidente da República a decisão sobre se, em dado momento, a maioria no 

Conselho Superior da Magistratura deva caber a juízes ou a não juízes
178

. Ressalta-se, porém, 

como aspecto bastante positivo, a adoção do critério de eleição dos juízes para comporem o 

colegiado, em harmonia com o objetivo de democratização da instituição
179

. 

 

2.1.4. Espanha 

 

Na Espanha, também a estruturação do Conselho Geral do Poder Judicial (Consejo 

General del Poder Judicial – CGPJ) está intrinsecamente relacionada ao incremento da 

independência externa dos juízes e Tribunais
180

, afastando-se o controle político sobre as 

decisões de cunho administrativo do Poder Judicial. 

O Conselho Geral, por inquestionável influência das experiências da França, da Itália 

e de Portugal, foi previsto como inovação pelo Constituinte de 1978, não existindo registros, 

em momento precedente, da existência de um órgão incumbido do governo do Poder 

Judiciário e do papel de garantidor de sua independência. 

Podem ser mencionados, apenas como antecedentes remotos, o Conselho Judicial, 

instituído pelo Decreto Real de 18 de maio de 1917, e o Conselho de Organização do Poder 

Judiciário, instituído pelo Decreto Real de 20 de outubro de 1923. O primeiro teve a previsão 

inicial revogada em 18 de julho de 1917, vindo a ser restaurado em 19 de maio de 1931 e, 

posteriormente, recriado no regime democrático, em 20 de dezembro de 1952. 

Nenhum destes órgãos, contudo, pode ser considerado como antecessor do atual 

Conselho Geral do Poder Judicial, embora se vislumbrem tentativas, ao menos em parte, de se 

estabelecer um órgão de autogoverno do Judiciário, a resguardar a sua independência. 

É a Constituição da Espanha de 1978, promulgada sob um regime democrático 

baseado na separação das funções estatais e na proteção dos direitos fundamentais
181

, que 
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 Cf. FIGUEIRA, Alvaro Reis; SILVA, Carlos Manuel Ferreira da. Recientes Tendencias en la posición del 

Juez – Informe nacional portugués. In: BERIZONCE, Roberto O. (Coord.). El Juez y La Magistratura 

(Tendencias en los Albores del Siglo XXI). Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1999. p. 469; SIFUENTES, 

Mônica. Conselho Superior da Magistratura. A Experiência Portuguesa. Genesis – Revista de Direito 

Processual Civil, Curitiba, Genesis, n. 16, p. 362-364, abr./jun. 2000. p. 363. 
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 Cf. GOMES, Luiz Flávio. A Questão do Controle Externo do Poder Judiciário: natureza e limites da 
independência judicial no Estado Democrático de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 22. 
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 Cf. TOHARIA, José Juan. ¿De Qué se Quejan Los Españoles cuando hablan de su Administración de 

Justicia? In: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Ética del Juez y Garantías Procesales. Madrid: 

Centro de Documentación Judicial, 2004. p. 112. 
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 Sua promulgação ocorre, precisamente, após a queda do regime franquista e com a restauração do regime 

democrático em 1976. 
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estabelece, em seu art. 122, I, a criação, por Lei Orgânica do Poder Judiciário, do Conselho 

Geral do Poder Judiciário
182

, integrado pelo Presidente do Tribunal Supremo e por outros 

vinte membros, nomeados pelo Rei, dos quais doze são escolhidos entre juízes e magistrados 

de todas as carreiras judiciais e oito são escolhidos entre advogados e outros juristas pelo 

Legislativo, da seguinte forma: quatro são nomeados por proposta do Congresso dos 

Deputados e quatro por proposta do Senado, exigindo-se a votação mínima de 3/5 (três 

quintos) dos seus membros. Assim, além de ser presidido pelo Presidente do Tribunal 

Supremo de Justiça, o Conselho conta com a participação de doze juízes das várias categorias 

e de oito juristas de mérito reconhecido, com mais de 15 (quinze) anos de carreira. 

É reservado à Lei Orgânica estabelecer o estatuto do Conselho Geral e o regime de 

incompatibilidade de seus membros e as atribuições, especificamente, quanto às questões de 

nomeação, ascensão, inspeção e regime disciplinar. 

A primeira Lei Orgânica foi promulgada em 10 de janeiro de 1980. Posteriormente, 

foi aprovada a Lei Orgânica do Poder Judicial, em 1º de julho de 1985. Em conformidade 

com o seu art. 12, 1, os juízes, no exercício da atividade jurisdicional, são independentes em 

relação a todos os órgãos judiciais e de governo do Poder Judiciário, não podendo os órgãos 

administrativos ou o Consejo General del Poder Judicial ditar-lhe instruções, de caráter geral 

ou particular, sobre matérias que afetem o exercício de sua função jurisdicional
183

. 

O Conselho Geral do Poder Judicial também é regido pelas regras de procedimento 

que edita. O Regulamento nº 01, de 22 de abril de 1986, prevê a organização e o 

funcionamento do Conselho. 

O Conselho possui uma série de atribuições que podem ser assim resumidas: seleção 

e nomeação de juízes, através da realização de processo de seleção ou de curso preparatório 

ou através de indicação, ao rei, da nomeação do presidente e dos magistrados do Tribunal 

Supremo e de dois magistrados do Tribunal Constitucional; realização de cursos e 

responsabilidade pela formação continuada dos juízes, através da Escola Judicial; realização 

de promoções e deliberação quanto às situações administrativas dos juízes; exercício do 

controle disciplinar e realização do sistema de inspeções judiciais; garantia da independência 

dos juízes; participação nos anteprojetos de leis e disposições gerais do Estado e das 

Comunidades Autônomas que digam respeito ao Judiciário ou ao exercício da função 
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 Cf. CASTRILLO, Eduardo de Urbano. Deontología Judicial: El arquétipo del juez, de nuestra época. In: 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Ética del Juez y Garantías Procesales. Madrid: Centro de 

Documentación Judicial, 2004. p. 415. 
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 Cf. GARCÍA-ALÓS, Luis Vacas. Ética Pública, Deontologia Judicial y Responsabilidad Disciplinaria de 

Jueces y Magistrados. In: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Ética del Juez y Garantías 

Procesales. Madrid: Centro de Documentación Judicial, 2004. p. 157-159. 
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jurisdicional; edição de regulamentos sobre seu pessoal, organização e funcionamento, bem 

como os que sejam necessários para a execução ou aplicação da Lei Orgânica do Poder 

Judiciário, no âmbito de sua competência; elaboração anual do relatório sobre a situação, o 

funcionamento e a atividade do Judiciário e do próprio Conselho, destacando as necessidades 

atinentes a recursos físicos, financeiros e de pessoal. 

O Conselho Geral do Poder Judicial é um órgão de governo autônomo do Poder 

Judicial, com a atribuição primordial de velar pela garantia de independência dos juízes no 

exercício de suas funções
184

. Localiza-se em posição institucional de paridade com os demais 

órgãos constitucionais (o Governo, o Congresso, o Senado e o Tribunal Constitucional) e é 

investido com as garantias de superioridade e de independência características dos órgãos 

citados
185

, podendo suscitar conflitos de competência para o Tribunal Constitucional contra 

outros organismos, em defesa de suas atribuições. 

Apesar de figurar como órgão de governo do Poder Judicial, o Conselho não tem 

natureza jurisdicional, não participando da função judicial, constitucionalmente reservada aos 

julgadores e aos Tribunais. Possui, portanto, natureza essencialmente administrativa
186

. 

Acerca do cumprimento de seus objetivos, o exercício de suas funções é bastante 

similar ao do Conselho Superior português, embora sejam mais amplas as competências no 

que tange ao recrutamento e à formação de juízes. O fato, porém, de os seus membros 

exercerem a função em regime de exclusividade confere, decerto, uma capacidade mais 

acentuada de levar adiante um maior número de atividades, contando, ainda, com a existência 

de serviços de apoio administrativo que facilitam o seu funcionamento
187

. Existem, porém, 

críticas acerca de sua exacerbada politização
188

, suscitando-se, inclusive, a necessidade de se 

promover uma completa alteração em sua estrutura
189

. 
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 Cf. COROMINA, Álvaro Perez-Ugena y. Algunas Cuestiones en torno a la Regulación del Consejo General 

del Poder Judicial. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, Universidad 

Complutense, n. 84, p. 311-343, 1995. p. 335-336. 
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 Cf. AGUILAR, Juan F. López. La justicia y sus problemas en la Constitución. Madrid: Tecnos, 1996. p. 

116. 
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 Cf. PRIETO, Jesús Souto. Organização Judiciária Espanhola. In: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS 

BRASILEIROS. Justiça: Promessa e Realidade – O acesso à Justiça em Países Íbero-Americanos. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p. 248. 
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 Cf. DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A Evolução da Organização e do Auto-governo 

Judiciário. Coimbra: Almedina, 2004. p. 156. 
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 Na concepção de Luiz Flávio Gomes, o Conselho Superior espanhol, embora criado em 1978, até hoje não 

conseguiu esgotar todas as possibilidades legais de sua competência, encontrando-se ainda vinculado ao Poder 
Político. Faz alusão, ainda, a críticas verberadas em 1991, por seu então Vice-Presidente, nas quais se referiu ao 

Conselho como um “órgão morto”, que em nada teria contribuído para a Justiça (cf. GOMES, Luiz Flávio. A 

Questão do Controle Externo do Poder Judiciário: natureza e limites da independência judicial no Estado 

Democrático de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 23). 
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 Para Víctor Fairén Guillén, o Conselho Geral do Poder Judicial se apresenta como um órgão composto 

basicamente por pessoas indicadas por critérios políticos, afigurando-se como um órgão defeituoso “na origem”, 
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2.2. América Latina 

 

2.2.1. Intróito 

 

Na América Latina percebe-se, de forma geral, uma substancial diferença em relação 

à motivação que ensejou a estruturação dos Conselhos Judiciais, quando comparados aos dos 

países europeus citados acima.  

Observamos que, em países como França, Itália, Portugal e Espanha, o surgimento 

dos Conselhos está vinculado ao objetivo de mitigar as ingerências do Executivo no 

Judiciário, conferindo-lhe, assim, maior independência. A vinculação com o Poder Político 

suscitou a insatisfação social com a atuação dos magistrados, mas a desconfiança popular se 

voltava mais contra a ausência de previsão da autonomia do Judiciário no ordenamento do 

que, diretamente, contra a efetiva execução da atividade-fim pela instituição. 

A realização das reformas judiciais na América Latina, diferentemente, está 

diretamente relacionada com o escopo de fortalecimento das instituições democráticas. A 

ideia subjacente é a de que somente através do estabelecimento de um Estado de Direito 

devidamente estruturado e previsível, os países da América Latina consolidariam as regras do 

jogo político exigidas para o desenvolvimento de uma democracia forte e competitiva
190

.  

A desconfiança dirige-se, aqui, contra a efetiva atuação do Judiciário
191

, embora se 

consagre no ordenamento, em regra, a previsão de sua independência e de sua autonomia 

frente aos demais Poderes do Estado. 

Como desdobramento dos efeitos causados pela crise judicial no setor econômico, o 

Banco Mundial elaborou um estudo para determinar os fatores impeditivos mais significativos 

do desenvolvimento do setor privado na América Latina, ressaltando a necessidade de 

realização de reformas, aptas a promover um Judiciário independente e transparente
192

. 

                                                                                                                                                               
o que enseja debates quanto às formas de afastamento da politização (cf. GUILLÉN, Víctor Fairén. Recientes 

Tendencias en la posición del juez – Informe nacional español. In: BERIZONCE, Roberto O. (Coord.). El Juez 

y La Magistratura (Tendencias en los Albores del Siglo XXI). Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1999. p. 318). 
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 Cf. BUSCAGLIA, Edgardo. Los principales obstáculos de la reforma judicial en América Latina. In: 

JARQUÍN, Edmundo; CARRILLO, Fernando. La Economía Política de la Reforma Judicial. Washington: 
Banco Interamericano de Desarrollo, 1997. p. 31-32. 
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 Para Edgardo Buscaglia, na maioria dos países da América Latina, as magistraturas sofrem da falta de 
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parte dos setores público e privado, de forma geral (cf. Ibid., p. 32). 
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Cf. BURKI, Shahid Javed; PERRY, Guillermo E. Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter. 

Washington: World Bank, 1998. p. 6. 
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A comunidade financeira, portanto, à vista do interesse econômico, elaborou estudos 

tendentes a fomentar o desenvolvimento na América Latina, identificando a reforma judicial 

como via prioritária para o alcance desta finalidade. Em países como Argentina, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Equador e Venezuela, os estudos apontaram a necessidade da 

realização das reformas de forma “exaustiva”, isto é, passíveis de abranger as mais diversas 

áreas do funcionamento do Judiciário: melhorias na administração da Justiça; fortalecimento 

da independência judicial; desenvolvimento de mecanismos alternativos de resolução de 

disputas; melhoria na formação dos juízes e dos advogados e ampliação do conhecimento 

jurídico no âmbito da comunidade, de forma geral; e a criação de novos canais para que os 

mais variados setores da população tenham acesso à Justiça
193

. 

Uma das propostas do Banco Mundial consistiu na formação de Conselhos voltados 

ao controle administrativo do Judiciário. O fundamento da estruturação, como ressaltamos 

acima, relaciona-se com a insatisfação com o próprio funcionamento do Judiciário, 

estabelecendo-se, em decorrência, um mecanismo de participação de membros alheios em 

seus quadros para as deliberações administrativas
194

. 

Optamos pela análise da estruturação dos Conselhos Judiciais da Argentina, da 

Colômbia e do Peru. A opção pelos referidos países tem um escopo meramente 

exemplificativo, em face da similitude do contexto em que os conselhos foram instituídos. 

Seria possível a abordagem, igualmente, das experiências da Bolívia, do Equador, do Chile, 

da Costa Rica, do México, entre outros, mas não constitui o nosso objetivo e não se 

compactuaria com a finalidade deste trabalho a comparação exaustiva de todos os Conselhos 

Judiciais existentes. 

 

2.2.2. Argentina 

 

A Constituição da Argentina data de 1º de maio de 1853, mas apenas com a Reforma 

de 1994 foi previsto em seu texto o Conselho da Magistratura (Consejo de la Magistratura). 

De acordo com o art. 114 da Constituição, o Conselho da Magistratura, regulado por uma lei 

especial sancionada pela maioria absoluta da totalidade dos membros de cada Câmara, será 

responsável pela seleção dos magistrados e pela administração do Poder Judicial. 
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 Cf. PACHECO, Cristina Carvalho. O Banco Mundial e a Reforma do Judiciário na América Latina. Tensões 
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O objetivo da reforma consistiu na previsão de um órgão de composição complexa, 

integrado por representantes dos órgãos das três funções típicas do Estado e pela própria 

sociedade, através dos membros externos. 

Prevê o art. 114 que a composição do Conselho será formada periodicamente, de 

modo que se estabeleça um equilíbrio entre a representação dos órgãos políticos resultantes da 

eleição popular, dos juízes de todas as instâncias e dos advogados da matrícula federal. Será 

integrado, ainda, por outras pessoas do âmbito acadêmico e científico, em número e na forma 

prevista em lei. São previstas as seguintes atribuições: selecionar mediante concursos públicos 

os candidatos às magistraturas inferiores; emitir pareceres vinculantes para a nomeação dos 

magistrados dos Tribunais inferiores; administrar os recursos e o orçamento previsto em lei 

para a administração da justiça; exercer o poder disciplinar sobre os juízes; decidir sobre a 

abertura de processo para a remoção de juízes, em caso de suspensão, e formular a acusação 

correspondente; expedir regulamentos relativos à organização judiciária e de todos aqueles 

que sejam necessários para garantir a independência dos juízes e a efetiva prestação dos 

serviços judiciais. 

O Conselho não integra nenhum dos Poderes do Estado, embora consista em um 

órgão estatal de composição heterogênea, integrado por representantes das três funções típicas 

e por advogados. Possui, assim, um status jurídico exclusivo, sendo autônomo em relação aos 

demais Poderes, embora seja responsável pelo controle administrativo do Judiciário. 

Para Eugenio Raúl Zaffaroni, de qualquer forma, embora as exigências do princípio 

democrático não pareçam completar-se se o Poder Judiciário não possui um governo 

democrático, não se fazia necessária a previsão de um órgão de controle externo, mas, tão-

somente, de um órgão que exercesse internamente o governo
195

. 

 

2.2.3. Colômbia 

 

Na história constitucional da Colômbia, vislumbram-se algumas tentativas de 

estabelecer instrumentos adequados de governo e de administração do Judiciário. Embora 

existam registros de estruturação de um conselho judicial em 1886
196

, o primeiro antecedente 
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do atual Conselho Superior da Judicatura (Consejo Superior de la Judicatura), em face da 

semelhança organizacional, é identificado em 1970, com a criação do Conselho Superior de 

Administração da Justiça, subordinado ao Ministério da Justiça
197

. 

Posteriormente, através do Ato Legislativo nº 01, de 1979, intentou-se estabelecer 

um Conselho com as funções de administrar a carreira judicial e exercer o poder disciplinar, 

através de uma reforma que, no entanto, foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte de 

Justiça. Apenas em 1987, através do Decreto nº 52, o Conselho foi colocado em 

funcionamento, mas subordinado ao governo. 

O antigo Conselho Superior de Administração da Justiça, composto por membros da 

magistratura, entrou em funcionamento com o apoio da Direção Nacional da Carreira Judicial, 

que engrandeceu suas atribuições até adquirir, por força da Lei nº 38/1989, sua consolidação a 

partir da obtenção da competência para reger o funcionamento do Judiciário, com exceção 

para a obtenção de recursos, que continuou sob a responsabilidade do Ministro da Justiça.  

Sob tais condições, não se registraram avanços significativos na diminuição da crise 

da administração da Justiça, a qual, longe de estar superada, persistiu em suas principais 

manifestações, tais como ausência de políticas de desenvolvimento para a Justiça, deficiência 

na consecução de recursos e falta de autonomia para a sua execução. Por outro lado, a 

realização das atividades operacionais previstas para o Judiciário apresentava dificuldades 

resultantes de uma mínima participação efetiva do Conselho Superior da Administração da 

Justiça e da precária estrutura organizacional da Direção Nacional da Carreira Judicial.  

Os problemas apresentados pelo Judiciário colombiano em tal contexto podem ser 

assim resumidos: inexistência de políticas e programas de desenvolvimento do talento 

humano, para capacitação dos funcionários; ausência de controle de resultados; incremento da 

criminalidade e da impunidade; ausência de políticas e programas de modernização 

tecnológica e de administração e controle; carência de recursos físicos compatíveis com as 

necessidades; generalização da morosidade na prestação jurisdicional; perda de credibilidade 

no sistema judicial; inadequada distribuição territorial dos Tribunais e das competências; entre 

outros
198

. 

Em virtude das circunstâncias apresentadas, consolidou-se no país a ideia de 

estruturação do Conselho Superior da Judicatura, como instrumento necessário para assegurar 
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 Conferir o histórico e a estrutura do Conselho Superior da Judicatura colombiano em: <http://www.rama 

judicial.gov.co/csj_portal/jsp/frames/index.jsp?idsitio=21>. Acesso em: 30 maio 2009. 
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 Informações disponíveis em: <http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/jsp/frames/index.jsp?idsitio= 

21>. Acesso em: 30 maio 2009. 
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a transparência e a objetividade na seleção dos magistrados, bem como para contribuir para a 

participação judicial no processo nacional de desenvolvimento. 

Com o advento da Constituição de 1991, foi introduzido no ordenamento 

constitucional colombiano o Conselho Superior da Judicatura. Sua previsão consta dos artigos 

254 a 257 da Constituição e, igualmente, no Título IV da Lei nº 270/1996 (Ley Estatutaria de 

la Administración de Justicia – LEAJ).  

Quanto ao enquadramento institucional, extrai-se da Constituição colombiana que o 

órgão integra o Poder Judiciário. As atribuições previstas são meramente administrativas, mas 

a Constituição, ao referir-se ao poder disciplinar, qualifica-o como de natureza jurisdicional. 

De acordo com o art. 254 da Constituição, o Conselho Superior da Judicatura se 

divide em duas salas: 1) Sala Administrativa, integrada por seis magistrados eleitos para um 

período de oito anos, sendo dois pela Corte Suprema de Justiça, um pela Corte Constitucional 

e três pelo Conselho de Estado; 2) Sala Jurisdicional Disciplinar, integrada por sete 

magistrados eleitos para um período de oito anos, pelo Congresso Nacional a partir de listas 

encaminhadas pelo governo. 

A sala administrativa se encarrega do governo e da administração integral do Poder 

Judiciário, em termos de regulamentação da lei; planejamento, programação e execução 

orçamental; administração de pessoal; elaboração de listas de candidatos para integrarem os 

Tribunais; entre outros. 

A sala disciplinar do Conselho Superior da Judicatura, a seu turno, foi instituída pela 

Constituição com o fim de assegurar a existência, no interior do próprio Poder Judiciário, de 

um organismo autônomo, imparcial e independente com funções de natureza jurisdicional, 

com a tarefa de administrar a Justiça em matéria disciplinar relativamente aos magistrados e 

também em relação aos advogados. A sala, igualmente, é responsável pela resolução de 

conflitos de competência. 

A Constituição colombiana prevê, expressamente, a possibilidade de formação dos 

Conselhos Seccionais da Judicatura, reservando à lei a sua regulamentação. 

Para integrar o Conselho Superior da Judicatura, exige a Constituição que o 

candidato seja colombiano nato, no exercício da cidadania e maior de trinta e cinco anos. Em 

relação aos membros externos, deve ostentar o título de advogado e haver exercido a profissão 

durante dez anos com bons méritos. Quanto aos magistrados, impõe a Constituição que seja 

observada a proporcionalidade, vedando a escolha de magistrados das mesmas corporações 

postulantes. 
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No art. 256 são previstas para o Conselho Superior da Judicatura, e para os 

Conselhos Seccionais, na forma da lei, as seguintes atribuições: administrar a carreira judicial; 

elaborar as listas de candidatos para a designação de funcionários judiciais e enviá-las para a 

entidade responsável pela escolha; examinar a conduta e punir as faltas dos funcionários do 

Poder Judiciário, assim como dos advogados no exercício de sua profissão, na instância 

prevista em lei; proceder ao controle de rendimento dos Tribunais; elaborar o orçamento do 

Judiciário, que deverá ser remetido ao governo, e executá-lo em conformidade com o que for 

aprovado no Congresso; dirimir os conflitos de competência; e outras atribuições previstas em 

lei. 

O art. 257 da Constituição estabelece, ainda, que o Conselho Superior da Judicatura, 

na forma prevista em lei, cumprirá as seguintes funções: fixar a divisão do território para 

efeitos judiciais e estabelecer a localização dos fóruns; criar, suprimir ou redistribuir cargos 

na administração da Justiça, não podendo estabelecer, a cargo do Tesouro, obrigações que 

excedam o montante global fixado para os respectivos serviços na lei de dotação inicial; 

expedir os regulamentos necessários para o eficaz funcionamento da administração da justiça, 

relativos à organização e funções internas previstas para os distintos cargos e a regulação dos 

processos judiciais e administrativos em curso nos fóruns judiciais, nos aspectos não previstos 

pelo legislador; propor projetos de lei referentes à administração da justiça e aos códigos 

substantivos ou procedimentais; e as demais atribuições previstas em lei. 

O desempenho do Conselho Superior da Judicatura é tido, de forma geral, como 

satisfatório, sendo identificados avanços em termos de racionalização dos serviços e aumento 

da transparência nas deliberações administrativas e no exercício da competência disciplinar
199

. 

 

2.2.4. Peru 

 

A estruturação do Conselho Nacional da Magistratura no Peru também se vincula à 

finalidade de otimizar o funcionamento do Judiciário e de fomentar a participação social em 

sua administração, sem qualquer desdouro à independência. 

Encontra-se previsto entre os artigos 150º e 157º da Constituição da República, bem 

como na Lei Orgânica nº 26397, de 12 de dezembro de 1994.  

A composição do Conselho encontra-se disciplinada no art. 155º. Prevê o Texto 

Constitucional que será composto por sete membros, assim escolhidos: um eleito pela Corte 

                                                   
199

 Cf. LÓPEZ, Claudia. Consejo Superior de la Judicatura. Ideas, oct. 2008. Disponível em: < http://hayotracolo 

mbia.blogspot.com/2008/10/consejo-superior-de-la-judicatura-por.html>. Acesso em: 31 maio 2009. 
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Suprema, através de votação secreta na Sala Plena; um eleito, por votação secreta, pela Junta 

dos Fiscais Supremos
200

; um eleito pelos membros dos Colégios de Advogados do País, em 

votação secreta; dois eleitos, em votação secreta, pelos membros dos demais Colégios 

Profissionais do país, nos termos da lei; um eleito em votação secreta, pelos reitores das 

universidades públicas nacionais; e um eleito, em votação secreta, pelos reitores das 

universidades particulares. 

A Constituição destaca a possibilidade de ampliação do número de membros para um 

total de nove, sendo os dois membros adicionais eleitos em votação secreta pelo próprio 

Conselho, a partir de listas propostas pelas instituições representativas dos setores laboral e 

empresarial. 

De forma geral, compete ao Conselho Nacional da Magistratura a seleção e a 

nomeação dos juízes e fiscais
201

, exceto quando estes provenham de eleição popular. O art. 

154º prevê especificamente, no entanto, as funções do Conselho: nomear, através de prévio 

concurso de méritos e de avaliação pessoal, os juízes e fiscais, exigindo-se a votação de dois 

terços dos seus membros; ratificar a nomeação a cada sete anos; aplicar sanções de destituição 

aos vogais da Corte Suprema e dos Fiscais Supremos e, por solicitação das referidas Cortes, 

exercer o poder disciplinar em relação aos juízes e fiscais de todas as instâncias, através de 

decisão final irrecorrível; entre outras. 

Quanto à posição institucional, estabelece a Constituição peruana que o Conselho é 

independente dos demais Poderes e se rege por sua Lei Orgânica. Inclusive, na estrutura do 

Texto Constitucional, o Conselho é regulado através de capítulo próprio, assim como os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério Público. 

O Conselho tem sido considerado um órgão vital para a ampliação da independência 

do Judiciário e da legitimidade, em virtude da pluralidade social que integra a sua 

composição. Identificam-se, porém, alguns problemas sérios no desempenho do poder 

disciplinar: a possibilidade de destituir magistrados da Corte Suprema, independentemente de 

provocação, constitui uma atribuição maior que a estabelecida em relação aos magistrados de 

instâncias inferiores; a possibilidade de investigar de ofício a atuação dos magistrados está 

prevista, exclusivamente, em relação aos vogais e Fiscais Supremos, sendo exigida, nos 

demais casos, a provocação da Corte Suprema; e existe uma sobreposição de competência, na 

hipótese de condenação por crime doloso, diante da possibilidade de aplicação da penalidade 
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 A Junta dos Fiscais Supremos peruana equivale, mutatis mutandis, à Procuradoria-Geral da República do 

Brasil.   
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 Os fiscais peruanos correspondem aos nossos membros do Ministério Público. 
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de exclusão, pelo Conselho Executivo, e de destituição, pelo Conselho Nacional da 

Magistratura
202

. 

Ademais, o caráter residual do controle disciplinar e a restrição imposta para o 

exercício da investigação ex officio são considerados fatores que debilitam o cumprimento de 

sua função de órgão de controle social da magistratura. 
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 Cf. PRAELI, Francisco José Eguiguren et al. Gobierno y Administración del Poder Judicial, 

Organización de la Función Jurisdiccional y Sistema de Carrera Judicial – Propuestas para la Reforma de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. Lima: Pontifícia Universidad Católica del Perú, 2002. p. 285. 
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CAPÍTULO III – O MODELO DE CONSELHO JUDICIAL ADOTADO NO BRASIL 

 

Após a apresentação da experiência estrangeira, cumpre-nos esboçar o modelo de 

Conselho Judicial adotado no nosso ordenamento, a partir das suas atribuições e do modo de 

executá-las. O objetivo deste capítulo consiste, justamente, na análise das competências 

previstas para o Conselho Nacional de Justiça e na definição de formas de atuação 

compatíveis com os limites estabelecidos na Constituição Federal de 1988. 

Iniciamos com o esclarecimento referente ao tipo de controle conferido ao Conselho 

Nacional de Justiça, questionando quanto ao seu enquadramento como órgão de 

“autogoverno” do Poder Judiciário. Procuramos examinar o sentido desta expressão e indicar 

as atribuições sobre as quais repousam as maiores expectativas sociais. 

Sobretudo em virtude da problemática experiência do Direito português com a 

previsão dos membros externos aos quadros do Judiciário, analisaremos, em nosso sistema, os 

riscos de desvirtuamento desta inclusão, a previsão regimental atinente à distribuição dos 

processos e o efetivo exercício do cargo por estes conselheiros. Em seguida, abordaremos os 

limites previstos para o exercício do poder regulamentar, apresentando a posição do Supremo 

Tribunal Federal acerca da questão. 

Impõe-se, ainda, analisar o exercício do controle da legalidade dos atos 

administrativos dos membros e dos órgãos do Judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça, 

bem como as competências alusivas à matéria disciplinar. Tais atribuições, necessariamente, 

devem ser executadas em respeito à autonomia dos Tribunais e, consequentemente, em 

harmonia com o controle interno a eles reservado. 

Examinaremos, então, modos de compatibilizar as competências conferidas pelo 

Texto Constitucional ao Conselho Nacional de Justiça com aquelas fixadas para o Conselho 

da Justiça Federal e para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Cuidaremos, ainda, da 

ausência de submissão do Supremo Tribunal Federal ao controle exercido pelo Conselho 

Nacional de Justiça e da previsão de realização do controle jurisdicional dos atos emanados 

do Conselho. Por fim, abordaremos os atos de uniformização administrativa que vêm sendo 

praticados pelo Conselho e sua utilidade, sob o prisma da unidade do Poder Judiciário. 

 

3.1. A atuação e os limites impostos pela Constituição da República 

 

 Como ressaltamos no primeiro capítulo deste trabalho, não vislumbramos utilidade 

na manutenção da discussão acerca da constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça. 
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A partir da declaração da constitucionalidade da previsão, pelo Supremo Tribunal Federal, 

com efeitos erga omnes e caráter vinculante, as atenções devem ser direcionadas à sua efetiva 

atuação, identificando-se os limites impostos pela ordem jurídica para o exercício válido de 

suas atribuições. Assim, é a execução específica das competências trazidas pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004 que merece um contínuo exame de conformidade com a 

Constituição da República.  

Utilizamos algumas vezes neste ensaio a expressão “autogoverno” do Poder 

Judiciário. É preciso ressaltar que o seu emprego pressupõe, inicialmente, a admissão da 

existência de um “governo judicial”, que não se confunde com a mera administração 

judiciária, como esclareceremos adiante. 

De tal modo, as questões de governo judicial, que podem estar relegadas ao próprio 

Judiciário ou a outros Poderes, a depender da divisão de funções adotada em determinado 

ordenamento, são aquelas relacionadas à fixação das políticas; ao estabelecimento de normas 

e regulamentos para a administração do próprio Poder Judicial; à aprovação de planos e 

metas; e à seleção, designação, promoção e controle dos seus membros
203

. 

Nos países europeus que analisamos no capítulo precedente, observamos uma ruptura 

com o sistema anterior, havendo avanço na subtração da função de governo judicial do Poder 

Executivo para atribuí-la a um órgão especial, previsto na Constituição. No ordenamento 

brasileiro, o caminho seguido foi o inverso, uma vez que o ponto de partida consiste na 

consagração da autonomia do Judiciário pela Constituição Federal de 1988.  

Nessa ordem de ideias, verificamos que o Conselho Nacional de Justiça não 

corresponde a um órgão de autogoverno, tratando-se, na verdade, de um órgão que vem 

compor um sistema de “heterogoverno” ou de governo compartilhado do Poder Judicial.  

Pode-se identificar, inclusive, certa incongruência no enquadramento institucional do 

Conselho, por seu posicionamento, entre os órgãos do Judiciário, e por não dispor de 

atribuições jurisdicionais. Contudo, apesar de o Conselho Nacional de Justiça integrar o Poder 

Judiciário, a sua configuração acaba sendo a de um órgão dotado de autonomia em relação 

aos Tribunais
204

, possuindo, como aspecto característico, a sua composição heterogênea.  
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 A administração judicial, por outro lado, corresponde à execução dos planos e metas e das determinações 

estipuladas através da função de governo (Cf. PRAELI, Francisco José Eguiguren et al. Gobierno y 

Administración del Poder Judicial, Organización de la Función Jurisdiccional y Sistema de Carrera 
Judicial – Propuestas para la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lima: Pontifícia Universidad 

Católica del Perú, 2002. p. 26). 
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 Abordaremos, mais adiante, a relação entre o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, 

mas se impõe, desde já, o esclarecimento de que tal autonomia também se revela em relação ao Supremo 

Tribunal Federal, não se podendo sustentar, a partir da Constituição, a existência de primazia ou relação de 

subordinação entre eles. 
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De certo modo, a existência dos controles recíprocos entre os Poderes do Estado já 

mitiga a identificação de um sistema de autogoverno judicial
205

 no ordenamento jurídico 

brasileiro. De tal forma, ainda que se considerem os membros externos do Conselho, a partir 

da nomeação, como efetivos membros do Poder Judiciário, com o acréscimo de que a 

investidura se realiza por nomeação do Presidente da República, após aprovação pela maioria 

absoluta do Senado Federal, tal como ocorre em relação aos membros do Supremo Tribunal 

Federal, deve-se afastar sua identificação como órgão de autogoverno do Judiciário brasileiro. 

Apuramos, assim, a existência de um sistema heterogêneo de governo judiciário, que 

é integrado pelos Tribunais e, agora, pelo Conselho Nacional de Justiça, sem desconsiderar a 

atuação do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e que 

admite a participação de outros Poderes em situações específicas. O funcionamento regular 

deste sistema pressupõe, obviamente, a atuação harmoniosa dos diversos órgãos, respeitando-

se as atribuições reservadas a cada um deles pelo Texto Constitucional. 

Assentadas tais premissas, é preciso reconhecer que o Conselho Nacional de Justiça, 

em face das competências trazidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, também 

possui um papel a desempenhar neste sistema, fazendo-se imperioso, diante do contexto em 

que se realiza a sua previsão, que o seu funcionamento ocorra em manifesta conformidade 

com a finalidade de sua instituição, sob pena de flagrante violação à Constituição Federal.  

Como destacamos no primeiro capítulo, durante a tramitação do Projeto de Emenda 

Constitucional que redundou na criação do Conselho Nacional de Justiça, as críticas 

enfocavam, sobretudo, a extensão do poder disciplinar que lhe seria conferido. A garantia 

constitucional que mais parecia encontrar-se “em risco” com o advento do novo órgão 

consistia na independência dos magistrados. 

Desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, e da efetiva 

entrada em funcionamento do Conselho Nacional de Justiça, assiste-se a uma alteração em 

sua identificação por todos os que acompanham as suas atividades. De órgão censório, 

voltado para a punição dos magistrados, o Conselho passou a ser visualizado como um órgão 
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 Jorge Correa Sutil entende, inclusive, que a configuração de um completo autogoverno judicial pode se 

revelar perigosa, por uma tripla perspectiva. Em primeiro lugar, haveria o risco da autocomplacência, uma vez 

que, sem controles externos, o Judiciário poderia carecer de estímulos adequados para compreender as mudanças 

exigidas para a satisfação das necessidades sociais. Um segundo risco consiste no prejuízo que um exercício 
eficaz das atribuições do governo judicial poderia causar, indiretamente, às atividades jurisdicionais, caso 

reservado, exclusivamente, à Suprema Corte, em face do consumo de múltiplos esforços. Por fim, persistiria, na 

visão do autor, o debate quanto à legitimidade de uma política judicial estabelecida à margem de qualquer 

participação de órgãos representativos da cidadania (cf. SUTIL, Jorge Correa. Análisis panorâmico de la 

situación y políticas judiciales en América Latina. In: SUTIL, Jorge Correa (Ed.). Situación y Políticas 

Judiciales en América Latina. Santiago: Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, 1993. p. 28). 
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de uniformização administrativa do Judiciário e de acompanhamento dos dados estatísticos, 

com propositura de alterações ou com a adoção, em âmbito nacional, de medidas que 

eventualmente tenham produzido resultados favoráveis em determinados Tribunais. 

Esta mudança de perspectiva tem um efeito extremamente favorável, por afastar 

eventuais pré-julgamentos quanto à atuação do Conselho Nacional de Justiça em razão, 

meramente, de sua previsão constitucional. Deve-se notar, inclusive, que o exercício regular 

de suas atividades pode, efetivamente, representar um acréscimo em termos de transparência e 

de maior participação da sociedade nas questões administrativas do Judiciário, contribuindo 

para uma maior democratização. 

Entendemos necessário, de tal sorte, proceder a um exame crítico de suas atividades, 

sob o prisma das competências e da atuação dos conselheiros, uma vez que o que se exige, a 

partir do reconhecimento da constitucionalidade da sua previsão in abstracto, é que o seu 

funcionamento esteja pautado, concretamente, pelo respeito à Constituição e, igualmente, pelo 

equilíbrio e pelo bom-senso. 

Ora, o exercício das competências do Conselho Nacional de Justiça deve estar 

necessariamente norteado pela imparcialidade. Qualquer predisposição a decidir deste ou 

daquele modo ou qualquer tendência à prática de atos pautados em perseguições ou quaisquer 

aspectos marcadamente subjetivos poderá lhe subtrair a legitimidade para o exercício do 

controle administrativo do Poder Judiciário.  

O Conselho não pode se postar a aplicar punições aos juízes ou a interferir nos atos 

dos Tribunais, à míngua da observância plena dos procedimentos ou dos requisitos 

necessários para a prática dos atos. Por outro lado, não se compactua com a finalidade de sua 

instituição a postura de assumir a defesa de todo e qualquer ato dos magistrados ou dos 

Tribunais, encobrindo eventuais ilegalidades e deixando transparecer o mesmo 

corporativismo que conduz à insuficiência do controle interno. 

Verifica-se, portanto, que o funcionamento regular do Conselho Nacional de Justiça, 

jungido aos limites previstos na Constituição, está em conformidade com o ideal de 

aprimoramento da atividade judicial. Os julgadores comprometidos com a seriedade da 

magistratura não temem, decerto, as críticas ou o exercício do controle
206

. O que se teme é a 

realização de um controle inconsequente, que viole a segurança jurídica, o que atentaria não 
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 Como destacou Piero Calamandrei, a magistratura não está imune a críticas e não é superior a qualquer 

suspeita, uma vez que os magistrados também provêm do povo, que tem suas virtudes e seus defeitos. Para o 

autor, quem se contenta com essas vãs adulações ofende a seriedade da magistratura, a qual não se honra 

adulando-a, mas ajudando-a sinceramente a estar à altura de sua missão (cf. CALAMANDREI, Piero. Elogio dei 

Giudici – Scritto da un avvocato. Milano: Ponte alle Grazie, 1999. p. 255). 
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apenas contra os magistrados, mas contra a própria sociedade, na medida em que compromete 

a própria existência do Estado Democrático de Direito. 

 

3.2. A questão dos membros externos e os riscos de desvirtuamento da previsão 

 

A previsão de membros externos na composição do Conselho Nacional de Justiça 

suscita debates que vão além do mero exame da constitucionalidade da previsão. É imperioso 

observar se, de fato, os membros laicos estão aptos a concretizar o ideal de oxigenação do 

controle do Judiciário, com efetiva participação social, ou se ensejam a mera politização do 

controle, com atuação alheia aos anseios sociais, ou mesmo se esta participação é meramente 

formal. 

De uma maneira geral, a heterogeneidade na composição está fundamentada no ideal 

de fornecer maior transparência à gestão administrativa do Judiciário
207

. Existe, de fato, um 

otimismo no âmbito da sociedade quanto à participação de membros externos aos quadros da 

magistratura nos Conselhos, mormente em um contexto caracterizado pela identificação da 

democracia com a participação. 

Diante da forma prevista para as indicações, há, contudo, o risco de desvirtuamento, 

a partir da participação de cidadãos nomeados a partir de critérios estritamente políticos
208

, 

com quase nula avaliação do “saber jurídico”, ou que desconheçam por completo a realidade 

judiciária
209

.  

Como observamos na análise do Conselho Superior da Magistratura português, a 

partir de entrevistas realizadas pelo autor João Paulo Dias acerca do seu desempenho, a 

participação dos membros externos tem sido vista com ressalvas, pelo fato de não 
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 Cf. LEITE, George Salomão. Instituição do Conselho Nacional de Justiça. In: AGRA, Walber de Moura 

(Coord.). Comentários à Reforma do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 219. 
208

 Como observado por José Adércio Leite Sampaio, ao mencionar os argumentos que sustentavam a 

inconstitucionalidade do novo órgão, “a inserção do Conselho de forma heterogênea, a incluir membros de fora 

da magistratura, com poderes de controle administrativo, orçamentário-financeiro e disciplinar agravava a 

síndrome da inconstitucionalidade, pois comprometia o autogoverno dos Tribunais (arts. 96, 99 e parágrafos, e 

168, CRFB). Assim, a presença de conselheiros alheios ao Poder com função disciplinar subverteria a lógica da 

independência, com riscos de converter-se tal função em um controle mais político do que técnico, sem se 
descartar eventuais perseguições” (cf. SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a 

Independência do Judiciário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 250). 
209

 Nessa ordem de ideias, Ives Gandra da Silva Martins destaca que, em muitos países, o controle externo é visto 

como uma forma de amesquinhamento das funções judicantes (cf. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Conselho 

Nacional de Justiça. In: RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo. Reforma do Judiciário. São 

Paulo: Saraiva, 2005. p. 90). 
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participarem da distribuição de processos, bem como da ausência de dedicação exclusiva ao 

Conselho, havendo ausências frequentes das reuniões
210

. 

No que concerne ao Conselho Nacional de Justiça brasileiro, a opção realizada pelo 

ordenamento foi a de um órgão majoritariamente composto por membros do Judiciário
211

. 

Com efeito, estão no Conselho Nacional de Justiça nove membros do Poder Judiciário 

(integrantes dos Tribunais Superiores, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e da Justiça 

estadual) e seis membros externos. 

É nítida, aqui, a intenção de afastar eventuais debates quanto a uma suposta afronta 

ao princípio da separação de poderes, tendo em vista que o fato de a maior parte dos 

integrantes ser proveniente dos quadros do Judiciário asseguraria a composição majoritária na 

tomada das decisões, legitimando a atuação, inclusive sob o aspecto do controle disciplinar. O 

número de membros externos, por outro lado, encontra-se em sintonia com o quantitativo 

aplicado em outros países, como pudemos observar no segundo capítulo, cabendo ressaltar 

que o Regimento Interno é expresso, em seu art. 28, § 2º, ao estatuir que, nas comissões 

permanentes ou temporárias, para estudo de temas e atividades específicas de interesse do 

Conselho, buscar-se-á a participação proporcional e, em cada uma delas, haverá pelo menos 

um Conselheiro não integrante da Magistratura. 

Com relação ao regime jurídico aplicado aos Conselheiros, o nosso ordenamento não 

deu margem para a ocorrência das mesmas distorções apuradas em Portugal relativamente à 

atuação dos membros externos, tendo optado pela uniformidade de tratamento para os seus 

integrantes.  

Inicialmente, os requisitos para a nomeação como membro no Conselho Nacional de 

Justiça encontram-se previstos na Constituição da República. Por sua vez, a disciplina 

referente aos direitos e obrigações dos Conselheiros e as normas aplicáveis à distribuição dos 

processos constam do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. 

                                                   
210

 Cf. DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A Evolução da Organização e do Auto-governo 

Judiciário. Coimbra: Almedina, 2004. p. 181-185. 
211

 É indispensável, diz Dallari, a existência de órgãos de controle, que podem ser integrados, na sua maioria, por 

juízes de diferentes instâncias, mas que devem ter também entre seus membros outras pessoas de alta 

qualificação, que conheçam as atividades judiciárias e não pertençam ao quadro de juízes. Para o autor, esses 

órgãos de controle não deverão ter qualquer possibilidade de interferência na função jurisdicional, sendo 

absolutamente necessária a preservação da independência dos juízes. Mas a independência, indispensável para 

que o juiz possa decidir com justiça, não poderia servir de pretexto para que se mantenha a irresponsabilidade 
dos órgãos dirigentes ou de todos os integrantes dos Tribunais (cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos 

Juízes. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 80). Por outro lado, Garapon questiona: de que maneira o Conselho 

Superior da Magistratura poderia desempenhar o papel de terceiro, se ele é composto majoritariamente por 

juízes? A composição pode representar uma força corporativa hostil a qualquer mudança ou, ao contrário, uma 

verdadeira instância que garanta a independência e a qualidade da justiça (cf. GARAPON, Antoine. O Juiz e a 

Democracia. O Guardião das Promessas. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 256-257). 
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Nos termos do art. 11º, § 3º, do Regimento Interno, os Conselheiros não integrantes 

das carreiras da magistratura terão os mesmos direitos, prerrogativas, deveres, impedimentos 

constitucionais e legais, suspeições e incompatibilidades que regem a carreira da magistratura, 

no que couber, enquanto perdurar o mandato. 

De tal forma, os Conselheiros devem observar as incompatibilidades aplicáveis aos 

magistrados, sendo vedado o exercício de outro cargo ou função, observadas as exceções 

previstas no Regimento Interno. Ademais, não poderão os Conselheiros receber, a qualquer 

título ou pretexto, custas ou participação em processo; dedicar-se à atividade político-

partidária; receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 

entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções regimentais; e exercer a advocacia 

perante o Conselho nos dois anos subsequentes ao término do mandato. 

Registre-se que o Regimento Interno estabelece, em seu art. 17, § 1º, que 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. Tal previsão se aplica, 

sobretudo, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, que atuará perante o Tribunal de 

origem e perante o Conselho. 

Os Conselheiros oriundos da magistratura e do Ministério Público poderão, contudo, 

afastar-se de suas atividades funcionais perante esses órgãos. 

A dedicação ao Conselho, de qualquer forma, deverá ser plena, não se admitindo 

uma participação esporádica que possa comprometer o regular desenvolvimento das suas 

atividades. 

Note-se que o Conselheiro nomeado por sua condição funcional e institucional de 

magistrado em atividade, membro do Ministério Público, advogado ou cidadão de notável 

saber jurídico perderá automaticamente seu mandato se for alterada a condição em que foi 

originalmente indicado, devendo ser sucedido por novo representante a ser indicado pelo 

respectivo órgão legitimado, nos termos do art. 103-B da Constituição Federal, conforme 

estatui expressamente o art. 14 do Regimento Interno. 

Por outro lado, a fim de evitar que a nomeação para o Conselho constitua uma via de 

progressão funcional na carreira e, sobretudo, para dotar os atos do Conselho de maior 

objetividade e confiabilidade, minorando o risco de interferências por parte dos órgãos 

judiciais submetidos ao controle, prevê o Regimento Interno que o Conselheiro não poderá 

concorrer à vaga do quinto constitucional de que trata o art. 94 da Constituição Federal, ser 

promovido pelo critério de merecimento na carreira da magistratura e do Ministério Público 
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ou ser indicado para integrar Tribunal Superior durante o período do mandato e até dois anos 

após o seu término. 

Quanto à distribuição dos processos, prevalece o critério da uniformidade, não 

havendo qualquer distinção em relação aos membros externos. Em consonância com o 

Regimento Interno, a distribuição será feita sob a supervisão da Presidência, por sorteio, 

mediante sistema informatizado, por classe de processo. O art. 45 do mesmo diploma prevê 

que a distribuição se fará entre todos os Conselheiros, inclusive os ausentes ou licenciados por 

até trinta dias, excetuando o Presidente e o Corregedor Nacional de Justiça. Por outro lado, 

conforme preceitua o § 1º do mesmo dispositivo, os processos distribuídos aos Conselheiros 

permanecerão a eles vinculados ainda que ocorram afastamentos temporários, ressalvada a 

hipótese de medida urgente que necessite de solução inadiável. Em tal hipótese, adotadas pelo 

substituto as providências que se fizerem necessárias, os autos retornarão ao Relator sorteado 

assim que cessar o motivo do encaminhamento. 

No que pertine à efetiva atuação dos membros externos, consultamos as atas e 

certidões das 100 (cem) primeiras sessões do Conselho Nacional de Justiça, das quais 85 

(oitenta e cinco) corresponderam a sessões ordinárias e 15 (quinze) a sessões extraordinárias, 

ocorridas no período de 14 de junho de 2005 a 26 de maio de 2009
212

. 

Não há registro, em qualquer das sessões sob análise, de ausências injustificadas dos 

membros externos. Por outro lado, nenhuma das eventuais ausências justificadas dos referidos 

componentes, algumas vezes em virtude de gozo de férias e outras vezes em apenas um 

período dos trabalhos comprometeu, de forma isolada, a formação do quorum de dez 

Conselheiros para a constituição do Plenário, nos termos do art. 3º do Regimento Interno. 

A insuficiência de quorum, inclusive, só ocorreu em 01 (uma) das 100 (cem) sessões 

analisadas, especificamente no turno da manhã da 8ª Sessão Extraordinária, ocorrida no dia 20 

de março de 2007, o que ensejou a sua suspensão e o prosseguimento dos trabalhos no turno 

da tarde. Tal circunstância, porém, está relacionada a ausências justificadas de sete 

Conselheiros, entre os integrantes do Judiciário e os externos. 

Não se apuram, portanto, distorções decorrentes, especificamente, de ausência de 

membros externos das sessões
213

. É preciso observar que as ausências justificadas dos 
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 De acordo com o art. 118 do Regimento Interno, as sessões ordinárias são realizadas quinzenalmente, em dias 
úteis, mediante prévia comunicação aos Conselheiros do calendário de planejamento instituído ao início de cada 

semestre, ao passo que as sessões extraordinárias são convocadas pelo Presidente, fora do calendário semestral 

estabelecido, com pelo menos dois dias úteis de antecedência. 
213

 Apesar de não figurarem como membros externos, é curioso observar que a determinação inserida no art. 

103-B, § 6º, da Constituição, que impõe a atuação junto ao Conselho do Procurador-Geral da República e do 

Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é cumprida através da intimação para 
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membros externos, algumas vezes em razão das férias ou em apenas um período dos 

trabalhos, ocorreram em 26 (vinte e seis) das 100 (cem) sessões analisadas, ao passo que as 

ausências justificadas dos membros emanados dos quadros do Judiciário, sob idênticas 

circunstâncias e sem comprometimento do quorum, foram apuradas em 54 (cinquenta e 

quatro) das 100 (cem) sessões analisadas. 

Tal apuração demonstra a inexistência de empecilho ao funcionamento do Conselho 

decorrente de ausências de membros externos, ao contrário do observado em Portugal. Não se 

deve concluir, no entanto, que a ausência um pouco mais expressiva dos membros 

magistrados indicaria descuido ou atuação negligente, tendo em vista que os afastamentos 

aqui considerados são os justificados, decorrentes de férias ou de circunstância devidamente 

comunicada ao Conselho, sem prejuízo da formação do quorum para as deliberações. Por 

outro lado, por representarem 60% (sessenta por cento) dos componentes do Conselho, é 

naturalmente maior a probabilidade de verificação das ausências aqui noticiadas. 

No que tange ao julgamento dos processos, comparecemos ao Conselho Nacional de 

Justiça, atualmente sediado no Anexo I do Supremo Tribunal Federal, na capital federal, e 

verificamos que não existe um controle comparativo de produtividade dos Conselheiros 

divulgado regularmente. A partir de 2006, os Relatórios Anuais do Conselho Nacional de 

Justiça, contudo, têm apresentado o total de processos recebidos, baixados e pendentes, por 

Conselheiro, o que possibilita a comparação do número de julgamentos proferidos entre eles. 

Não se identificam, a partir dos dados disponíveis, distorções no número de processos 

julgados relativamente à origem do Conselheiro
214

. Com base nos relatórios apontados e para 

viabilizar a apresentação de um comparativo, apresentamos as médias de processos recebidos 

e baixados dos Conselheiros provenientes do Judiciário e dos membros externos, excluindo, 

porém, os processos distribuídos à Corregedoria Nacional de Justiça e os encaminhados à 

Presidência do Conselho: 

 

                                                                                                                                                               
participação das sessões, sem que a sua ausência enseje nulidade aos julgamentos. Apesar de nem sempre 

coincidirem, das 100 (cem) sessões analisadas, verificou-se a ausência justificada, tanto do Procurador-Geral da 

República quanto do Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 43 (quarenta e 

três) oportunidades, não ensejando, porém, qualquer vício aos processos, uma vez que haviam sido devidamente 

comunicados da realização das sessões. 
214

 Conferir: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2006. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2006.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2007. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2007.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2008. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2008.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009. 
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2006 

 Processos Recebidos Processos Baixados 

Membros do Judiciário 98,13 58,00 

Membros externos 95,66 59,30 

 

2007 

 Processos Recebidos Processos Baixados 

Membros do Judiciário 33,42 47,28 

Membros externos 36,66 46,16 

 

2008 

 Processos Recebidos Processos Baixados 

Membros do Judiciário 92,71 80,57 

Membros externos 89,00 71,66 

 

Relativamente aos posicionamentos adotados nos julgamentos, examinamos a 

jurisprudência do Conselho e constatamos que a origem da nomeação dos Conselheiros não 

constitui, ao menos até a presente data, qualquer indicativo dos entendimentos firmados nas 

deliberações, o que constitui um fator extremamente favorável, a indicar certo grau de isenção 

e de independência dos componentes. Não se apuram, nessa ordem de ideias, votações em 

grupo ou posicionamentos atrelados à origem da indicação dos Conselheiros
215

.  

O estudo dos julgamentos proferidos pelo Conselho revelou que, na maior parte dos 

processos, as votações são unânimes, acompanhando-se o voto do Conselheiro relator, 

independentemente de se tratar de membro laico ou integrante do Judiciário. Quanto aos 

julgamentos por maioria, identificamos todas as situações possíveis: 1) voto do relator externo 

e divergência apresentada exclusivamente por Conselheiros integrantes do Judiciário
216

; 2) 

voto do relator externo e divergência apresentada exclusivamente por Conselheiros 

                                                   
215

 Tal preocupação foi ressaltada por José Adércio Leite Sampaio, nos seguintes termos: “Nem podemos 

desconsiderar, por mais que a natureza humana seja imprevisível, o que, aliás, vale para todos, que membros do 

Ministério Público e os advogados possam se envolver em comezinhas diabruras conspiratórias ou em rixas 
pessoais, por ter esse ou aquele juiz, em certa data ou processo, ferido seus interesses. Essa presunção serve para 

as pessoas nomeadas pelo Congresso Nacional” (cf. SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de 

Justiça e a Independência do Judiciário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 253-254). 
216

 Conferir, exemplificativamente: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle 

Administrativo nº 2009.10.00.001611-0. Requerente: Eloina Maria Barbosa Machado. Requerido: Tribunal 

Regional do Trabalho da 5ª Região. Relator: Técio Lins e Silva. Diário da Justiça, Brasília, DF, 03 jun. 2009. 
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externos
217

; 3) voto do relator integrante do Judiciário e divergência apresentada 

exclusivamente por Conselheiros também provenientes do Judiciário
218

; 3) voto do relator 

emanado do Judiciário e divergência apresentada exclusivamente por membros externos
219

; 4) 

voto do relator externo e divergências apresentadas tanto por membros externos quanto por 

Conselheiros provenientes do Judiciário
220

; e 5) voto do relator integrante do Judiciário e 

divergências apresentadas tanto por membros externos quanto por Conselheiros provenientes 

do Judiciário
221

. 

A depender do caso concreto, o acompanhamento do voto do relator ou do voto 

divergente representou, obviamente, a aplicação de um controle mais ou menos rígido em 

relação ao Judiciário, não existindo, porém, conforme constatamos, vínculo entre a origem da 
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 Confira-se: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 12/2005. 

Requerente: Associação de Juízes para a Democracia. Requerido: Comissão de Seleção e Treinamento do 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Relator: Cons. Eduardo Lorenzoni. Diário da Justiça, Brasília, DF, 

15 dez. 2005; BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências nº 67/2005. Requerente: 

Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Cons. 

Alexandre de Moraes. Diário da Justiça, Brasília, DF, 07 dez. 2005; entre outros. 
218

 Confira-se: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

2009.10.00.000831-8. Requerente: Associação dos Magistrados do Maranhão – AMMA. Requerido: Tribunal de 

Justiça do Estado do Maranhão. Relator: Andréa Maciel Pachá. Diário da Justiça, Brasília, DF, 03 jun. 2009; 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão Disciplinar nº 2008.10.00.001880-0. Requerente: 

M.P.E.G.N.P.J. Requerido: T.J.E.G.N. Relator: Mairan Maia Júnior. Diário da Justiça, Brasília, DF, 03 jun. 

2009; BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências nº 27/2005. Requerente: Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção Rio Grande do Sul – Subseção Rio Grande. Requerido: Corregedor-Geral do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Relator: Douglas Rodrigues. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 

2005; BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 22/2005. 

Requerente: Antônio Paulo Lopes de Almeida Amazonas. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco. Relator: Cons. Douglas Rodrigues. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 2005; BRASIL. 

Conselho Nacional de Justiça. Recurso Administrativo no Procedimento de Controle Administrativo nº 10/2005. 
Recorrente: Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Recorrido: 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Relator: Cons. Marcus Faver. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 

2005; BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recurso Administrativo na Reclamação Disciplinar nº 57/2005. 

Recorrente: Íris Carlos Santos da Silva. Recorrido: Dácio Vieira. Relator: Ministro-Corregedor Pádua Ribeiro. 

Diário da Justiça, Brasília, DF, 24 out. 2005; entre outros. 
219

 Conferir: Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Recurso Administrativo no Pedido de Providências nº 

2008.10.00.003333-3. Requerente: 4ª Promotoria de Justiça de Crato/CE. Requerido: Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará. Relator: Cons. Altino Pedrozo dos Santos. Diário da Justiça, Brasília, DF, 03 jun. 2009; entre 

outros. 
220

 Conferir: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 17/2005. 

Requerente: Geraldo Carlos Campos. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Relator: Cons. 

Ruth Carvalho. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 2005; BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pedido 

de Providências nº 127/2005. Requerente: Superior Tribunal de Justiça. Requerido: Conselho Nacional de 

Justiça. Relator: Cons. Oscar Argollo. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 2005; BRASIL. Conselho 

Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 13/2005. Requerente: André Luis Alves de 

Melo. Requerido: Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Relator: Cons. Paulo 

Lôbo. Diário da Justiça, Brasília, DF, 07 dez. 2005; entre outros. 
221

 Confira-se: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Representação por Excesso de Prazo nº 09/2005. 

Representante: Wilson Sabino. Representado: Juízo da Comarca de Iaciara/GO. Relator: Ministro-Corregedor 

Antônio de Pádua Ribeiro. Diário da Justiça, Brasília, DF, 07 dez. 2005; BRASIL. Conselho Nacional de 

Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 35/2005. Requerente: Lédio Rosa de Andrade. Requeridos: 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e outros. Relator: Cons. Douglas Rodrigues. Diário da 

Justiça, Brasília, DF, 07 dez. 2005; entre outros. 
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indicação do Conselheiro e uma maior rigidez do controle. Entendemos que tal conclusão 

reforça a confiança nas deliberações do Conselho, tendo em vista que o órgão, antes de estar 

dirigido à punição de juízes e servidores, tem por objetivo aprimorar o funcionamento do 

Judiciário, tarefa que deve ser cumprida sob o manto da legalidade, com temperamento e 

bom-senso. 

 

3.3. Os limites do poder regulamentar 

 

3.3.1. Intróito 

 

Inclui-se entre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça, conforme previsto no 

art. 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de 

sua competência, ou recomendar providências. 

O objeto de análise, no presente item, consiste, especificamente, na possibilidade de 

expedição de atos regulamentares pelo Conselho Nacional de Justiça, devendo-se observar 

que a primeira ressalva prevista na Constituição é a de que o exercício de tal atribuição deve 

ocorrer no âmbito de sua competência. 

A partir da previsão constitucional, procuraremos estabelecer os aspectos 

característicos do poder regulamentar do Conselho. Iniciaremos com o exame da disciplina 

aplicável aos regulamentos emanados do Poder Executivo, tendo em vista que grande parte da 

produção doutrinária acerca do tema decorre do Direito Administrativo e as conclusões 

adotadas, de forma geral, tomam como parâmetro a limitação prevista no art. 84, IV, da 

Constituição Federal. A abordagem se realizará sem aprofundamento exacerbado no tema, a 

fim de que não nos desvinculemos dos objetivos específicos deste trabalho. 

Uma vez expostas tais considerações, procuraremos fixar os limites do poder 

regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, analisando a possibilidade de expedição de 

regulamentos autônomos. Em seguida, examinaremos a interpretação conferida ao tema pelo 

Supremo Tribunal Federal, abordando, dentre outros aspectos, o julgamento proferido no 

âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF
222

, tendo por objeto o exame da 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF. Requerente: 

Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. Carlos Britto. 

Diário da Justiça, Brasília, DF, 12 set. 2008. 
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Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho. Por fim, apresentamos outras 

hipóteses controvertidas quanto ao cabimento dos atos regulamentares. 

 

3.3.2. A disciplina aplicável aos regulamentos emanados do Poder Executivo 

 

Regulamento, conforme a definição de Canotilho
223

, consiste na norma produzida 

pela Administração no exercício da função administrativa e, regra geral, com caráter 

executivo e/ou complementar da lei. É, na opinião do autor, um ato normativo e não um ato 

administrativo singular, embora não corresponda a um ato normativo com valor legislativo
224

. 

Os regulamentos, nessa ordem de ideias, destinam-se a estabelecer condutas ordenadoras da 

ação administrativa
225

, de maneira a explicitar a aplicação e a execução de leis destinadas à 

Administração Pública
226

. 

A análise do poder regulamentar, decerto, não pode prescindir do exame do princípio 

da legalidade, com o qual mantém direta relação. O próprio surgimento do poder 

regulamentar, e dos debates a ele relacionados, está associado a um arrefecimento do 

princípio da supremacia do Parlamento, segundo o qual se impunha um enaltecimento das 

qualidades da instância política de representatividade popular, uma vez que a lei 

corresponderia a um ato normativo dotado dos atributos da generalidade e abstração, como 

consectário do primado da racionalidade
227

. 
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 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 833. 
224

 Aqui o Autor faz a ressalva de que os regulamentos se revelam como expressões normativas da função 

administrativa, mas não constituem uma manifestação da função legislativa (Cf. Ibid., p. 833). 
225

 Segundo Marcelo Caetano, o regulamento é, como a lei, formado por normas de caráter geral e execução 

permanente. Distingue-se formalmente dela por ser proveniente de órgãos executivos e lhe estar subordinado, 

devendo corresponder ao exercício da competência administrativa para boa execução das leis (cf. CAETANO, 

Marcelo. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1977. p. 97). A seu 

turno, como ressalta Odete Medauar, o poder regulamentar configura um dos modos de exercício do poder 

normativo no âmbito do Poder Executivo. De um ponto de vista lógico, o poder regulamentar consistiria numa 

espécie do poder normativo geral (cf. MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 129-130).  
226

 No entendimento de Alessi, os atos regulamentares são constituídos de estatuições primárias provenientes de 

autoridades diversas das autoridades legislativas, que só têm poderes de explicitar um poder primário, 

independentemente do seu conteúdo normativo. Tal estatuição primária, contudo, deve fundar-se 
necessariamente numa atribuição contida explicita ou implicitamente na Constituição ou numa lei formal (cf. 

ALESSI, Renato. Principi di Diritto Amministrativo. v. I. Milano: Giuffrè, 1978. p. 418). No mesmo sentido: 

GORDILLO, Augustin. Teoria General del Derecho Administrativo. Madrid: Instituto de Estúdios de 

Administracion Local, 1984. p. 182-183.  
227

 Sobre a evolução do conceito de lei, conferir: CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria 

da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 713-715. 
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Canotilho
228

 expõe que o princípio da hierarquia das fontes internas concretiza-se, 

fundamentalmente, através da articulação de dois princípios: o princípio da 

constitucionalidade e o princípio da prevalência ou da preferência da lei. Este último, porém, 

encontra-se relativizado pelo princípio da prevalência da Constituição. 

De acordo com o entendimento do autor, o princípio da primazia ou prevalência da 

lei foi entendido com uma tripla dimensão: 1) a lei é o ato da vontade do Estado juridicamente 

mais forte; 2) a lei prevalece ou tem preferência sobre todos os outros atos do Estado, em 

especial sobre os atos do Poder Executivo (regulamentos, atos administrativos); e 3) a lei 

detém a posição de “topo da tabela” da hierarquia das normas, desfrutando de superioridade 

sobre todas as outras normas de ordem jurídica, à exceção, obviamente, das normas 

constitucionais. 

Assiste-se, porém, a um processo de relativização deste princípio, em face da 

primazia da Constituição, acima referida, e pelo fato de que o princípio da legalidade, que 

pressupunha um conceito unitário de forma e força de lei, finda por sofrer uma mitigação, em 

face do surgimento de outros atos com os mesmos atributos de generalidade e abstração
229

 (a 

exemplo das medidas provisórias, em nosso ordenamento jurídico). 

Reconhece-se, assim, a impossibilidade de a lei prever todas as situações
230

, bem 

como de prever, em toda e qualquer hipótese, os pressupostos para a sua aplicação e o modo 

específico de sua execução
231

.  

No que tange à Administração Pública, a vinculação à lei deve ocorrer não apenas 

em um sentido negativo (é permitido tudo que não for expressamente proibido por lei), mas, 

sobretudo, em um sentido positivo (só é possível a atuação administrativa nos termos da lei e 

nos limites nela definidos)
232

. É o sentido positivo que vem formar o que se convencionou 

chamar de “princípio da legalidade da Administração”, estampado no art. 37, caput, da 

Constituição da República. 
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 Cf. Ibid., p. 721-722. 
229

 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 723. 
230

 Para Odete Medauar, a higidez da fórmula legalista clássica foi ganhando contornos mais flexíveis, na 

obtenção de poderes livres, o que gerou os contrapesos ao princípio da legalidade ou zonas de ampla liberdade, 

refletidas na discricionariedade e nos atos de governo, muitas vezes fundamentadas no que corresponderia a um 

poder de supremacia especial (cf. MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1992. p. 143). 
231

 “É que as leis devem, segundo a melhor técnica, ser redigidas em termos gerais, não só para abranger a 
totalidade das relações que nelas incidem, senão também, para poderem ser aplicadas, com flexibilidade 

correspondente, às mutações de fato das quais estas mesmas relações resultam. Por isso, as leis não devem 

descer a detalhes, mas, conforme acima ficou expresso, conter, apenas, regras gerais. Os regulamentos, estes sim, 

é que serão detalhistas” (cf. VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Temas de Direito Público. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1994. p. 421). 
232

 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. op. Cit. p. 833. 
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Assentada tal premissa, surge a discussão acerca do fundamento jurídico do poder 

regulamentar. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se corresponde a um poder 

constitucionalmente fundado ou um poder criado por lei. Por outro lado, admitindo-se que o 

fundamento seja extraído da Constituição, debate-se se o poder regulamentar deve estar 

expressamente encartado em uma de suas normas ou se constitui um mero desdobramento da 

tripartição dos Poderes do Estado. 

Para Canotilho, a Administração do Estado tem um poder regulamentar direta e 

imediatamente fundado na Constituição, ressaltando que o regime jurídico do poder 

regulamentar, diferentemente do que ocorre em relação aos atos legislativos (vinculados ao 

princípio da tipicidade), é compatível com um sistema aberto, em que o legislador, 

respeitando os limites constitucionalmente previstos, tem a possibilidade de atribuir e modelar 

poderes regulamentares, tal como ocorre com as entidades administrativas independentes
233

. 

Esta posição é a que tem recebido maior aceitação doutrinária e, de certa forma, não 

chega a ser diametralmente oposta ao entendimento de que o poder regulamentar derivaria da 

lei, tendo em vista que a exigência primordial dos que acatam este último posicionamento é 

de que exista uma lei prévia que o defina e o legitime
234

, independentemente da previsão 

constitucional. 

Por fim, existe o posicionamento dos que, apesar de reputarem o poder regulamentar 

como constitucionalmente fundado, consideram-no próprio e inerente a qualquer 

Administração, como expressão do poder discricionário, constituindo um consectário da 

teoria da separação dos Poderes
235

. Impõe-se a advertência, porém, de que o ato regulamentar, 

como simples derrogação do princípio da separação dos poderes, corresponderia a um 

verdadeiro ato normativo com força de lei
236

. 
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 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 834. 
234

 Cf. GUERRA, Glauco Martins. Princípio da Legalidade e Poder Normativo: dilemas da autonomia 

regulamentar. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, Campinas, n. 24, p. 

300-325, 2004. p. 302. 
235

 Conferir: FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito de poderes: o poder congressual de sustar atos 

normativos do Poder Executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 108; GASPARINI, Diógenes. 

Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 110. 
236

 Não se nega, aqui, certa discricionariedade da Administração sempre que, no cumprimento da lei, necessite 

definir a melhor forma de sua concretização; contudo, não se pode descurar que o próprio poder discricionário se 

exerce nos limites da lei. Como observa Jean Rivero, a discricionariedade é entendida como a faculdade do 

administrador público de orientar o ato administrativo segundo a oportunidade e a conveniência, criando-se um 
„espaço livre‟ entre o interesse público e a escolha dos meios materiais e formal de sua realização, mas a vontade 

discricionária nunca pode se desvincular totalmente da lei (cf. RIVERO, Jean. Direito Administrativo. 

Coimbra: Almedina, 1981. p. 95). De notar que Eros Roberto Grau, ao analisar os regulamentos de execução, 

realça a importância da discricionariedade administrativa, estatuindo a lei como ponto de partida: 1) para 

cumprir a lei, usualmente, é necessário expressá-la; 2) essa explicitação define a maneira de se observar e aplicar 

a lei; 3) ao aplicá-la segundo uma interpretação, o agente público está utilizando algum grau de 
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Deve-se notar que, de forma geral, a lei tem absoluta prioridade sobre os 

regulamentos, não se admitindo, a rigor, a possibilidade de expedição de regulamentos que 

perpassem os limites trazidos na lei ou mesmo que sejam emitidos à míngua de ato legislativo 

prévio
237

. São intensos, portanto, os debates quanto à admissibilidade de regulamentos 

autônomos. 

Para Canotilho, no Direito português não existe um poder regulamentar originário e 

autônomo, constitucionalmente fundado. O autor realça, porém, que a defesa de tais 

instrumentos, por parte da doutrina, está calcada em dois aspectos: 1) os regulamentos 

autônomos não seriam livres, por estarem sujeitos a uma dupla série de limitações: a) o bloco 

da constitucionalidade (imposição de compatibilidade dos regulamentos com as normas 

constitucionais, diretamente); b) os princípios gerais do direito (igualdade, irretroatividade, 

contraditório, fundamentação, publicidade, duplo grau de jurisdição, boa-fé); e 2) em alguns 

domínios da Administração (Administração econômica e de prestações), a exigência da 

precedência da lei não seria compatível com a necessidade de prossecução eficiente e justa 

dos interesses públicos
238

. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o fundamento para a impossibilidade de edição 

de regulamentos autônomos pela Administração Pública é extraído do disposto no art. 84, IV, 

da Constituição da República, que estabelece a competência privativa do Presidente da 

República para sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 

regulamentos para sua fiel execução. Não se pode olvidar, ainda, da previsão estampada no 

art. 49, V, da Constituição, pelo qual é conferida ao Congresso Nacional a competência para 

sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 

limites de delegação legislativa. 

                                                                                                                                                               
discricionariedade para estabelecer essas regras funcionais da lei que deverão ser obedecidas; 4) para que a 

ordem administrativa ocorra, só se aplica lei regulada se obedecida a hierarquia funcional da organização estatal; 

e 5) logo, o poder hierárquico seria o fundamento da função regulamentar. Para o autor, em um sistema 

constitucionalizado de tripartição das funções do poder estatal, haverá sempre uma parcela de função normativa 

exclusiva do Legislativo e, portanto, inderrogável, embora, em sua opinião, não se possa negar a existência de 

um poder normativo em sentido amplo, passível de abranger a Administração (cf. GRAU, Eros Roberto. O 

Direito Posto e o Direito Pressuposto. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 182-189). 
237

 Em tal ordem de ideias, Canotilho salienta a necessidade de observância dos princípios da preferência ou 
preeminência da lei (inadmissibilidade de regulamentos delegados ou autônomos); da precedência da lei (o 

regulamento não pode se adiantar na disciplina jurídica de matérias importantes ainda não reguladas por lei); e 

da complementariedade ou acessoriedade dos regulamentos (o regulamento é sempre um ato normativo da 

administração sujeito à lei e complementar da lei) (cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e 

Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 835-838). 
238

 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. op. Cit. p. 838-839. 
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A par da disciplina constitucional, não obstante existam entendimentos em 

contrário
239

, o pensamento majoritário no Brasil é no sentido de que a única hipótese 

admissível consiste no regulamento executivo
240

. Não significa, por óbvio, que o regulamento 

se limite a repetir o texto da lei, competindo-lhe fornecer detalhamentos que tornem a lei mais 

facilmente exequível e operativa, sem que promova a criação de direitos ou de obrigações 

destinadas a vincular fora dos círculos da própria Administração
241

. 

 

3.3.3. Os limites aplicáveis ao poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça: os 

aspectos característicos 

 

Expomos a disciplina aplicada ao Direito Administrativo com o objetivo de 

estabelecer alguns parâmetros para o exame do poder regulamentar reservado ao Conselho 

Nacional de Justiça pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. De uma forma geral, a 

interpretação realizada sobre a previsão do art. 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal tem 

como ponto de partida a inadmissibilidade de expedição de regulamentos autônomos, assim 

considerados aqueles editados à míngua de lei prévia
242

, argumentando-se que a 
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 Segundo Eros Grau, a função normativa não se esgotaria na atividade legislativa, abarcando a edição de 

regulamentos e outros atos normativos emanados do Poder Executivo, assim como regimentos e outros atos 

administrativos emanados dos Tribunais, variando a designação, daí sim, a partir do sujeito, isto é, pelo critério 

subjetivo. E ressalta: “a instabilidade de determinadas situações e estados econômicos, sujeitos a permanentes 

flutuações que definem seu caráter conjuntural -, impõe sejam extremamente flexíveis e dinâmicos os 

instrumentos normativos de que deve lançar mão o Estado para dar correção a desvios ocorridos no desenrolar 

do processo econômico e no curso das políticas que estejam a implementar”. O autor ainda afirma: “a doutrina 
tradicional do direito administrativo, isolando-se da realidade, olimpicamente ignora que um conjunto de 

elementos de índole técnica, aliado a motivações de premência e celeridade na conformação do regime a que se 

subordinam a atividade de intermediação financeira, tornam o procedimento legislativo, com seus prazos e 

debates prolongados, inadequado à ordenação de matérias essencialmente conjunturais” (cf. GRAU, Eros 

Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 233-242). 
240

 Conforme Pontes de Miranda, “onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não há regulamentos – há 

abuso do poder regulamentar, invasão de competência legislativa. O regulamento não é mais do que auxiliar das 

leis, auxiliar que sói pretender, não raro, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e lograr que o 

elevem à categoria de lei” (cf. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 

1967 com a Emenda n. 1 de 1969. t. III. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. p. 314). Para Geraldo 

Ataliba, “é até ridículo que um brasileiro, tratando da faculdade regulamentar, à luz do nosso direito, abra um 

tópico com tal designação (regulamento autônomo)” (cf. ATALIBA, Geraldo. Liberdade e Poder Regulamentar. 

Revista de Informação Legislativa, Brasília, Senado, n. 66, p. 45-74, abr/jun. 1980. p. 61). Também se 

manifestam pela inadmissibilidade dos regulamentos autônomos: MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. 

Princípios Gerais de Direito Administrativo. v. I. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 354; CLÈVE, 

Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 

p. 289; LEITE, Luciano Ferreira. O Regulamento no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1986. p. 25-26; LIMA, Rui Cirne. Sistema de Direito Administrativo Brasileiro. Porto Alegre: Santa Maria, 

1953. p. 91; entre outros. 
241

 Cf. SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição Reinventada. Pela Jurisdição Constitucional. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2002. p. 460. 
242

 Para Lenio Luiz Streck, Ingo Wolfgang Sarlet e Clèmerson Merlin Clève, “parece um equívoco admitir que 

os Conselhos possam, mediante a expedição de atos regulamentares (na especificidade, resoluções), substituir-se 
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impossibilidade derivaria do próprio Texto Constitucional, a partir da aplicação do seu art. 84, 

IV
243

. 

Entendemos, porém, que as limitações que recaem sobre o poder regulamentar do 

Conselho Nacional de Justiça não derivam especificamente do art. 84, IV, da Constituição 

Federal. Inicialmente, consideramos que a análise deve partir, justamente, da disciplina 

contida no art. 103-B da Constituição Federal. Este preceito, na medida em que ostenta a 

mesma posição hierárquica do citado art. 84, IV, não necessita manter com este dispositivo 

uma relação de conformidade e deve receber uma interpretação específica, impondo-se que 

sejam observados, primeiramente, os limites incidentes sobre o poder de reforma 

constitucional. 

Conforme dispõe o art. 60, § 4º, da Constituição Federal, não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o voto 

direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias 

individuais. Interessa, nesta análise específica, a impossibilidade de mácula à separação dos 

Poderes e aos direitos e garantias individuais. 

Da divisão das funções do Estado extrai-se, inicialmente, que a edição de atos 

normativos dotados dos atributos de generalidade e abstração, aptos a inovar na ordem 

jurídica, constitui atribuição própria do Poder Legislativo, tanto que a Constituição da 

República, ao reservar ao Poder Executivo a edição de atos dessa natureza, impôs requisitos 

                                                                                                                                                               
à vontade geral (Poder Legislativo)”. Segundo os autores, uma resolução não pode estar na mesma hierarquia de 

uma lei, pela simples razão de que a lei emana do poder legislativo, essência da democracia representativa, 

enquanto os atos regulamentares ficam restritos às matérias com menor amplitude normativa, de forma que 
consideram “inconcebível que o constituinte derivado, ao aprovar a Reforma do Judiciário, tenha transformado 

os Conselhos em órgãos com poder equiparado aos do legislador” (cf. STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo 

Wolfgang; CLÈVE, Clèmerson Merlin. Os limites constitucionais das resoluções do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Jus Navigandi, nov. 2005. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7694>. Acesso em: 12 set. 2007). 
243

 Na opinião de André Ramos Tavares, o artigo 103-B, § 4º, I, da Constituição não franqueou ao CNJ a 

possibilidade de inovar originariamente no plano jurídico. Para o autor, “essa é a inteligência da frase „podendo 

expedir atos regulamentares‟, a qual é reforçada, ainda mais, pela previsão de que compete ao CNJ zelar pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura. Registre-se, portanto, que tais atos regulamentares haverão de possuir 

a mesma essência reconhecida aos típicos regulamentos (via decreto) referidos no artigo 84, IV, da CB, a serem 

expedidos pelo Presidente da República: servem para conferir fiel execução à lei” (cf. TAVARES, André 

Ramos. O Conselho Nacional de Justiça e os limites de sua função regulamentadora. Revista Brasileira de 

Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, ano 3, n. 9, p. 13-26, jan/mar. 2009. p. 22). No mesmo sentido: “Não 

se pode olvidar outro ponto de fundamental importância. A Constituição do Brasil estabelece no artigo 84, IV, in 

fine, o poder regulamentar do Chefe do Poder Executivo, podendo expedir decretos e regulamentos para o fiel 

cumprimento das leis, tudo sob o controle e a vigilância do Poder Legislativo em caso de excesso (art. 49, V) e 

da jurisdição constitucional nas demais hipóteses. Nesse sentido, fica claro que as exceções para a edição de atos 
normativos com força de lei (art. 62) e da possibilidade de delegação legislativa (art. 68) tão-somente confirmam 

a regra de que a criação de direitos e obrigações exige lei ou ato com força de lei, conforme se pode verificar na 

própria jurisprudência do STF (AgRg n. 1470-7)” (cf. STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang; 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. Os limites constitucionais das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Jus Navigandi, nov. 2005. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7694>. Acesso em: 12 set. 2007). 
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específicos e os submeteu ao controle estrito do Legislativo, como se extrai da disciplina 

conferida às medidas provisórias pelo art. 62 da Constituição. 

Nessa ordem de ideias, só após a emissão da norma geral existe, em princípio, a 

possibilidade de atuação do Poder Executivo, estando os seus atos submetidos ao princípio da 

legalidade da Administração, como visto acima. Entretanto, como vimos no item precedente, 

para alguns autores o poder regulamentar conferido ao Poder Executivo constituiria um 

consectário da separação dos Poderes, figurando como desdobramento do poder 

discricionário. A aceitação de tal posicionamento, contudo, é bastante controvertida, tendo em 

vista que também o poder discricionário emanaria da lei. 

O Poder Judiciário, a seu turno, tem por atribuição, quando provocado, a resolução 

de conflitos, exercendo, no exercício de tal mister, ação fiscalizadora sobre os demais 

Poderes, a fim de que sejam devidamente observadas as respectivas áreas de competência.  

Seguindo a linha de raciocínio aqui traçada, a edição de atos normativos primários 

pelo Poder Judiciário não encontraria respaldo na separação dos Poderes consagrada no art. 2º 

da Constituição Federal; ao contrário, em princípio, viria constituir uma violação à tripartição 

das funções do Estado, uma vez que ensejaria a concentração das atribuições em um único 

Poder, inviabilizando o exercício de qualquer controle pelos demais e, consequentemente, 

impossibilitando a aplicação do sistema de freios e contrapesos
244

. 

Em se adotando estritamente tal posicionamento, o exercício do poder regulamentar 

por órgão do Poder Judiciário, especificamente pelo Conselho Nacional de Justiça, só se 

realizaria de modo válido, em consonância com a separação dos Poderes, em havendo lei 

prévia editada pelo Legislativo, com observância das normas de competência e das reservas 

de lei, que definisse a possibilidade de regulamentação, para sua execução. Este 

corresponderia a um limite formal para a edição de regulamentos pelo Conselho Nacional de 

Justiça, exigindo-se, em princípio, que o ato normativo geral e abstrato advenha do Poder 

Legislativo
245

. 
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 Assim expôs Emerson Garcia: “Especificamente em relação aos Conselhos ora analisados, a ausência de 

legitimidade democrática impede sejam eles equiparados, para fins de edição de padrões normativos primários, 

aos órgãos do legislativo ou do executivo, que gozam da referida legitimidade. Entendimento contrário, aliás, 

exigiria uma construção jurídica ou, melhor dizendo, uma desconstrução do Estado Democrático, atribuindo-se 

poder normativo primário a órgãos que, por vontade Constituinte, efetivamente não o possuem” (cf. GARCIA, 
Emerson. Poder normativo primário dos Conselhos Nacionais do Ministério Público e de Justiça: a gênese de um 

equívoco. Direito Federal: Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Brasília, AJUFE, ano 23, n. 

84, p. 143-154, abr/jun. 2006. p. 146-147). 
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 Para Emerson Garcia, “o afã de contribuir para a consecução do interesse público, tornando eficaz o que a 

Constituição previu em potência, não justifica que funções alheias sejam usurpadas ou que direitos e garantias 

fundamentais sejam vilipendiados, o que em muito aumenta a responsabilidade dos Conselhos na edição de suas 
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A conclusão aqui exarada, contudo, vem a sofrer temperamentos - com a admissão 

de regulamentos baseados diretamente no Texto Constitucional - ao considerarmos que o 

exercício do poder regulamentar no âmbito do Judiciário, especificamente pelo Conselho 

Nacional de Justiça, não teria o condão de atingir pessoas físicas ou jurídicas que não estejam 

incluídas em seu âmbito de atuação (não estejam sujeitas à sua fiscalização, por não 

integrarem o Judiciário ou por não se subordinarem à fiscalização pelo Judiciário, por força de 

lei
246

), bem como que esta atribuição se submeteria a uma estrita limitação de ordem 

material
247

. 

De um lado, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça não poderiam conferir 

direitos ou impor restrições a pessoas físicas ou jurídicas não abrangidas por sua fiscalização. 

Por outro lado, o Conselho Nacional de Justiça não poderia expandir a possibilidade de 

regulamentação para além das matérias expressamente autorizadas na Constituição
248

.   

Acerca da existência de um limite material para o exercício da atribuição 

regulamentar, deve-se notar que, no ordenamento jurídico argentino, inclui-se entre as 

atribuições do Conselho da Magistratura, nos termos do artigo 114 de sua Constituição, 

expedir regulamentos relativos à organização judiciária e de todos aqueles que sejam 

necessários para garantir a independência dos juízes e a efetiva prestação dos serviços 

judiciais. Já fizemos referência às competências do Conselho da Magistratura argentino, no 

capítulo segundo, mas cabe a observação, no presente tópico, de que a Lei argentina nº 

                                                                                                                                                               
normas internas, que somente se projetarão para o exterior na medida do necessário e naquilo que for mero 

desdobramento do regramento que traça os lineamentos essenciais dos seus poderes” (cf. Ibid., p. 151). 
246

 Aqui nos referimos às serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 

delegação do poder público ou oficializados, que, por disposição constitucional, estão sujeitos ao poder 

regulamentar do Conselho. 
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 Ressaltam Lenio Luiz Streck, Ingo Wolfgang Sarlet e Clèmerson Merlin Clève: “os Conselhos enfrentam, 

pois, duas limitações: uma, stricto sensu, pela qual não podem expedir regulamentos com caráter geral e 

abstrato, em face da reserva de lei; outra, lato sensu, que diz respeito à impossibilidade de ingerência nos direitos 

e garantias fundamentais dos cidadãos”. E concluem: “as resoluções que podem ser expedidas pelos aludidos 

Conselhos não podem criar direitos e obrigações e tampouco imiscuir-se (especialmente no que tange a 

restrições) na esfera dos direitos e garantias individuais ou coletivas. O poder “regulamentador” dos Conselhos 

esbarra, assim, na impossibilidade de inovar. As garantias, os deveres e as vedações dos membros do Poder 

Judiciário e do Ministério Público estão devidamente explicitados no texto constitucional e nas respectivas leis 

orgânicas. Qualquer resolução que signifique inovação será, pois, inconstitucional. E não se diga que o poder 

regulamentar (transformado em „poder de legislar‟) advém da própria EC 45. Fosse correto este argumento, 

bastaria elaborar uma emenda constitucional para “delegar” a qualquer órgão (e não somente ao CNJ e CNMP) o 

poder de „legislar‟ por regulamentos. E com isto restariam fragilizados inúmeros princípios que conformam o 

Estado Democrático de Direito” (cf. STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang; CLÈVE, Clèmerson 

Merlin. Os limites constitucionais das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP). Jus Navigandi, nov. 2005. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7694>. Acesso em: 12 set. 2007). 
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 Sobre a existência de um “núcleo material” não passível de disciplina por meio dos atos regulamentares 

autorizados aos Conselhos pela Constituição: SILVA NETO, Manoel Jorge e. Controle da Atividade de Juízes e 

Promotores de Justiça pelo CNJ e CNMP. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, ano 7, n. 24, 

p. 49-62, jan/mar. 2009. p. 57. 
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25.669/2002, em seu artigo 7, fez a delimitação das matérias que seriam objeto dos 

regulamentos. 

Previu o dispositivo que o Conselho da Magistratura argentino poderia ditar os 

regulamentos referidos à organização judiciária e os regulamentos complementares das leis 

processuais, bem como as disposições necessárias para a devida execução das referidas leis e 

de todas as normas que assegurem a independência dos juízes e a eficaz prestação da 

administração da Justiça. 

No que pertine à Espanha, o artigo 122 da Constituição estabeleceu a competência 

para edição de regulamentos pelo Conselho Geral do Poder Judicial sobre seu pessoal, 

organização e funcionamento, bem como os que sejam necessários para a execução ou 

aplicação da Lei Orgânica do Poder Judiciário, no âmbito de sua competência. O artigo 110 

da Lei Orgânica do Poder Judiciário estatui que os regulamentos podem regular condições 

acessórias para o exercício dos direitos e deveres que conformam o Estatuto Judicial sem 

inová-los nem alterá-los em seu conjunto. A lei prevê alguns casos em que se admite a edição 

de regulamentos: sistema de ingresso, promoção e especialização na carreira judicial; regime 

dos funcionários judiciais e dos juízes adjuntos; cursos teóricos e práticos da Escola Judicial, 

assim como organização e funções desta. 

Na hipótese brasileira, estatui o art. 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal a 

possibilidade de o Conselho Nacional de Justiça expedir atos regulamentares, no âmbito de 

sua competência. De plano, impõe-se a definição do que constituiria o seu âmbito de 

competência, extraindo-se do art. 103-B, § 4º, da Constituição as seguintes atribuições: 1) 

controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário; 2) controle do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, bem como dos serviços auxiliares, serventias 

e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 

público ou oficializados; 3) zelo pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do 

Estatuto da Magistratura; e 4) zelo pela observância do art. 37 da Constituição Federal. 

A possibilidade de regulamentação está, assim, adstrita às questões administrativas 

do Poder Judiciário. Paralelamente à necessidade de observância estrita da competência 

definida no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, toda a atuação regulamentar deve se 

compatibilizar com: os princípios fundamentais; os direitos e garantias fundamentais, em 

especial os direitos individuais e coletivos
249

; as normas de competência inerentes à 
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 Merecem destaque: princípio da legalidade (art. 5º, II); necessidade de respeito ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI); princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII); princípios 

da reserva legal e da anterioridade da lei penal (art. 5º, XXXIX); princípio do devido processo legal (art. 5º, 
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organização político-administrativa do país; os preceitos aplicáveis à Administração Pública; 

as normas de iniciativa legislativa; as atribuições reservadas a outros órgãos ou entidades do 

Estado; e as normas específicas do Poder Judiciário, encartadas na Constituição da República 

e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/1979). 

Exemplificativamente, é vedado ao Conselho Nacional de Justiça editar resoluções 

que: ampliem os requisitos para ingresso na carreira de juiz
250

; alterem o escalonamento 

remuneratório previsto no art. 93, V, da Constituição Federal; não observem vedações 

constitucionais, a exemplo das férias coletivas nos juízos e Tribunais de segundo grau, como 

estatui o art. 93, XII, da Constituição; a pretexto de definição de metas, interfiram nos 

julgamentos dos processos, em mácula à independência dos magistrados; atinjam as garantias 

constitucionais da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídio; 

interfiram na competência privativa dos Tribunais para conceder licença, férias e outros 

afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente 

vinculados, nos termos do art. 96, I, f, da Constituição; violem a competência privativa da 

União para legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; afrontem a iniciativa privativa do Presidente da 

República para dispor sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; fixem penas disciplinares sem prévia lei; 

entre outros. 

Impõe-se observar que, nos termos do art. 62, § 1º, I, b e c, da Constituição, sequer se 

admite a edição de medidas provisórias, dotadas de “força de lei”, que disponham sobre 

direito penal, processual penal e processual civil, bem como sobre a organização do Poder 

Judiciário, a carreira e a garantia de seus membros. Por tal motivo, é intuitivo que a disciplina 

de tais matérias por resoluções do Conselho Nacional de Justiça, através de alterações 

legislativas ou de previsão de restrição não prevista na Constituição ou em lei prévia, não se 

harmoniza com o Texto Constitucional. 

O Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de assentar seu posicionamento sobre 

a extensão do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, no julgamento proferido 

                                                                                                                                                               
LIV); princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV); princípio da inadmissibilidade das provas 

ilícitas (art. 5º, LVI); entre outros. 
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 Cf. SILVA NETO, Manoel Jorge e. Controle da atividade de juízes e promotores de justiça pelo CNJ e 

CNMP. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, Fórum, ano 7, n. 24, p. 49-62, jan./mar. 2009. p. 

51-53. 
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no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF
251

, que será objeto de 

análise no tópico subsequente. 

 

3.3.4. O posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 

 

Através da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, estabeleceu o Conselho 

Nacional de Justiça, com esteio em seu dever de zelar pela observância do art. 37 da 

Constituição Federal, que é vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do 

Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados
252

. 

Por estar a Resolução nº 07, de 18/10/2005, fundamentada diretamente no Texto 

Constitucional, iniciaram-se os debates relacionados à sua constitucionalidade
253

, 

caracterizando a controvérsia judicial relevante a embasar a propositura da Ação Declaratória 

de Constitucionalidade nº 12-DF, pela Associação dos Magistrados Brasileiros.  

A defesa da constitucionalidade da Resolução em comento, por parte da Associação 

dos Magistrados Brasileiros, está calcada nos seguintes argumentos: 1) inicialmente, seria 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF. Requerente: 

Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. Carlos Britto. 

Diário da Justiça, Brasília, DF, 12 set. 2008. 
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 A definição do que constituiriam as práticas de nepotismo foi exposta no art. 2º da Resolução nº 07, de 

18/10/2005: “Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: I – o exercício de cargo de provimento em 

comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou 

juízes vinculados; II – o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou 

de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de 

assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante 

reciprocidade nas nomeações ou designações; III – o exercício de cargo de provimento em comissão ou de 

função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de 

direção ou de assessoramento; IV – a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de qualquer servidor 

investido em cargo de direção ou de assessoramento; V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor 

investido em cargo de direção e de assessoramento. § 1º Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e 

III deste artigo, as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das 

carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do 

cargo de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em 

comissão a ser exercido, além da qualificação profissional do servidor, vedada, em qualquer caso, a nomeação 

ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade. § 2º A 
vedação constante do inciso IV deste artigo não se aplica quando a contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público houver sido precedida de regular processo 

seletivo, em cumprimento de preceito legal”. 
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 Cf. RUARO, Regina Linden; CURVELO, Alexandre Schubert. O Poder Regulamentar (Autônomo) e o 

Conselho Nacional de Justiça – Algumas anotações sobre o Poder Regulamentar Autônomo no Brasil. Revista 

dos Tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 96, v. 858, p. 103-129, abr. 2007. p. 125-128. 
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cabível a Ação Declaratória de Constitucionalidade pelo fato de que a Resolução nº 07/2005 

seria um ato normativo federal, que possui como fundamento direto de validade a 

Constituição; 2) o Conselho Nacional de Justiça tem o poder-dever de zelar pela observância 

do art. 37 da Constituição e apreciar a validade de atos administrativos praticados pelos 

órgãos do Poder Judiciário; 3) se o Conselho deve apreciar a legalidade – ou, mais 

precisamente, a juridicidade – dos atos administrativos praticados por órgãos do Judiciário, 

pode antecipar, de forma pública e em caráter geral e abstrato, aquilo que considera e 

considerará inválido; 4) a vedação ao nepotismo é regra constitucional que decorre do núcleo 

dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativas, de forma que a Resolução 

limitou-se a explicitar o que já resultava da normatividade da Constituição; 5) o Poder Público 

está vinculado não apenas à legalidade formal, mas à juridicidade, conceito mais abrangente 

que inclui a Constituição; 6) a Resolução nº 07/2005 do Conselho não afeta o equilíbrio entre 

os Poderes, por não subordinar um Poder a outro, nem tampouco o princípio federativo, por 

não subordinar um ente estatal a outro; 7) o Conselho Nacional de Justiça é órgão do próprio 

Judiciário; 8) as decisões do Conselho estão sujeitas a controle judicial pelo Supremo 

Tribunal Federal; 9) a Resolução nº 07/2005 do Conselho não encontra óbice em eventuais 

direitos de terceiros contratados pela Administração e não há qualquer violação a direitos de 

servidores; 10) diante da necessidade de convivência harmônica dos direitos fundamentais, 

atos praticados com violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade são inválidos 

e devem ser assim declarados pela Administração. 

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no dia 20 de agosto 

de 2008, por unanimidade, julgou procedente a ação declaratória de constitucionalidade e, por 

maioria, emprestou interpretação conforme a Constituição para deduzir a função de chefia do 

substantivo “direção”, constante dos incisos II, III, IV e V do artigo 2º da Resolução nº 07, de 

18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Menezes Direito e Marco Aurélio
254

. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. 

Ausentes, justificadamente, a Ministra Ellen Gracie e o Ministro Joaquim Barbosa. 

O entendimento trilhado pela maioria do Supremo Tribunal Federal correspondeu ao 

que fora firmado quando do julgamento da medida cautelar. Em síntese, reconheceu-se que o 

art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal confere ao Conselho Nacional de Justiça poder 

normativo, no âmbito de sua competência, sendo possível, sobretudo no que tange ao dever de 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF. Requerente: 

Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. Carlos Britto. 

Diário da Justiça, Brasília, DF, 12 set. 2008. 
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zelar pela observância do art. 37 da Constituição, a edição de resoluções com força de ato 

normativo primário, baseadas diretamente no Texto Constitucional. 

Segundo o relator, Ministro Carlos Britto, as competências deferidas ao Conselho 

Nacional de Justiça, para zelar pela observância do art. 37 da Constituição e para baixar os 

atos de controle de condutas eventualmente contrárias à legalidade, trazem consigo a 

dimensão da normatividade em abstrato. O fundamento específico da Resolução nº 07/2005 

consistiria em debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de 

centrada regência de toda a atividade administrativa do Estado, tais como o da 

impessoalidade, o da eficiência e o princípio da igualdade
255

. 

Acompanharam o relator, na oportunidade, os Ministros Eros Grau, Joaquim 

Barbosa, Cezar Peluso, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence e o 

então presidente, o Ministro Nelson Jobim.  

No julgamento da medida cautelar, o Ministro Marco Aurélio foi o único a se 

posicionar em sentido diverso. Em seu voto, considerou que o art. 103-B, § 4º da Constituição 

não confere ao Conselho Nacional de Justiça qualquer poder normativo
256

. 

A partir dos entendimentos expostos pelos Ministros, é possível apurar a extensão do 

poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, a partir da interpretação do Supremo 

Tribunal Federal: 1) a Resolução nº 07/2005 consiste em ato normativo que se reveste dos 

atributos da generalidade, impessoalidade e abstração, sujeitando-se ao controle objetivo de 

constitucionalidade; 2) está implícita na Constituição a outorga de competência para o 

Conselho dispor, primariamente, sobre cada qual dos quatro núcleos expressos de 
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 Em seu voto, assim se posicionou o relator: “Negar a esse Conselho o poder de aplicar imediatamente a 

Constituição-cidadã, tanto em concreto como em abstrato, seria concluir que a Emenda 45 homiziou o novo 

órgão numa fortaleza de paredes intransponíveis, porém fechada, afinal, com a mais larga porta de papelão, 

metáfora de que muito se valia o gênio ético-libertário de Geraldo Ataliba para ensinar como não se deve 

interpretar o Direito, notadamente o de estirpe constitucional”. E conclui: “Não me parece que, ao editar a 

Resolução nº 07/2005, o Conselho Nacional de Justiça haja invadido seara reservada, com exclusividade, nem ao 

Poder Legislativo Federal nem ao Poder Legislativo dos Estados. Limitou-se a exercer, reitero, as competências 

que lhe foram constitucionalmente reservadas” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 12-DF. Requerente: Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Conselho 

Nacional de Justiça. Relator: Min. Carlos Britto. Diário da Justiça, Brasília, DF, 10 fev. 2006). 
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 Assim expôs o Ministro Marco Aurélio: “Onde há base constitucional para o Conselho Nacional de Justiça 

normatizar de forma abstrata, substituindo-se ao Congresso? Não encontro, Senhor Presidente, por mais que 

queira ver a atuação profícua desse mesmo Conselho, base para afirmar que tem ele o poder, como disse, 
normativo. Se o Conselho Nacional de Justiça, como proclamado pelos integrantes da Corte que me 

antecederam, legislou – e a ação declaratória é uma ação de mão dupla, tanto é possível chegar-se à declaração 

de constitucionalidade como também à declaração de inconstitucionalidade -, ele o fez totalmente à margem das 

atribuições previstas, de forma exaustiva, na Constituição Federal” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação 

Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF. Requerente: Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: 

Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. Carlos Britto. Diário da Justiça, Brasília, DF, 10 fev. 2006). 
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atribuições
257

, na pressuposição de que a competência para zelar pela observância do art. 37 

da Constituição e ainda baixar os atos de controle de condutas eventualmente contrárias à 

legalidade é poder que traz consigo a dimensão da normatividade em abstrato; 3) o art. 103-B, 

§ 4º, II, da Constituição, ao atribuir ao Conselho Nacional de Justiça a competência para zelar 

pela observância do seu art. 37, implicitamente outorgou os meios práticos de exercê-la
258

; 4) 

o Conselho dispõe de competência para não apenas remediar as violações praticadas em face 

do art. 37 da Constituição, mas de prevenir os riscos de que essa mácula venha a atualizar-se, 

o que pode ser feito apenas mediante a edição de ato com caráter normativo e de sentido 

geral; 5) as restrições constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as 

mesmas restrições já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos princípios da 

impessoalidade, da eficiência e da igualdade; 6) toda a matéria de Direito Civil deveria ser 

extraída do Código Civil, sem alterações, uma vez que a matéria de caráter civil é reservada 

pela Constituição à competência do Poder Legislativo Federal; 7) o princípio da legalidade 

expressa reserva de lei em termos relativos, razão pela qual não impede a atribuição, explícita 

ou implícita, ao Executivo e ao Judiciário, para, no exercício de função normativa, definir 

obrigação de fazer e não fazer que se imponha aos particulares – e os vincule; 8) há situações 

em que a Constituição Federal adota o princípio da reserva de lei de forma absoluta
259

, não 

permitindo, assim, a atuação regulamentar do Conselho Nacional de Justiça. 
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 Na expressão do relator, Ministro Carlos Britto, seriam eles: “a) zelar pela observância do art. 37; b) apreciar, 

de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do 

Poder Judiciário; c) podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei; d) sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União” 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF. Requerente: 

Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. Carlos Britto. 

Diário da Justiça, Brasília, DF, 10 fev. 2006).  
258

 A teoria citada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Doctrine of Implied Powers), como demonstra 

Laurence H. Tribe, baseia-se na necessary and proper clause, prevista no art. I, § 8º, da Constituição Norte-

Americana. A interpretação da cláusula foi submetida à Suprema Corte americana, no caso McCulloch versus 

Maryland, em que o Chief Justice John Marshall assentou ser permitido ao Congresso empregar todos os meios 

não proibidos pela Constituição e, racionalmente, relacionados com os seus objetivos de atuação, dentro do 

conjunto de competências a ele constitucionalmente enumeradas” (cf. TRIBE, Laurence. American 

Constitutional Law. 2. ed. New York: Foundation, 1988. p. 300-303). Adotando a teoria mencionada, em seu 

julgamento, o Ministro Joaquim Barbosa salientou: “Incide, aqui, sem sombra de dúvida, a teoria dos poderes 

implícitos concebida por Hamilton no fim do século XVIII e magistralmente concretizada por John Marshall em 

1819, no caso McCulloch versus Maryland”. De igual modo, assim entendeu o Ministro Gilmar Mendes: “a 

Constituição concede ao CNJ poderes discricionários delimitados pelas regras de competência do art. 103-B e 

pelos princípios do art. 37. Desses poderes discricionários decorrem poderes administrativos “inerentes” ou 

“implícitos” (inherent powers, implied powers). Com efeito, quando a Constituição confere ao CNJ a 

competência de fiscalizar a atuação administrativa do Poder Judiciário e fazer cumprir o art. 37, implicitamente 
concede os poderes necessários para o exercício eficaz dessa competência” (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF. Requerente: Associação dos Magistrados 

Brasileiros. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. Carlos Britto. Diário da Justiça, Brasília, 

DF, 10 fev. 2006). 
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 Como expôs o Ministro Eros Grau: “Voltando ao artigo 5º, II, do texto constitucional, verificamos que, nele, 

o princípio da legalidade é tomado em termos relativos, o que induz a conclusão de que o devido acatamento lhe 
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A par das conclusões expostas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando da 

análise da Resolução nº 07/2005, consideramos relevante apresentar outras hipóteses de 

manifestação do exercício do poder regulamentar, pelo Conselho Nacional de Justiça, cuja 

constitucionalidade é considerada duvidosa. 

 

3.3.5. Outras hipóteses controvertidas 

 

Como ressaltamos anteriormente, entendemos que a possibilidade de regulamentação 

pelo Conselho Nacional de Justiça está adstrita às questões administrativas do Poder 

Judiciário. Paralelamente à necessidade de observância estrita da competência definida no art. 

103-B, § 4º, da Constituição Federal, toda a atuação regulamentar deve se compatibilizar 

com: os princípios fundamentais; os direitos e garantias fundamentais, em especial os direitos 

e deveres individuais e coletivos; as normas de competência inerentes à organização político-

administrativa do país; os preceitos aplicáveis à Administração Pública; as normas de 

iniciativa legislativa; as atribuições reservadas a outros órgãos ou entidades do Estado; e as 

normas específicas do Poder Judiciário, encartadas na Constituição da República e na Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/1979). 

Há casos, porém, em que se vislumbra o transbordamento dessas balizas, sendo 

discutível a constitucionalidade dos atos normativos. Não temos, decerto, a pretensão de 

examinar todas as resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, mas de indicar 

algumas hipóteses em que consideramos terem sido ultrapassados os limites. 

Inicialmente, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução nº 23, de 10 de 

outubro de 2006, a qual foi posteriormente substituída pela Resolução nº 25, de 14 de 

novembro de 2006. Nos termos do seu art. 2º, assegurou-se aos magistrados que, por 

necessidade de serviço, não obtivessem a concessão de férias e acumulassem períodos de 

                                                                                                                                                               
estará sendo conferido quando – manifesta, explícita ou implicitamente, atribuição para tanto – ato normativo 

não legislativo, porém regulamentar ou regimental, definir obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa imposta 

a seus destinatários. Tanto isso é verdadeiro – que o dispositivo constitucional em pauta consagra o princípio da 

legalidade em termos apenas relativos – que em pelo menos três oportunidades [isto é, no artigo 5º, XXXIX, no 

artigo 150, I, e no parágrafo único do artigo 170] a Constituição retoma o princípio, então o adotando, porém, em 

termos absolutos: não haverá crime ou pena, nem tributo, nem exigência de autorização de órgão público para o 
exercício de atividade econômica sem lei, aqui entendida como tipo específico de ato legislativo, que os 

estabeleça. Não tivesse o artigo 5º, II, consagrado o princípio da legalidade em termos somente relativos e razão 

não haveria a justificar a sua inserção no bojo da Constituição, em termos então absolutos, nas hipóteses 

referidas” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF. 

Requerente: Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. 

Carlos Britto. Diário da Justiça, Brasília, DF, 10 fev. 2006). 
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gozo superiores a dois períodos consecutivos, a conversão em pecúnia do excedente ao limite 

previsto no § 1º do art. 67 da Lei Complementar nº 35, de 1979. 

A justificativa apresentada na resolução foi a de que a conversão em pecúnia de 

férias não gozadas caracteriza reparação de direito não usufruído pelo magistrado, previsto no 

art. 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), e que é vedado o 

enriquecimento sem causa da Administração.  

O art. 65 da Lei Complementar nº 35, de 1979, no entanto, não prevê a possibilidade 

de conversão em pecúnia de férias dos magistrados
260

. Então, o próprio Conselho Nacional de 

Justiça deliberou pela revogação da Resolução nº 25/2006, através da Resolução nº 27, de 18 

de dezembro de 2006, por oportunidade do julgamento do Pedido de Providências nº 759, na 

32ª Sessão Ordinária, de 18 de Dezembro de 2006. 

Na hipótese em comento, entendemos ter havido exorbitância do poder regulamentar, 

tendo em vista que o § 2º do art. 65 da LOMAN veda a concessão de adicionais ou vantagens 

pecuniárias não previstas na lei, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados. A 

conversão em pecúnia das férias só poderia ocorrer, portanto, através de lei complementar que 

fizesse inserir a previsão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

Quanto à Resolução nº 59, de 09 de setembro de 2008, seu objeto consiste na 

disciplina e uniformização das rotinas visando ao aperfeiçoamento do procedimento de 

interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos 

órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, a que se refere a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 

1996. Este ato regulamentar sofreu algumas alterações, posteriormente, pela Resolução nº 84, 

de 06 de julho de 2009. 

As normas em questão, estabelecidas sob o fundamento de elaboração de rotinas 

administrativas, suscitam questionamentos quanto ao estabelecimento de restrições não 

previstas na Lei nº 9.296/96. A partir da disciplina do Conselho Nacional de Justiça, não será 

admitido pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação de comunicação 
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 Estabelece o preceito: “Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos 

da lei, as seguintes vantagens: I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança; II - ajuda de custo, para 

moradia, nas Comarcas em que não houver residência oficial para Juiz, exceto nas Capitais; III - salário-família; 

IV - diárias; V - representação; VI - gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral; VII - gratificação 

pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho, nas Comarcas onde não forem instituídas Juntas de Conciliação 

e Julgamento; VIII - gratificação adicional de cinco por cento por qüinqüênio de serviço, até o máximo de sete; 

IX - gratificação de magistério, por aula proferida em curso oficial de preparação para a Magistratura ou em 
Escola Oficial de Aperfeiçoamento de Magistrados (arts. 78, § 1º, e 87, § 1º), exceto quando receba remuneração 

específica para esta atividade; X - gratificação pelo efetivo exercício em Comarca de difícil provimento, assim 

definida e indicada em lei. § 1º - A verba de representação, salvo quando concedida em razão do exercício de 

cargo em função temporária, integra os vencimentos para todos os efeitos legais. § 2º - É vedada a concessão de 

adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na presente Lei, bem como em bases e limites superiores aos 

nela fixados”. 
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telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, ressalvada a hipótese de 

risco iminente e grave à integridade ou à vida de terceiros, bem como durante o Plantão de 

Recesso previsto no art. 62 da Lei nº 5.010/66. 

Por outro lado, quando da formulação de eventual pedido de prorrogação de prazo 

pela autoridade competente, deverão ser apresentados os áudios com o inteiro teor das 

comunicações interceptadas, as transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido 

de prorrogação e o relatório circunstanciado das investigações com seu resultado. 

É certo que alguns procedimentos descritos nas Resoluções têm natureza 

eminentemente administrativa e viabilizam o controle, a partir a identificação de servidores e 

autoridades envolvidas na atividade de interceptação. Contudo, é possível que o controle aqui 

observado, quanto às prorrogações, traduza efetiva restrição à própria apreciação do juiz, no 

âmbito de sua atuação jurisdicional, quanto ao cabimento da medida de interceptação e quanto 

à necessidade de sua prorrogação, inviabilizando a própria realização dos procedimentos, a 

partir das exigências administrativas, em desacordo com a Lei nº 9.296/96. 

Impõe-se trazer a lume, por fim, a Resolução nº 82, de 09 de junho de 2009, voltada 

a regulamentar as declarações de suspeição por foro íntimo. Em seu art. 1º, estabeleceu que, 

no caso de suspeição por motivo íntimo, o magistrado de primeiro grau fará essa afirmação 

nos autos e, em ofício reservado, imediatamente exporá as razões desse ato à Corregedoria 

local ou a órgão diverso designado pelo Tribunal. No que tange ao magistrado de segundo 

grau, de acordo com o art. 2º, o ofício reservado é endereçado à Corregedoria Nacional de 

Justiça. Por fim, assentou-se, no art. 3º, que o órgão destinatário das informações manterá as 

razões em pasta própria, de forma a que o sigilo seja preservado, sem prejuízo do acesso às 

afirmações para fins correicionais. 

A justificativa apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça para edição da 

resolução está calcada nos seguintes argumentos: durante as inspeções realizadas pela 

Corregedoria Nacional de Justiça foi constatado um elevado número de declarações de 

suspeição por motivo de foro íntimo; todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem 

ser fundamentadas, nos termos do art. 93, IX, da Constituição; é dever do magistrado cumprir 

com exatidão as disposições legais (art. 35, I, da Lei Complementar nº 35/79), obrigação cuja 

observância somente pode ser aferida se conhecidas as razões da decisão; a sistemática de 

controle é adotada, com êxito, há vários anos, por alguns Tribunais do País. 

Entendemos, contudo, que a Resolução nº 82/2009 transpassa os seguintes limites 

para a edição de atos regulamentares pelo Conselho Nacional de Justiça: as normas de 

competência inerentes à organização político-administrativa do país; as normas de iniciativa 
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legislativa; e as normas específicas do Poder Judiciário, encartadas na Constituição da 

República e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/1979). 

Há, em princípio, uma inconstitucionalidade formal, na medida em que a Resolução 

nº 82/2009 acaba por produzir uma reforma no art. 135 do Código de Processo Civil. O 

dispositivo em questão elenca algumas hipóteses de caracterização da suspeição e estabelece 

expressamente, em seu parágrafo único, que o juiz poderá, ainda, declarar-se suspeito por 

motivo íntimo
261

. 

O art. 93, IX, da Constituição é cumprido pelo magistrado, em tal hipótese, a partir 

da mera declaração nos autos de que a suspeição se configura por motivo íntimo. Assegura-se, 

de tal forma, que o juiz parcial, por motivo íntimo, se afaste do julgamento da causa sem que 

tenha que expor as razões, evitando situações constrangedoras. A finalidade da autorização é 

justamente a de evitar que o juiz se mantenha à frente do caso, a despeito de intimamente 

constatar a sua parcialidade, em face do receio de trazer as razões a público
262

. 

A conclusão de que a Resolução nº 82/2009 promoveu uma efetiva reforma no 

Código de Processo Civil se revela de forma inquestionável ao observarmos que o revogado 

Código de Processo Civil de 1939 estabelecia, na hipótese de suspeição de “natureza íntima”, 

que o magistrado deveria comunicar os motivos ao órgão disciplinar competente
263

.  

Se o legislador quisesse manter o dever de comunicação dos motivos íntimos ao 

órgão disciplinar, certamente teria feito inserir tal previsão no art. 135 do Código de Processo 

Civil de 1973. Está-se diante, portanto, de uma hipótese de “silêncio eloquente” (o legislador 

expressamente dispensa a indicação dos motivos e autoriza que a declaração de suspeição se 

realize por motivo íntimo), e não de lacuna a ser preenchida por ato regulamentar do 

Conselho Nacional de Justiça. 

A previsão de utilização das informações “para fins correicionais”, por outro lado, 

evidencia ter sido instituído um novo dever funcional aos magistrados, não previsto na Lei 
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 Assim prevê o dispositivo: “Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: I – 

amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes; II – alguma das partes for credora ou devedora do juiz, 

de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau; III – herdeiro presuntivo, 

donatário ou empregador de alguma das partes; IV – receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou subministrar meios para atender às despesas do 

litígio; V – interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Parágrafo único. Poderá ainda o juiz 

declarar-se suspeito por motivo íntimo”. 
262

 A previsão de hipóteses de suspeição, impedimentos e incompatibilidades corresponde, de fato, a uma forma 

de assegurar à sociedade a preservação da imparcialidade e, em último grau, da independência judicial (cf. 
GANDRA, Piedad González. Independencia del Juez y control de su actividad. Valencia: Tirant lo Blanch, 

1993. p. 78-79). 
263

 Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil de 1939: “Art. 119. O juiz que se declarar suspeito 

motivará o despacho. § 1º Se a suspeição fôr de natureza íntima, comunicará os motivos ao órgão disciplinar 

competente. § 2º O não cumprimento desse dever, ou a improcedência dos motivos, que serão apreciados em 

segredo de justiça, sujeitará o juiz à pena de advertência”. 
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Complementar nº 35/1979. Deve-se notar que não apenas o descumprimento da Resolução nº 

82/2009 é hábil a ensejar punições disciplinares, como também a análise das razões expostas 

pelo magistrado ao declarar a sua suspeição, o que exigiria uma reforma da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional, através de lei complementar. 

Por outro lado, a Resolução nº 82/2009 faz referência, exclusivamente, aos 

magistrados de primeiro e segundo graus, o que denota desdouro ao princípio da igualdade e 

incompatibilidade com os próprios fundamentos expostos para a sua edição. Na hipótese de a 

exposição dos motivos íntimos, para fins de declaração de suspeição, constituir mero 

cumprimento do dever de fundamentação das decisões, deveria abranger indistintamente 

todos os membros do Poder Judiciário, não se justificando a limitação realizada. 

Com arrimo nos argumentos acima expostos, além de outros, foi proposta a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4260-2, em face da Resolução nº 82/2009, pela Associação 

dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho (ANAMATRA) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE). 

É preciso observar que, em decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 

28.089-1, impetrado por Desembargador que buscava a não aplicação da Resolução nº 

82/2009, o Ministro Joaquim Barbosa, no caso concreto, entendeu relevantes as considerações 

do Impetrante. Para o relator, o artigo 135, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

estabeleceu um núcleo de intimidade que não pode ser atingido ou devassado, sob pena, 

inclusive, de mitigar a independência do julgador
264

. 

A liminar foi deferida, afastando-se a aplicação da Resolução nº 82/2009, no caso 

concreto, e apresentado, como fundamento, o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal no MI 642-DF, tendo como relator o Ministro Celso de Mello, em que se reconheceu 

que a declaração de suspeição, pelo Juiz, desde que fundada em razões de foro íntimo, não 

comporta a possibilidade jurídica de qualquer medida processual destinada a compelir o 

magistrado a revelá-las, “pois, nesse tema - e considerando-se o que dispõe o art. 135, 

parágrafo único, do CPC -, o legislador ordinário instituiu um espaço indevassável de reserva, 

que torna intransitivos os motivos subjacentes a esse ato judicial”
265

. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 28089-DF. Impetrante: João de Assis 

Mariosi. Impetrado: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Diário da Justiça, Brasília, 

DF, 14 ago. 2009. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 28089-DF. Impetrante: João de Assis 

Mariosi. Impetrado: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Diário da Justiça, Brasília, 

DF, 14 ago. 2009. 
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3.4. O exercício do controle da legalidade dos atos administrativos do Judiciário 

 

O Texto Constitucional, em seu art. 103-B, § 4º, II, confere ao Conselho Nacional de 

Justiça a atribuição de zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 

provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do 

Tribunal de Contas da União. 

O que a Constituição reservou ao Conselho foi o exercício de um controle de 

legalidade, mas esta análise, na esteira do posicionamento seguido pelo Supremo Tribunal 

Federal
266

 e com arrimo no dever de zelar pela observância do art. 37, não tem como 

parâmetro a mera legalidade formal, mas a própria juridicidade do ato, assim se 

compreendendo a sua conformidade com a Constituição. 

O Conselho não está autorizado, contudo, a rever o conteúdo ou os motivos fáticos
267

 

que eventualmente tenham norteado atos praticados por membros ou órgãos do Poder 

Judiciário
268

. O controle recai, por outro lado, exclusivamente sobre atos administrativos, 

sendo flagrantemente inconstitucional qualquer tentativa de fiscalização ou reexame de atos 

jurisdicionais pelo Conselho. 

É preciso observar, ainda, que o exercício válido da atribuição de controle da 

legalidade dos atos administrativos do Judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça, 

depende, igualmente, de sua harmonização com a autonomia dos Tribunais. A pretexto de 

controlar a legalidade dos atos administrativos não pode o Conselho Nacional de Justiça 

substituir-se aos Tribunais no exercício de atribuições que são de sua competência privativa. 

O art. 96, I, da Constituição da República dispõe que compete privativamente aos 

Tribunais: eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF. Requerente: 

Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. Carlos Britto. 

Diário da Justiça, Brasília, DF, 12 set. 2008. 
267

 Evitamos utilizar, aqui, a expressão “mérito administrativo”, em face da advertência realizada por Andreas J. 

Krell, no sentido de que a discricionariedade deve ser aferida no caso concreto, de acordo com o grau de 

vinculação do responsável pela prática do ato aos motivos e ao objeto estabelecido em lei. O uso da expressão 

“mérito administrativo”, como uma palavra mágica apta a excluir o controle jurisdicional, teria o efeito de 

arredar o Judiciário do exame completo da legalidade de inúmeros atos, excluindo da apreciação judicial uma 

série de situações em que ela seria possível (cf. KRELL, Andreas J. Discricionariedade Administrativa, 
Conceitos Jurídicos Indeterminados e Controle Judicial. Revista ESMAFE 5ª, Recife, TRF da 5ª Região, n. 8, p. 

177-224, dez. 2004. p. 185-187). 
268

 Esta posição vem sendo seguida pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem reconhecido a improcedência 

dos pleitos visando à desconstituição ou reforma de atos discricionários dos Tribunais (confira-se: BRASIL. 

Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 2008.10.00.000010-8. Relator: 

Mairan Gonçalves Maia Júnior. Diário da Justiça, Brasília, DF, 13 jun. 2008). 
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das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência 

e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; organizar suas 

secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo 

exercício da atividade correicional respectiva; prover, na forma prevista na Constituição, os 

cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição; propor a criação de novas varas judiciárias; 

prover, por concurso público de provas, ou provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, 

parágrafo único, da Constituição, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os 

de confiança assim definidos em lei; e conceder licença, férias e outros afastamentos a seus 

membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. 

O mesmo dispositivo, em seu inciso II, reserva ao Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 

observado o disposto no art. 169 da Constituição: a alteração do número de membros dos 

Tribunais inferiores; a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços 

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

membros e dos juízes, inclusive dos Tribunais inferiores, onde houver; a criação ou extinção 

dos Tribunais inferiores; e a alteração da organização e da divisão judiciárias. 

A despeito da previsão contida no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição, entendemos 

que, nas hipóteses de competência privativa dos Tribunais, o exercício do controle da 

legalidade pelo Conselho Nacional de Justiça deve se realizar de forma excepcional, cabendo-

lhe o reconhecimento da ilegalidade e a anulação do ato, mas não pode praticá-lo no lugar do 

membro ou órgão do Judiciário competente para tanto. 

Nas mesmas hipóteses, não é dado ao Conselho, ainda, atuar na hipótese de omissão, 

praticando o ato administrativo reservado ao Tribunal. Em tal circunstância, o exercício do 

controle deve se limitar à fixação de prazo para que o ato seja praticado pelo órgão judicial 

competente. 

O art. 103-B, § 4º, da Constituição deve ser aplicado em conformidade com outras 

normas de idêntica hierarquia. Se entendermos que o Conselho Nacional de Justiça poderá 

exercer amplamente a atribuição de revisão dos atos dos Tribunais, podendo praticá-los 

indistintamente em seu nome, estaria suprimida a autonomia administrativa e financeira dos 

Tribunais, prevista no art. 99 da Constituição Federal, uma vez que o art. 96 do mesmo 

diploma constitui um dos seus desdobramentos
269

. 

                                                   
269

 Em comentários sobre a Reforma do Judiciário, ressaltou George Salomão Leite que “ao Conselho de Justiça 

compete apenas fiscalizar a atuação administrativa e a financeira, como órgão de controle que é. Não compete a 

ele a própria administração de um Tribunal determinado, mas sim verificar se esse órgão colegiado está sendo 
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De uma forma geral, nos casos de competência privativa, o Conselho vem 

observando estes limites, exercendo a atribuição através de decisões que analisam a legalidade 

do ato, mas reservam a correção da sua ilegalidade ao Tribunal responsável por sua 

produção
270

.  

Em raras oportunidades, porém, o Conselho atuou como órgão revisor, não se 

limitando a declarar a ilegalidade do ato, mas substituindo o Tribunal em sua elaboração, a 

exemplo do que se observou no Procedimento de Controle Administrativo nº 

2007.10.00.001011-0, em que, no julgamento do pedido de liminar, o Conselho diretamente 

deferiu o afastamento de magistrados para participação em evento, que havia sido indeferido 

pelo Tribunal de origem
271

. Deve-se notar que a hipótese citada não vem a excepcionar a 

opinião defendida acima, tendo em vista que o fundamento para a atuação imediata do 

Conselho residiu na urgência e no risco de perecimento de direito, inexistindo tempo hábil 

para que o ato, eventualmente, pudesse ser refeito pelo Tribunal de origem. 

A Constituição impõe, ainda, que a atuação do Conselho Nacional de Justiça deve 

ocorrer sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. As atribuições do 

Tribunal de Contas da União encontram-se previstas no art. 71 da Constituição Federal, 

competindo-lhe auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas. 

Nada impede que o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Contas da União 

exerçam, eventualmente, a fiscalização sobre um mesmo ato do Poder Judiciário, impondo-se 

a aplicação cumulativa das decisões. Havendo decisões conflitantes, contudo, entendemos 

que, em virtude da especialidade, prevalecerá a deliberação do Tribunal de Contas da União, 

sobretudo porque a fiscalização do órgão também atinge a atuação do próprio Conselho 

                                                                                                                                                               
bem administrado, sob pena de interferir, de ofício ou mediante provocação, na gestão do referido órgão” (cf. 

LEITE, George Salomão. Instituição do Conselho Nacional de Justiça. In: AGRA, Walber de Moura (Coord.). 

Comentários à Reforma do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 222). 
270

 Conferir: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

2008.10.00.000428-0. Relator: Rui Stoco. Diário da Justiça, Brasília, DF, 05 ago. 2008; BRASIL. Conselho 

Nacional de Justiça. Procedimento de Providências nº 468. Relator: Ruth Carvalho. Diário da Justiça, Brasília, 

DF, 29 set. 2006; BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 518. 
Relator: Ruth Carvalho. Diário da Justiça, Brasília, DF, 18 maio 2007; BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. 

Procedimento de Controle Administrativo nº 11953. Relator: José Adonis Callou de Araújo Sá. Diário da 

Justiça, Brasília, DF, 20 dez. 2007. 
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 Conferir: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

2001.10.00.001011-0. Requerente: Associação dos Juízes Federais do Brasil. Requerido: Corregedor-Geral do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Relator: Joaquim Falcão. Diário da Justiça, Brasília, DF, 13 jun. 2008. 
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Nacional de Justiça
272

. Contudo, persistindo a controvérsia, em último caso, entendemos que 

deva ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, por provocação do Conselho Nacional de 

Justiça, do Tribunal de Contas da União ou do membro ou órgão do Judiciário responsável 

pelo cumprimento das determinações. 

O ideal, de todo modo, é que os órgãos atuem de forma coordenada, de forma a 

evitar incertezas e insegurança na apuração de irregularidades
273

. 

 

3.5. O Controle Disciplinar 

 

3.5.1. Previsão Constitucional 

 

A competência disciplinar do Conselho Nacional de Justiça foi responsável pela 

inicial identificação do órgão como eminentemente punitivo e pelo surgimento de pesadas 

críticas quanto à possibilidade de fixação de sanções em desfavor de magistrados por um 

órgão de composição heterogênea. 

A mera previsão da competência disciplinar do Conselho foi recebida com grande 

desconfiança, sobretudo pelos membros do Judiciário, ante o temor de que tal atribuição 

pudesse atingir a independência dos magistrados, causando insegurança no exercício das 

atividades jurisdicionais. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, previu o art. 103, § 4º, III, 

da Constituição a competência do Conselho Nacional de Justiça para receber e conhecer das 
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 No mesmo sentido: SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a Independência do 

Judiciário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 290-291; CONTI, José Maurício. A autonomia financeira do 

Poder Judiciário. São Paulo: MP, 2006. p. 115-116. 
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 Conforme consta do Relatório Final de Atividades do Conselho Nacional de Justiça, relativo ao biênio 

2005/2007, foi firmado Convênio com o Tribunal de Contas da União para assegurar a possibilidade de uma 

atuação conjunta entre os órgãos. Nos termos do relatório: “Um pedido de colaboração do Corregedor Nacional 

de Justiça para apuração de uma possível malversação de dinheiro público por um desembargador de um Estado 

do Nordeste acabou resultando na celebração de um importante convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e 

o Tribunal de Contas da União. Pelo convênio, os dois órgãos deliberaram atuar em conjunto na apuração de 

possíveis irregularidades administrativas nas varas e seções judiciárias de todo o Brasil, principalmente na 

aplicação das verbas públicas e no controle de folhas de pagamento. Em decorrência, técnicos do TCU atuaram 

juntamente com o corpo técnico da Corregedoria Nacional, investigando a denúncia de que um desembargador 

de um Estado nordestino teria pago a si mesmo, a título de diferenças salariais indevidas, cerca de 700 mil reais. 

Ao examinar o pedido do Corregedor Nacional de Justiça, o Presidente do TCU considerou de interesse público 

efetivo e relevante a participação daquele Tribunal de Contas, com estrutura de investigação, na apuração de 
denúncias que versem sobre atos abusivos de gestão. Entendeu que, agindo de forma integrada, os dois órgãos 

podem ajudar a preservar a legalidade administrativa da atuação de todos os Tribunais e evitar que ocorram 

abusos e desvios de conduta dos seus administradores” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório 

Final de Atividades – Biênio 2005/2007. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/relatorios/relatorio_final_2005_2007.pdf>. Acesso em: 

16 jun. 2009). 
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reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços 

auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 

delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e 

correicional dos Tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a 

remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao 

tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. 

O inciso V do mesmo preceito conferiu ao Conselho Nacional de Justiça 

competência para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 

juízes e membros de Tribunais julgados há menos de um ano. 

O controle disciplinar sob a responsabilidade do Conselho recai, portanto, não apenas 

sobre os membros ou órgãos do Judiciário, mas também sobre seus serviços auxiliares, 

serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do 

poder público ou oficializados. 

A atuação do Conselho, por outro lado, deve resguardar a competência disciplinar e 

correicional dos Tribunais e do Conselho da Justiça Federal
274

. É preciso estabelecer que os 

Tribunais, através dos seus órgãos correicionais, devem atuar originariamente, sob a 

fiscalização do Conselho, o qual acompanhará, com proximidade, os julgamentos realizados, 

o tempo de duração dos processos e as punições aplicadas. Apenas excepcionalmente, em 

caso de funcionamento precário da estrutura correicional de origem ou de violação às normas 

aplicáveis, caberá a intervenção do Conselho. 

Os tipos de procedimentos disciplinares e as punições aplicáveis serão objeto de 

análise em tópicos específicos. 

É certo que o Conselho Nacional de Justiça vem, aos poucos, afastando a inicial 

caracterização como órgão punitivo, figurando mais como órgão de uniformização 

administrativa do Judiciário atualmente. De certo modo, a própria atuação disciplinar, embora 

ainda represente a maior parte dos processos em trâmite no Conselho, como veremos adiante, 

tem servido como instrumento para a identificação de problemas no Judiciário e a posterior 

fixação de padrões de qualidade ou procedimentos tendentes à melhoria dos serviços judiciais.  
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 Como veremos adiante, o Conselho da Justiça Federal passou a dispor de competência correicional a partir da 

Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004. 



 

 

114 

3.5.2. As atribuições da Corregedoria Nacional de Justiça 

 

A Corregedoria Nacional de Justiça possui um papel fundamental no exercício do 

controle disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça. Por imposição constitucional, a 

função de Ministro-Corregedor é exercida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o 

qual fica excluído da distribuição regular dos processos, mas fica, em contrapartida, 

responsável pelo recebimento das reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas 

aos magistrados e aos serviços judiciários; pelo exercício de funções executivas do Conselho, 

de inspeção e de correição geral; pela requisição e designação de magistrados, delegando-lhe 

atribuições, e pela requisição de servidores de juízos ou Tribunais, inclusive nos Estados, 

Distrito Federal e Territórios. 

Entre as atribuições do Corregedor Nacional de Justiça, discriminadas no art. 8º do 

Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, merecem realce: receber as reclamações 

e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e Tribunais e aos serviços 

judiciários, auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, 

determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se 

apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua 

compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante; determinar o processamento das 

reclamações que atendam aos requisitos de admissibilidade, arquivando-as quando o fato não 

constituir infração disciplinar; instaurar sindicância ou propor, desde logo, ao Plenário a 

instauração de processo administrativo disciplinar, quando houver indício suficiente de 

infração; promover ou determinar a realização de sindicâncias, inspeções e correições, quando 

houver fatos graves ou relevantes que as justifiquem, desde logo determinando as medidas 

que se mostrem necessárias, urgentes ou adequadas, ou propondo ao Plenário a adoção das 

medidas que lhe pareçam suficientes a suprir as necessidades ou deficiências constatadas; 

promover a criação de mecanismos e meios para a coleta de dados necessários ao bom 

desempenho das atividades da Corregedoria Nacional de Justiça; manter contato direto com as 

demais Corregedorias do Poder Judiciário; promover, constituir e manter bancos de dados, 

integrados a banco de dados central do CNJ, atualizados sobre os serviços judiciais e 

extrajudiciais, inclusive com o acompanhamento da respectiva produtividade e geração de 

relatórios visando ao diagnóstico e à adoção de providências para a efetividade fiscalizatória e 

correicional, disponibilizando seus resultados aos órgãos judiciais ou administrativos a quem 

couber o seu conhecimento; entre outras. 
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Deve-se observar que, a par do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, 

a prática dos atos e a tramitação dos feitos na Corregedoria também estão disciplinadas no seu 

Regulamento Geral, aprovado através da Portaria nº 12, de 30/03/2007. 

Este enquadramento da Corregedoria Nacional de Justiça como um filtro das 

reclamações e denúncias encaminhadas ao Conselho, incumbindo-lhe a realização de um 

exame de admissibilidade e a submissão ao Plenário apenas se configurado indício suficiente 

de infração, é, decerto, o responsável por a grande maioria dos processos distribuídos ao 

Conselho ser dirigida à Corregedoria. 

Em consonância com o Relatório Final de Atividades da Corregedoria Nacional de 

Justiça, referente ao biênio 2005/2007
275

, foram distribuídos ao Conselho, no período 

compreendido entre a sua instalação (14/06/2005) e 19/12/2005, 633 (seiscentos e trinta e 

três) processos, dos quais 348 (trezentos e quarenta e oito), correspondentes a 54,97%, foram 

distribuídos à Corregedoria. 

Em 2006, a sociedade, de certa forma, despertou para a possibilidade de acesso ao 

Conselho Nacional de Justiça, apurando-se, em relação a 2005, um aumento na ordem de 

334,10% do número total de processos, conforme o Relatório Anual de 2006
276

. Foram 

distribuídos, entre janeiro e dezembro de 2006, 2.575 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco) 

processos, dos quais 1.165 (mil, cento e sessenta e cinco), correspondentes a 45,24%, foram 

dirigidos à Corregedoria. 

No ano de 2007 ocorreu a implantação do sistema de processo virtual no Conselho 

Nacional de Justiça, o qual passou a abranger todos os processos recebidos a partir de maio do 

referido ano. O total de processos físicos e eletrônicos, distribuídos no período de 01/01/2007 

a 31/12/2007, foi de 3.771 (três mil, setecentos e setenta e um) processos, correspondendo a 

um aumento na ordem de 46,45%, em relação ao total recebido em 2006
277

. Do montante 

apurado, 2.057 (dois mil e cinquenta e sete) processos, correspondentes a 54,54% do total, 

foram distribuídos à Corregedoria. 

Em 2008, o aumento no quantitativo de processos correspondeu a 76%, em 

comparação com os anos de 2006 e 2007. Entre 01/01/2008 e 31/12/2008, foram recebidos 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Final de Atividades – Biênio 2005/2007. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/relatorios/relatorio_final_2005_2007.pdf>. Acesso 

em: 16 jun. 2009 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2006. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2006.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009. 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2007. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2007.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009 
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4544 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro) processos, dos quais 2.768 (dois mil, 

setecentos e sessenta e oito), equivalentes a 61,31% do total, foram dirigidos à 

Corregedoria
278

. 

De uma forma geral, o papel essencial da Corregedoria Nacional de Justiça consiste 

na realização de um acompanhamento mais próximo da prestação do serviço judiciário, 

através das inspeções e correições, e na efetivação da apuração de reclamações e denúncias, 

com o arquivamento sumário das que não cumpram os requisitos mínimos para 

processamento.  

Deve-se afastar, de plano, sua caracterização como órgão punitivo. Eventual 

aplicação de penalidades incumbe ao Conselho, e não ao Corregedor Nacional de Justiça, uma 

vez que, havendo provas suficientes de prática de infração disciplinar, a Corregedoria proporá 

ao Plenário a instauração do processo administrativo disciplinar
279

, o qual será distribuído a 

um Relator, a quem competirá ordenar e dirigir a instrução respectiva. 

 

3.5.3. Os requisitos para apresentação de Reclamações e Denúncias 

 

A Constituição consagrou uma ampla possibilidade de apresentação de reclamações 

e denúncias perante o Conselho Nacional de Justiça, admitindo, como previsto em seu art. 

103-B, § 5º, I, que qualquer interessado as apresente, relativamente a magistrados ou aos 

serviços judiciários. 

Para que a reclamação alcance algum êxito, contudo, é necessário que seja proposta 

por escrito, com a narração compreensível dos fatos e esteja devidamente identificada. Apesar 

de não se exigir conhecimento técnico-jurídico dos cidadãos, é necessário que não tenha 

havido o decurso do prazo prescricional, que o fato constitua infração administrativa e que 

esteja devidamente demonstrada a verossimilhança das alegações, com arrimo em prova 

documental. 

É óbvio que não se exige a comprovação, de plano, de todos os fatos alegados, uma 

vez que tal exigência esvaziaria a própria finalidade de eventual processo disciplinar, 

destinado à efetiva apuração dos fatos, com ampla possibilidade de produção de provas pelo 

investigado e pela parte responsável pela propositura da reclamação. 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2008. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2008.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009. 
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 Para que seja preservada a subsidiariedade, é necessário que o Conselho, através da Corregedoria, na fase de 

recebimento das representações ou reclamações, fixe prazo para apuração pelo órgão disciplinar de origem antes 

de proceder diretamente à instauração do processo disciplinar.  
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Compete à Corregedoria Nacional de Justiça exercer o exame inicial de 

admissibilidade dos procedimentos disciplinares (Reclamação Disciplinar, Representação por 

Excesso de Prazo, Avocação e Revisão Disciplinar). Apurados os requisitos formais, é 

extremamente relevante a atuação restritiva da Corregedoria quanto ao aspecto material das 

denúncias ou reclamações, constatando se o fato constitui infração disciplinar, a fim de evitar 

desvirtuamentos. 

Não raro tem a Corregedoria recebido reclamações motivadas exclusivamente na 

irresignação da parte com o julgamento proferido em seu processo judicial. O caminho a ser 

trilhado consiste no arquivamento ou indeferimento sumário da reclamação, procedimento 

que vem sendo seguido pela Corregedoria Nacional de Justiça. 

De fato, a preocupação aqui exposta não é infundada. De acordo com o Relatório 

Final de Atividades da Corregedoria Nacional de Justiça, relativo ao biênio 2005/2007
280

, 

parcela substancial das reclamações contra magistrados, na ordem de 58,95%, revelam, na 

verdade, a irresignação do Reclamante contra decisão judicial que lhe foi desfavorável. O 

equívoco tem sido comum inclusive entre os operadores do Direito, o que tem ensejado o 

aumento das estatísticas de processos arquivados em virtude da manifesta improcedência na 

utilização do procedimento disciplinar. 

O gráfico abaixo, extraído do Relatório Final de Atividades do biênio 2005/2007, 

demonstra a proporção de processos arquivados por manifesta improcedência do total 

recebido pela Corregedoria: 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Final de Atividades – Biênio 2005/2007. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/relatorios/relatorio_final_2005_2007.pdf>. Acesso 

em: 16 jun. 2009. 
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O mesmo Relatório aponta que uma proporção maciça dos processos recebidos na 

Corregedoria são inadmissíveis ou manifestamente improcedentes, por razões várias. Parcela 

significativa dos processos é, por exemplo, prematuramente arquivada em virtude da adoção 

das providências necessárias pela instância correicional de origem. Entre as Reclamações 

Disciplinares, do total de 441 (quatrocentos e quarenta e um) arquivamentos, 73,4% 

decorreram da improcedência flagrante das petições, constatando-se, como já ressaltado, que 

58,95% referiam-se a matéria jurisdicional. Entre as 734 (setecentos e trinta e quatro) 

Representações por Excesso de Prazo contabilizadas como definitivamente solucionadas, 

aproximadamente 90% foram baixadas porque o objetivo da representação foi alcançado, com 

a constatação da regular tramitação dos processos judiciais ou administrativos a que se 

referiam. 

Proporção equivalente de arquivamentos ou indeferimentos sumários foi observada 

nos anos de 2007 e 2008, conforme ressaltado nos Relatórios Anuais respectivos
281

. 

É curioso observar que o número elevado de processos arquivados ou julgados 

manifestamente improcedentes foi interpretado, inicialmente, como “inação voluntariosa com 

evidentes propósitos de corporativismo da Corregedoria”
282

.  

As críticas dirigidas ao exame restritivo das reclamações e denúncias dirigidas à 

Corregedoria revelam, na verdade, falta de conhecimento da sociedade acerca da competência 

do Conselho Nacional de Justiça e incumbe ao órgão sob análise disponibilizar recursos para 

levar aos cidadãos as informações sobre as suas atribuições e sobre as finalidades de sua 

estruturação. 

Com efeito, o escopo da sociedade é o de que a Constituição seja cumprida. Deve-se 

evitar, portanto, toda e qualquer tentativa de utilização do Conselho Nacional de Justiça como 

um veículo para intimidação de magistrados ou para ulterior instauração de incidentes e 

exceções processuais, a exemplo da contumaz exceção de suspeição, com vistas a interferir no 

julgamento da causa ou a propiciar à parte irresignada a escolha do julgador, em violação ao 

princípio do juiz natural. 
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 Conferir: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2007. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2007.pdf>. Acesso em: 02 
set. 2009; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2008. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2008.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009. 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Final de Atividades – Biênio 2005/2007. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/relatorios/relatorio_final_2005_2007.pdf>. Acesso 

em: 16 jun. 2009. 
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É crucial que o Conselho Nacional de Justiça, através da Corregedoria, esteja 

permanentemente atento a investidas dessa ordem, primando pelo desenvolvimento de um 

controle disciplinar sério e efetivo, voltado exclusivamente à análise de infrações de natureza 

administrativa. 

 

3.5.4. O caráter sigiloso das investigações 

 

No período em que funcionou o Conselho Nacional da Magistratura, previa o art. 54 

da LOMAN que o processo e o julgamento das representações e reclamações seriam sigilosos, 

para resguardar a dignidade do magistrado, possibilitando ao relator, porém, a delegação da 

instrução a juiz de posição funcional igual ou superior à do indiciado. Deve-se observar, 

ainda, que as reuniões do Conselho Nacional da Magistratura eram secretas, cabendo a um 

dos seus membros, designado pelo Presidente, a lavratura das atas, das quais constavam os 

nomes dos juízes presentes e, em resumo, os processos e as decisões adotadas. 

No contexto em que surge o Conselho Nacional de Justiça, no entanto, mostra-se 

incompatível com o Texto Constitucional qualquer previsão de sessões e votações secretas, 

em face da disciplina contida em seu art. 93, X, de que as decisões administrativas dos 

Tribunais serão motivadas e em sessão pública. No curso das investigações, e na fase de 

recebimento das reclamações e denúncias, contudo, é recomendável que seja preservada a 

identidade dos investigados e mantido em sigilo o andamento das apurações, mediante a 

restrição do acesso às partes diretamente interessadas e aos seus procuradores. 

Não se está defendendo, aqui, a concessão de privilégio aos magistrados ou 

promovendo qualquer violação ao interesse público à informação. O sigilo, na hipótese, deve 

ser assegurado a qualquer denunciado, magistrado ou serventuário da Justiça, com o escopo, 

inclusive, de minorar os riscos de desvirtuamento do acesso ao Conselho Nacional de 

Justiça
283

. 

Preserva-se, ademais, a imagem e o direito à intimidade dos denunciados, que podem 

ser alvo de reclamações apócrifas, infundadas ou manifestamente improcedentes. De igual 

modo, contribui-se para o regular andamento dos trabalhos de investigação e de apuração dos 

fatos denunciados. 
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 A divulgação prematura de reclamações em face de magistrados, antes de apurada a probabilidade de êxito da 

pretensão, poderia, por exemplo, servir de instrumento, na hipótese de improcedência manifesta, para meramente 

suscitar dúvidas acerca da reputação de determinado juiz que tenha interesse em concorrer a uma promoção pelo 

critério de merecimento perante o seu tribunal. 
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Nessa ordem de ideias, prevê o art. 8º, § 4º, do Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça que os procedimentos em trâmite na Corregedoria Nacional de Justiça 

serão públicos. Enquanto não admitidos e durante as investigações, contudo, o acesso aos 

autos poderá ficar restrito aos interessados e aos seus procuradores. Na referida fase de 

admissibilidade, de acordo com o art. 14 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de 

Justiça, o registro do andamento processual constará no registro informatizado do Conselho, 

preservado o sigilo e acessível aos interessados, mediante prévio credenciamento. 

A partir da instauração do processo disciplinar, porém, os atos processuais são 

tornados públicos, preservadas exclusivamente as provas advindas de processos judiciais sob 

a ressalva do “segredo de justiça”
284

. 

 

3.5.5. Os Procedimentos Disciplinares Previstos 

 

3.5.5.1. Previsão Regimental 

 

Os procedimentos disciplinares previstos no Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça são distribuídos, inicialmente, à Corregedoria e consistem em Reclamação 

Disciplinar, Representação por Excesso de Prazo, Sindicância, Avocação e Revisão 

Disciplinar. Destes, os mais utilizados são as Reclamações Disciplinares e as Representações 

por Excesso de Prazo. O Processo Administrativo Disciplinar, por sua vez, é instaurado por 

deliberação do Pleno do Conselho e distribuído a um dos Conselheiros. 

Conforme o Relatório Anual das Atividades da Corregedoria Nacional de Justiça, 

referente a 2005
285

, o número de Reclamações Disciplinares e Representações por Excesso de 

Prazo correspondeu a 90% do total distribuído ao órgão. No Relatório Final das Atividades da 

Corregedoria, referente ao biênio 2005/2007
286

, é apresentado o gráfico a seguir, em que se 

apura a mesma proporção: 
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 Assim dispõe o art. 32, parágrafo único, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça: “Se nos 

autos houver prova emprestada de processo penal ou de inquérito policial que tramitem em caráter sigiloso, a 

citação ou a referência a essa prova no relatório ou voto serão feitas de modo a preservar o sigilo, sendo, nesse 

caso, aos Conselheiros entregue cópia das peças para exame”. 
285

 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual das Atividades da Corregedoria Nacional de 

Justiça de 2005. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/relatorios/RELATORI 

O_ANUAL_ATIVIDADES_CORREGEDORIA_NACIONAL_DE_JUSTICA.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2009. 
286

 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Final de Atividades – Biênio 2005/2007. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/relatorios/relatorio_final_2005_2007.pdf>. Acesso 

em: 16 jun. 2009. 
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De igual modo, em 2007, dos 2.057 (dois mil e cinquenta e sete) procedimentos 

recebidos na Corregedoria, as Representações por Excesso de Prazo totalizaram 1050 (mil e 

cinquenta) e as Reclamações Disciplinares totalizaram 617 (seiscentos e dezessete)
287

, 

correspondendo, juntos, a 81,04% do total de processos distribuídos ao referido órgão. 

É relevante apresentar as características e os requisitos dos procedimentos 

disciplinares previstos. 

 

3.5.5.2. Reclamação Disciplinar 

 

Através da Reclamação Disciplinar, qualquer interessado pode noticiar ao Conselho 

Nacional de Justiça a ocorrência de infração disciplinar, cometida por membros do Poder 

Judiciário ou por titulares dos seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de 

serviços notariais e de registro. 

Não se tratando de hipótese de arquivamento sumário, é prudente que a Corregedoria 

Nacional de Justiça, antes de deliberar sobre a sua admissibilidade, requisite informações do 

reclamado, da Presidência do Tribunal, da Corregedoria de origem ou de outros órgãos. 

Quando a reclamação for formulada contra magistrado de primeiro grau ou servidor 

de órgãos do Poder Judiciário ou de serventias extrajudiciais, além das informações do 

reclamado, poderão ser requisitadas, da Corregedoria de Justiça ou da Presidência do Tribunal 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2007. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2007.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009. 
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respectivo, esclarecimentos relativos ao objeto da reclamação, se forem do seu conhecimento, 

bem como se já houve apuração do fato objeto da reclamação. 

Na hipótese de os fatos não terem sido levados ao conhecimento da respectiva 

Corregedoria de Justiça, prevê o Regimento Interno que o Corregedor Nacional “poderá” fixar 

prazo para apuração pelo órgão e diferir a admissibilidade da reclamação formulada ao 

Conselho para após a conclusão dessa apuração. 

Entendemos, porém, que se está diante de um procedimento que necessariamente 

deve ser adotado, exceto quando a reclamação disser respeito ao próprio órgão disciplinar 

incumbido do controle na origem. A adoção de tais providências é relevante e essencial para 

que se preserve a subsidiariedade do controle disciplinar do Conselho Nacional de Justiça
288

, 

a qual restou proclamada do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3367
289

. 

À luz do art. 17, parágrafo único, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional 

de Justiça, informada a conclusão da apuração e considerada satisfatória, será arquivada a 

reclamação; caso contrário, decidirá acerca da admissibilidade. 

Não há, contudo, prévia definição do que se poderia intitular de “apuração 

satisfatória” pela Corregedoria de origem. Entendemos que, uma vez apreciado o fato no 

Tribunal de origem, em respeito à segurança jurídica e à impossibilidade de realização de um 

novo julgamento em razão do mesmo fato, a reclamação deve ser tida por prejudicada, sendo 

cabível, tão-somente, eventual Revisão Disciplinar, caso o processo em questão tenha sido 

intentado em face de juiz ou membro de Tribunal e respeitados os demais requisitos previstos 

para a utilização desse instituto. 

Na hipótese de prosseguimento do feito perante a Corregedoria Nacional de Justiça, 

o reclamado será notificado para prestar informações, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo 

haver requisição de informações junto à Corregedoria local e ao Tribunal respectivo ou 

determinação de diligências para apuração preliminar da verossimilhança da imputação. 

Apurados fortes indícios de cometimento de infração disciplinar, ao Corregedor 

Nacional de Justiça incumbe propor ao Plenário a instauração de processo administrativo 

disciplinar, se as provas forem suficientes, ou instaurar sindicância para investigação dos 

fatos. Na primeira hipótese, será previamente intimado o reclamado para oferecer defesa 

prévia, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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 No mesmo sentido: LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Gérson Marques de. Reforma do 

Poder Judiciário. Comentários iniciais à EC 45/2004. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 84-85. 
289

 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367-DF. Requerente: 

Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Congresso Nacional. Relator: Min. Cezar Peluso. Diário da 

Justiça, Brasília, DF, 17 mar. 2006 
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A interposição da Reclamação Disciplinar não conduz, portanto, à imediata punição 

do reclamado. Uma vez proposta, ocorrerá um dos seguintes desdobramentos: será arquivada 

de plano; será julgada prejudicada, em virtude da apuração do fato no Tribunal de origem; 

ensejará a instauração de sindicância; ou será submetida ao Plenário para instauração de 

processo disciplinar. 

 

3.5.5.3. Representação por Excesso de Prazo 

 

A representação por excesso injustificado de prazo, contra magistrado, para a prática 

de ato de sua competência jurisdicional ou administrativa poderá ser formulada por qualquer 

pessoa com interesse legítimo, pelo Ministério Público, pelos Presidentes de Tribunais ou, de 

ofício, pelos Conselheiros. 

O procedimento descrito no Regimento Interno do Conselho se aplica, no que 

couber, ao pedido de representação por excesso de prazo apresentado contra servidor do 

Poder Judiciário ou de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços 

notariais e de registro. 

Não se cuidando de hipótese de indeferimento sumário, o Corregedor Nacional 

enviará, mediante ofício, a segunda via acompanhada de cópia da documentação ao 

representado, a fim de que este apresente defesa, em 15 (quinze) dias, devendo indicar nesta 

oportunidade as provas que pretende produzir. 

Após o decurso do prazo de defesa, o Corregedor Nacional de Justiça proporá ao 

Plenário, conforme o caso, a instauração de processo disciplinar ou o arquivamento da 

representação. Ocorrerá a última hipótese se, a partir das informações e dos documentos que a 

instruírem, restar justificado o excesso de prazo ou que esse não decorreu da vontade ou de 

conduta desidiosa do magistrado. 

É relevante observar que a prática do ato, a normalização ou a solução do processo 

poderão ensejar a perda de objeto da representação. Ademais, se o magistrado, nas 

informações, indicar previsão para a solução do processo, a representação poderá ser 

sobrestada por prazo não excedente a 90 (noventa) dias. 

Porém, verificando, pela prova dos autos, a existência de grave atraso ou de grande 

acúmulo de processos, o Corregedor Nacional de Justiça submeterá a questão ao Plenário, 

independentemente da configuração de infração disciplinar, com proposta de adoção de 

providências. 
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Vale ressaltar que parcela expressiva do total de Representações por Excesso de 

Prazo são arquivadas por manifesta improcedência ou são julgadas prejudicadas, por se apurar 

a solução da questão no juízo ou Tribunal de origem, com a normalização do andamento dos 

feitos, ou alguma outra hipótese de perda do objeto
290

. No biênio 2005/2007
291

, o total das 

Representações recebidas pela Corregedoria Nacional encontravam-se na seguinte situação: 

63,1% do total foram julgadas prejudicadas; 32,7% foram arquivadas por manifesta 

improcedência; 3,4% foram admitidas; em 0,5% foi determinada a adoção de providências; e, 

por fim, 0,3% foram submetidas ao Pleno. O gráfico abaixo, constante do Relatório citado, 

demonstra a grande proporção de representações por excesso de prazo prejudicadas ou 

manifestamente improcedentes: 
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 Em alguns casos, o investigado que já tenha cumprido o tempo necessário para aposentadoria, procede ao seu 

requerimento, com o escopo de evitar eventual apenação. Tal circunstância enseja a extinção do procedimento 

em curso no Conselho Nacional de Justiça, mas, havendo indícios de ilícito penal cometido, os autos são 

encaminhados ao Ministério Público para adoção das providências cabíveis na esfera criminal. No biênio 

2005/2007, houve 26 (vinte e seis) requerimentos de aposentadoria, por magistrados, na pendência de 

procedimento disciplinar instaurado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (cf. CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA. Relatório Final de Atividades – Biênio 2005/2007. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/relatorios/relatorio_final_2005_2007.pdf>. Acesso em: 

16 jun. 2009). 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Final de Atividades – Biênio 2005/2007. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/relatorios/relatorio_final_2005_2007.pdf>. Acesso 

em: 16 jun. 2009. 



 

 

125 

3.5.5.4. Sindicância 

 

A sindicância constitui o procedimento investigativo sumário realizado pela 

Corregedoria com o escopo de apurar as irregularidades imputadas a magistrados ou 

servidores, cuja apreciação não se deva dar por inspeção ou correição. Estabelece o art. 60 do 

Regimento Interno do Conselho que o prazo para conclusão da sindicância não deve exceder a 

60 (sessenta) dias. 

O sindicado, ou seu procurador, será intimado para acompanhar a inquirição de 

testemunhas, podendo formular perguntas. O Corregedor Nacional de Justiça ou o 

Conselheiro ou magistrado designado para realização da sindicância determinará a oitiva do 

investigado, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar as alegações que entender 

pertinentes ao esclarecimento dos fatos ou à defesa de seus direitos, oferecendo, desde logo, 

as provas que entender adequadas. 

Encerrada a instrução, é elaborado o relatório, cabendo ao Corregedor Nacional de 

Justiça, se não for caso de arquivamento, propor ao Plenário a instauração de processo 

administrativo disciplinar. Ressalte-se que, se restar apurada a existência de fundados indícios 

de infração grave, o Plenário do Conselho poderá deliberar que o processo de sindicância em 

que o investigado tenha sido ouvido constitua parte instrutória do processo disciplinar. 

 

3.5.5.5. Processo Administrativo Disciplinar 

 

Através do processo administrativo disciplinar, são apuradas as responsabilidades de 

magistrados e de titulares de serviços notariais e de registro por infração praticada no 

exercício de suas atribuições. Decidindo o Pleno pela instauração do processo administrativo 

disciplinar, o feito será distribuído a um Relator a quem competirá ordenar e dirigir a 

instrução respectiva. 

O processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado obedecerá ao 

procedimento previsto no Estatuto da Magistratura, inclusive no que concerne à aplicação 

pelo Conselho das penas disciplinares respectivas, aplicando-se subsidiariamente, no que não 

for incompatível com Resolução do Conselho, a Lei nº 8.112/90 e a Lei nº 9.784/99. 

No que tange aos titulares de serviços notariais e de registro, por outro lado, o 

processo administrativo disciplinar obedecerá ao procedimento estabelecido na legislação 

funcional. 
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Encerrada a instrução, o interessado terá direito de manifestar-se no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. 

 

3.5.5.6. Avocação 

 

A avocação de processo disciplinar em curso contra membro do Poder Judiciário ou 

de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro é 

instaurada mediante representação fundamentada de qualquer membro do Conselho Nacional 

de Justiça, do Procurador-Geral da República, do Presidente do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil ou de entidade nacional da magistratura. 

Observe-se que o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça não previu a 

possibilidade de abertura do procedimento de avocação por iniciativa de qualquer cidadão
292

. 

O escopo do Conselho Nacional de Justiça foi o de reservar a utilização da avocação para 

hipóteses excepcionais, em que a prevalência do interesse público justifique o descrédito que 

o procedimento confere, de certa forma, ao órgão disciplinar de origem
293

. 

Cuidando-se de matéria de competência da Corregedoria Nacional de Justiça, caberá 

ao Corregedor Nacional deliberar. Tratando-se de caso de competência do Plenário do 

Conselho, será distribuído o feito, cabendo ao Relator decidir sobre a relevância da matéria, 

podendo, em qualquer caso, determinar-se o arquivamento liminar se manifestamente 

infundado o pedido. 

O Corregedor Nacional de Justiça, acolhendo o pedido e ouvido o órgão disciplinar, 

adotará as providências pertinentes, conhecendo e deliberando definitivamente a respeito. Nos 

demais casos, o Relator mandará ouvir, no prazo de 15 (quinze) dias, o magistrado ou o 

servidor e o órgão disciplinar originalmente competente para a decisão. 

Findo o prazo, com ou sem as informações, o Relator pedirá a inclusão do processo 

em pauta, para deliberação pelo Plenário. Deliberando o Plenário pela avocação do processo 

disciplinar, a decisão será imediatamente comunicada ao Tribunal respectivo, para o envio 

dos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

                                                   
292

 Nada impede, contudo, que qualquer cidadão leve o fato ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça 

para posterior avocação ex officio. 
293

 Nos termos de decisão proferida pelo Ministro Eros Grau, no Mandado de Segurança nº 28.350, “a 
competência avocatória do Conselho Nacional de Justiça pressupõe a existência de procedimento administrativo 

de caráter disciplinar instaurado e em curso. O ato de avocação não pode ser praticado nas fases antecedentes à 

instauração do processo administrativo disciplinar, tais como as indicadas nos artigos 27, caput e § 1º, da 

LOMAN” (cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 28.350-DF. Impetrante: Maria de 

Fátima Silva Carvalho. Requerido: Relator da Reclamação nº 200910000024725 do Conselho Nacional de 

Justiça. Relator: Min. Eros Grau. Diário da Justiça, Brasília, DF, 04 nov. 2009). 
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Recebidos os autos avocados, esses serão novamente autuados, com distribuição por 

prevenção ao Relator, ao qual caberá ordenar e dirigir o processo disciplinar avocado, 

podendo aproveitar os atos já praticados regularmente na origem. 

A avocação também pode ser instaurada de forma incidental se, em procedimento em 

curso no Conselho Nacional de Justiça, tornar-se necessário avocar procedimento disciplinar 

correlato. Em tal hipótese, o Corregedor Nacional de Justiça ou o Relator, depois de ouvir o 

órgão respectivo, proporá, incidentalmente, ao Plenário a avocação do feito. 

O número de avocações, em comparação ao volume de processos distribuídos 

anualmente ao Conselho Nacional de Justiça, não tem sido expressivo. No período 

compreendido entre a instalação do Conselho (14/06/2005) e 31/12/2006
294

, foram 

distribuídos 09 (nove) procedimentos de avocação, o que corresponde a 0,28% do total de 

3.182 (três mil, cento e oitenta e dois) processos distribuídos ao Conselho. Entre 01/01/2007 e 

31/12/2007
295

, foram distribuídas 02 (duas) avocações, correspondentes a 0,05% do total de 

processos distribuídos. Entre 01/01/2008 e 31/12/2008
296

, foram distribuídas 03 (três) 

avocações, equivalentes a 0,06% do total de 4.544 (quatro mil, quinhentos e quarenta e 

quatro) processos recebidos pelo Conselho. 

No que tange ao ano de 2009, comparecemos à sede do Conselho Nacional de 

Justiça, no dia 16/06/2009, e apuramos, a partir de consulta de servidor junto ao sistema 

informatizado de acompanhamento processual, que, até a referida data, haviam sido 

distribuídos 12 (doze) procedimentos de avocação, 11 (onze) dos quais por representação do 

próprio Conselho ou de sua Corregedoria Nacional de Justiça. 

Diligenciamos junto ao Conselho, em 16/06/2009, no intuito de apurar o destino das 

avocações e a proporção de decisões favoráveis em relação ao número de procedimentos 

distribuídos. Com relação às avocações distribuídas em 2006, não foi possível a obtenção de 

dados, uma vez que o relatório não faz referência aos números dos processos
297

 e o sistema 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2006. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2006.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009. 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2007. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2007.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009. 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2008. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2008.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009. 
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 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2006. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2006.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2009. 
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informatizado ainda não havia sido implantado, impossibilitando a consulta pela classe dos 

processos físicos. 

A partir da referida consulta de servidor junto ao sistema informatizado de 

acompanhamento processual do Conselho, relativamente a 2007, as 02 (duas) avocações 

distribuídas, cadastradas sob os números 200710000015995 e 200110000019186, foram 

arquivadas, não sendo possível, porém, a extração da decisão proferida em razão do sigilo. 

Das 03 (três) avocações distribuídas em 2008, cadastradas sob os números 200810000010400, 

200810000012822 e 200810000022359, 01 (uma) encontrava-se arquivada e as 

remanescentes encontravam-se em andamento, pendentes de decisão. Todas as avocações 

distribuídas em 2009, a seu turno, encontravam-se na fase inicial de apreciação. 

 

3.5.5.7. Revisão Disciplinar 

 

Entre os procedimentos disciplinares de competência do Conselho Nacional de 

Justiça, a revisão disciplinar representa a grande inovação, indicando existir efetiva 

prevalência hierárquica do Conselho, em termos de controle disciplinar, em relação aos 

Tribunais do país, à exceção apenas do Supremo Tribunal Federal. 

A Constituição Federal, em seu art. 103-B, § 4º, V, atribuiu ao Conselho 

competência para rever de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes 

e membros de Tribunais julgados há menos de um ano. De ver-se que a Constituição limitou a 

aplicação da revisão aos processos disciplinares alusivos a juízes e membros de Tribunais, 

bem como impôs a observância de um lapso temporal máximo para a sua utilização. Não 

estabeleceu, porém, quaisquer outros requisitos, competindo ao Conselho fazê-lo, no 

exercício do poder regulamentar, bem como delinear o procedimento a ser observado. 

À luz do art. 83 do Regimento Interno, a revisão dos processos disciplinares será 

admitida: quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato 

normativo do Conselho Nacional de Justiça; quando a decisão se fundar em depoimentos, 

exames ou documentos comprovadamente falsos; e quando, após a decisão, surgirem fatos 

novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação de 

decisão proferida pelo órgão de origem. 

O pedido de revisão pode ser apresentado por qualquer interessado, que deverá fazê-

lo através de petição escrita, devidamente fundamentada e com toda a documentação 

necessária à comprovação dos fatos alegados. O pedido deve ser instruído, ainda, com a 



 

 

129 

certidão do julgamento do processo disciplinar e com as peças necessárias à comprovação dos 

fatos alegados.  

O Relator poderá indeferir, de plano, o pedido de revisão que se mostre intempestivo, 

manifestamente infundado ou improcedente. Poderá o Relator determinar que se apensem ou 

os autos originais ou cópias autenticadas de todas as peças do processo, requisitando-se ao 

Tribunal competente as providências necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Por outro lado, prevê o Regimento Interno que a instauração de ofício da revisão de 

processo disciplinar poderá ser determinada pela maioria absoluta do Plenário do Conselho, 

mediante proposição de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República ou 

do Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
298

. 

A instrução do processo de revisão disciplinar deve observar, necessariamente, os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Finda a instrução, o Procurador-Geral da 

República e o magistrado acusado ou seu defensor terão vista dos autos, por 10 (dez) dias, 

para razões. 

Julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça 

poderá determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, alterar a classificação 

da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar a pena ou anular o 

processo. 

Indicado o procedimento, algumas considerações devem ser feitas para que a revisão 

se processe de forma válida e consentânea com a Constituição da República. 

Inicialmente, o procedimento de revisão sob análise promove uma inovação ao 

admitir o reexame de decisões disciplinares favoráveis ao acusado. A revisão disciplinar 

prevista na Lei nº 8.112/90, por exemplo, não prevê limite de tempo para a sua interposição, 

mas é admitida exclusivamente quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis 

de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Estatui o art. 

182, parágrafo único, do referido diploma, expressamente, que da revisão do processo não 

poderá resultar agravamento da penalidade. 

Entendemos, inicialmente, que o Conselho Nacional de Justiça, nas hipóteses de 

revisão provocada por requerimento de qualquer interessado, está atrelado ao pedido 

formulado. Não se cuidando de revisão de ofício, a alteração da classificação da infração, a 

condenação do juiz ou membro do Tribunal e a majoração da penalidade só podem ser 
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 Vislumbra-se, aqui, uma incongruência no Regimento Interno, tendo em vista que o Procurador-Geral da 

República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil atuam junto ao Conselho 

Nacional de Justiça, mas não figuram como membros. Portanto, a instauração da revisão disciplinar por 

proposição das referidas autoridades não corresponderia a uma instauração ex officio do próprio Conselho. 
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determinadas se corresponderem ao pedido formulado pelo interessado. A mera existência do 

pedido de revisão não autoriza o Conselho a reexaminar a questão em sua plenitude, 

substituindo-se ao órgão correicional de origem, exigindo-se que a análise esteja vinculada 

aos limites da pretensão. 

De tal forma, se o magistrado punido dirigir-se ao Conselho, através do 

procedimento de revisão, pleiteando seja reconhecida a sua inocência, à vista de fatos novos 

ou novas provas, não poderá o órgão, por exemplo, reexaminar as provas e concluir pela 

majoração da penalidade. 

Por outro lado, ainda que cabível, numa outra situação hipotética, o julgamento no 

sentido da majoração da penalidade, entendemos que o Conselho Nacional de Justiça não 

poderia impor sanções mais graves do que aquelas para as quais está autorizado pela 

Constituição da República: remoção compulsória, disponibilidade ou aposentadoria com 

subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço.  

Consideramos, no entanto, que seria possível a diminuição da pena inicialmente 

fixada, a partir, por exemplo, da alteração da classificação da infração ou da reapreciação das 

provas, com a imposição de sanções mais leves (como a advertência ou a suspensão). Ora, a 

despeito da ausência de previsão expressa da Constitucional, em face do poder, reservado ao 

Conselho Nacional de Justiça, de proceder ao controle da juridicidade dos atos 

administrativos do Judiciário, não haveria óbice a que determinasse a observância do 

postulado da proporcionalidade, promovendo, de logo, a redução da pena. 

Apesar de a Constituição, no art. 103-B, § 4º, III, referir-se, igualmente, à 

possibilidade de aplicação de “outras sanções administrativas”, ainda não houve aprovação de 

lei estabelecendo o conteúdo da previsão. Sequer se poderia aplicar, por analogia, a previsão 

contida na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em relação ao extinto Conselho Nacional 

da Magistratura, uma vez que, em termos de punições, sua atuação era mais restrita do que a 

atualmente reservada ao Conselho Nacional de Justiça, admitindo-se, exclusivamente, a 

determinação da disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais 

ao tempo de serviço. 

Portanto, a revisão realizada pelo Conselho Nacional de Justiça jamais poderia 

conduzir, por exemplo, à determinação de perda do cargo, uma vez que não dispõe de 

competência para tanto. Deparando-se com situação análoga, em que a majoração da pena 

conduza à fixação de sanção não autorizada ao Conselho, o órgão, entendendo pela 

procedência, só poderia anular o processo, cabendo à instância disciplinar de origem, caso não 

decorrido o prazo prescricional, proceder a um novo julgamento da causa. 
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Por fim, entendemos que a atribuição revisional, uma vez observado o requisito 

temporal, pode atingir processos disciplinares conduzidos no próprio Conselho Nacional de 

Justiça, por não existir qualquer vedação constitucional
299

. 

 

3.5.6. O controle da atividade disciplinar desempenhada pelos Tribunais 

 

É provável que a atribuição de maior relevo atribuída ao Conselho Nacional de 

Justiça corresponda ao exercício do controle sobre a atividade correicional desempenhada 

pelos Tribunais e, atualmente, também pelo Conselho da Justiça Federal. Como expomos no 

primeiro capítulo deste trabalho, um dos fundamentos para a estruturação do Conselho 

Nacional de Justiça no ordenamento jurídico brasileiro residiu na insuficiência do controle 

então existente, sobretudo do que se realizava em relação aos magistrados de segundo grau ou 

integrantes dos Tribunais Superiores. 

A necessidade, agora estabelecida, de que os Tribunais, com exceção apenas para o 

Supremo Tribunal Federal, prestem contas ao Conselho Nacional de Justiça acerca do 

desenvolvimento de suas atividades disciplinares, com indicação rotineira do número de 

processos e sindicâncias em andamento, do total de julgamentos proferidos e das penalidades 

impostas contribui, sem dúvida, para conferir publicidade e transparência aos serviços 

administrativos exercidos no âmbito do Poder Judiciário
300

, em sintonia com o interesse 

público
301

. 

O investimento em canais de comunicação e em vias de troca de informações e a 

padronização dos procedimentos, por outro lado, aprimoram o caráter nacional do Poder 
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 Para André Ramos Tavares, “se a finalidade do CNJ é assegurar a lisura do Poder Judiciário, bem como a 

eficiência no exercício de seu mister e nas atribuições administrativas e financeiras que a ele correspondem, nada 

mais coerente que o próprio órgão fiscalizador esteja sujeito a uma fiscalização por parte dos membros 

subsequentes que o comporão” (cf. TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário no Brasil Pós-88. 

(Des)estruturando a Justiça. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 178). 
300

 É a partir da publicidade e da transparência que se possibilita a participação social no controle dos atos do 

Judiciário, desenvolvendo-se, indiretamente, os pressupostos sociais e institucionais que fundamentam a 

responsabilização dos juízes. Como salienta Luigi Ferrajoli, o controle da responsabilidade social dos juízes é 

realizado pela sujeição dos provimentos à crítica da opinião pública (cf. FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 481-482).  
301

 De acordo com o Relatório Final de Atividades da Corregedoria Nacional de Justiça, referente ao biênio 

2005/2007, o total de punições aplicadas pelos Tribunais, após a instalação do Conselho Nacional de Justiça, “foi 

70% maior em relação ao biênio 2004/2005. Com exceção da penalidade de advertência, em todas as demais 
houve um crescimento de, no mínimo, 50% em comparação ao biênio anterior, ressalvada a penalidade de 

afastamento, cujo crescimento foi de 16,6%. Esses números reforçam a eficiência do controle disciplinar 

atribuído pela Constituição Federal à Corregedoria Nacional de Justiça” (cf. CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA. Relatório Final de Atividades – Biênio 2005/2007. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/relatorios/relatorio_final_2005_2007.pdf>. Acesso em: 

16 jun. 2009). 



 

 

132 

Judiciário e viabilizam a redução do risco de aplicação de critérios díspares para o exame de 

situações análogas, bem como atuam na diminuição do dispêndio de tempo, de recursos e do 

risco de duplicidade de apurações, com o desempenho de tarefas que já tenham sido 

efetivadas em outra Corregedoria. Uniformiza-se, também para o jurisdicionado, a via de 

acesso à ação disciplinar em face de eventual julgador ou servidor ímprobo ou desidioso no 

exercício das funções
302

. 

As medidas citadas promovem, de fato, um avanço no aprimoramento dos órgãos 

correicionais, sobretudo porque os principais problemas enfrentados em alguns Tribunais 

podem servir de base para a uniformização de rotinas, evitando a sua ocorrência em inúmeras 

outras Cortes. Ademais, projetos bem-sucedidos podem ser difundidos, em prol da eficácia no 

desenvolvimento dessas atividades. 

Por fim, deve-se reconhecer que a mera existência de um órgão responsável pela 

supervisão das atividades disciplinares, sem que tal atuação corresponda à interferência nos 

Tribunais ou mácula à autonomia administrativa constitucionalmente assegurada, já permite 

que se diminua a probabilidade de que desvios de conduta ou infrações administrativas 

deixem de ser devidamente investigados
303

. 

 

3.6. A atuação do Conselho Nacional de Justiça e as competências previstas para o 

Conselho da Justiça Federal (CJF) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

(CSJT) 

 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, além 

da criação do Conselho Nacional de Justiça, ocorreu a ampliação da competência do Conselho 

da Justiça Federal (CJF) e foi criado o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). 

Considerando que o controle administrativo e orçamentário, não apenas da Justiça 

Federal e do Trabalho, mas de todo o Judiciário, foi atribuído, em último grau, ao Conselho 
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 Atende-se, assim, à finalidade primária da responsabilidade disciplinar, que corresponde a assegurar a 

honestidade e a competência profissional e a assegurar que os cidadãos possam, com confiança, dirigir-se aos 

membros da profissão. Segundo Mauro Cappelletti, “a responsabilidade civil dirige-se ao passado: pretende 

punir os atos lesivos específicos. A disciplinar dirige-se principalmente ao futuro: deseja prevenir atos lesivos 

por desonestidade ou incompetência profissional” (cf. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes irresponsáveis? Porto 

Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1989. p. 72). 
303

 Como ressaltou João Paulo Dias, “é divulgado correntemente que o poder hierárquico, entre os juízes, exerce-

se por vezes através de mecanismos informais, sem correspondência em directivas ou em instruções escritas. O 

respeito ou a obediência aos magistrados mais antigos, aos dos Tribunais superiores ou aos colocados em lugares 

de controlo e de influência (Conselhos Superiores) é uma prática simbólica comum, que se reproduz a si própria 

desde a entrada na profissão até à reforma” (cf. DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A Evolução da 

Organização e do Auto-Governo Judiciário. Coimbra: Almedina, 2004. p. 241). 
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Nacional de Justiça, surgiram questionamentos quanto à necessidade de estruturação e 

manutenção de órgãos com competências equivalentes. 

Nos termos do art. 105, parágrafo único, II, da Constituição, funcionará junto ao 

Superior Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da 

lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo 

graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter 

vinculante. 

A composição e a competência do Conselho da Justiça Federal, atualmente, estão 

disciplinadas na Lei nº 11.798, de 29 de outubro de 2008. Entre as atribuições previstas, estão: 

apreciar, de ofício, ou a requerimento de magistrado federal, as decisões administrativas dos 

Tribunais Regionais Federais que contrariarem a legislação vigente e as normas editadas com 

base no inciso II do caput deste artigo; homologar, na forma regimental, como condição de 

eficácia, as decisões dos Tribunais Regionais Federais que implicarem aumento de despesas; 

avocar processos administrativos em curso; julgar processos administrativos disciplinares 

relativos a membros dos Tribunais Regionais Federais, imputando, quando for o caso, as 

penalidades cabíveis, assegurados a ampla defesa e o contraditório; representar ao Ministério 

Público para a promoção das ações judiciais cabíveis contra magistrados, inclusive com vistas 

à propositura de ação civil para a decretação de perda de cargo ou de cassação de 

aposentadoria; decidir, em grau de recurso, as matérias relacionadas aos direitos e deveres dos 

servidores de sua Secretaria e dos juízes, quando a esses for aplicada sanção em processo 

disciplinar decidido pelo Tribunal Regional Federal; zelar pelo cumprimento das decisões do 

Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da Justiça Federal; entre outras. 

Funciona junto ao Conselho da Justiça Federal a Corregedoria-Geral da Justiça 

Federal, à qual incumbe o controle e a orientação normativa da Justiça Federal. A 

Corregedoria-Geral, através de sindicâncias, inspeções, correições, deverá atuar sem prejuízo 

da atuação disciplinar e correicional do Conselho Nacional de Justiça, a cujo controle também 

se subordina. 

No que pertine ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, à luz do art. 111-A, § 

2º, II, da Constituição, deverá funcionar junto ao Tribunal Superior do Trabalho, cabendo-lhe 

exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial 

da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas 

decisões terão efeito vinculante. 

Compete-lhe, de forma geral, a expedição de normas gerais de procedimento 

relacionadas com os sistemas de informática, recursos humanos, planejamento e orçamento, 
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administração financeira, material e patrimônio e de controle interno da Justiça do Trabalho 

de primeiro e segundo graus, ou normas que se refiram a sistemas relativos a outras atividades 

auxiliares comuns que necessitem de coordenação central; a apreciação, de ofício ou a 

requerimento de qualquer interessado, das decisões administrativas dos Tribunais que 

contrariem as normas legais ou as expedidas pelo próprio Conselho; o exame, de ofício ou a 

requerimento de qualquer interessado, da legalidade das nomeações para os cargos efetivos e 

em comissão e funções comissionadas; a apreciação de matérias administrativas, de ofício ou 

encaminhadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho, em razão de sua relevância, que 

extrapolem o interesse individual de magistrados ou servidores da Justiça do Trabalho de 

primeiro e segundo graus, com o propósito de uniformização; entre outras atribuições. 

Embora se possa supor que o fundamento para a existência do Conselho da Justiça 

Federal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho consista em conferir uniformidade às 

deliberações emanadas das Justiças Federais comum e do Trabalho, ante o fracionamento 

administrativo decorrente da existência dos Tribunais Regionais
304

, identifica-se, de fato, uma 

sobreposição de competências, relativamente às atribuições conferidas ao Conselho Nacional 

de Justiça, que poderia ter sido evitada pelo constituinte reformador. 

De qualquer forma, deve-se estabelecer a premissa de que o Conselho da Justiça 

Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho também estão submetidos ao controle 

do Conselho Nacional de Justiça. Assim, a regulamentação de determinada matéria pelo 

Conselho Nacional de Justiça também vincula os referidos Conselhos, que não poderão 

estabelecer normas em sentido contrário. 

Em regra, porém, as deliberações do Conselho Nacional de Justiça são voltadas a 

todo o Judiciário. Tal circunstância não impede que o Conselho da Justiça Federal e o 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho fixem diretrizes especificamente aplicáveis à 

Justiça Federal comum e à do Trabalho, ainda que promovam uma ampliação das restrições 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Porém, havendo pedidos de providências ou procedimentos de controle 

administrativo distribuídos ao Conselho Nacional de Justiça que versem, especificamente, 

sobre matérias de interesse da Justiça Federal comum ou da Justiça do Trabalho, é prudente 

que o Conselho Nacional de Justiça atue subsidiariamente, determinando a prévia submissão 

da questão ao Conselho da Justiça Federal ou ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho.  

                                                   
304

 Para Ignacio de Otto y Pardo, o próprio sentido da existência de uma organização da Justiça em instâncias ou 

graus, com um Tribunal Supremo no ápice, é corrigir os efeitos que produz a existência de múltiplos Tribunais 

(cf. OTTO Y PARDO, Ignacio de. Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes. Barcelona: Ariel, 1987. p. 

299). 
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3.7. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal 

 

Nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal 

Federal processar e julgar, originariamente, as ações relativas aos atos do Conselho Nacional 

de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Apurando-se lesão ou ameaça a direito decorrente de ato do Conselho Nacional de 

Justiça, caberá ação originária ou poderá ser interposto mandado de segurança perante o 

Supremo Tribunal Federal, em cumprimento ao princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição
305

. 

O Supremo Tribunal Federal, nesse passo, não se submete ao controle administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça. Apesar de não existir deliberação constitucional nesse 

sentido, seria ilógico, de fato, incluir o Supremo Tribunal Federal no âmbito da fiscalização 

do Conselho Nacional de Justiça, através do reexame da legalidade dos seus atos ou do 

controle do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros, e, ao mesmo tempo, 

entregar-lhe o controle jurisdicional dos atos do Conselho
306

.  

Tal circunstância, de certo modo, enfraqueceu os argumentos dos que enxergavam o 

novo órgão como uma intromissão dos demais Poderes nos assuntos do Judiciário. Ao mesmo 

tempo, tranquilizou os críticos mais fervorosos, tendo em vista que eventual violação à 

independência dos magistrados, efetivada por ato do Conselho, poderia ser objeto de controle 

por um órgão jurisdicional, reduzindo substancialmente o risco de cometimento de 

arbitrariedades no exercício da fiscalização
307

. 
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 Como ressaltou o Ministro Marco Aurélio, no voto proferido no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.367: “Dir-se-á: tudo que o Conselho vier a decidir estará sujeito ao crivo do Supremo 

Tribunal Federal. Também pudera, se não ocorresse assim, talvez fosse mais interessante fecharmos para 

balanço, porque aí estaria rasgada a própria Constituição quanto ao livre acesso ao Judiciário; acesso daqueles 

que se sintam prejudicados por uma deliberação do próprio Conselho” (cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367-DF. Requerente: Associação dos Magistrados Brasileiros. 

Requerido: Congresso Nacional. Relator: Min. Cezar Peluso. Diário da Justiça, Brasília, DF, 17 mar. 2006). 
306

 Em idêntico sentido, posiciona-se Sérgio Bermudes: “A submissão dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal ao Conselho Nacional de Justiça perturbaria a ordem constitucional, inclusive pela possibilidade de 

repercutir, de algum modo, nos julgamentos do órgão supremo do Poder Judiciário” (cf. BERMUDES, Sérgio. A 

Reforma do Judiciário pela Emenda Constitucional n° 45. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 137). 
307

 No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367, assim argumentou o relator, Ministro Cezar 

Peluso: “A regra do art. 102, inc. I, letra “r” comete ao Supremo Tribunal Federal competência para, julgando 

ações, rever os atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça. Está aí, nessa nobre responsabilidade que o 
constituinte derivado depositou nos ombros desta Casa, a garantia última e específica que a obriga, como órgão 

supremo do Poder Judiciário e guardião da Constituição da República, a velar pela independência e 

imparcialidade dos juízes, aos quais já não sobra pretexto para se arrecearem de coisa alguma. Ninguém pode, 

aliás, alimentar nenhuma dúvida a respeito da posição constitucional de superioridade absoluta desta Corte, 

como órgão supremo do Judiciário e, como tal, armado de preeminência hierárquica sobre o Conselho, cujos atos 

e decisões, todos de natureza só administrativa, estão sujeitos a seu incontrastável controle jurisdicional” (cf. 
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Não se pode afirmar, no entanto, que o controle da atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes seja 

exercido, em último grau, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no exercício 

do controle jurisdicional, não poderá rever o conteúdo ou a fundamentação das decisões do 

Conselho Nacional de Justiça, substituindo-o
308

. 

 

3.8. Os atos de uniformização administrativa do Judiciário emanados do Conselho 

Nacional de Justiça 

 

Ressaltamos no início do presente capítulo que, desde a entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004, e da efetiva entrada em funcionamento do Conselho Nacional 

de Justiça, assiste-se a uma alteração em sua identificação por todos os que acompanham as 

suas atividades. De órgão punitivo, o Conselho paulatinamente passa a ser visto como um 

órgão de uniformização administrativa do Judiciário e de acompanhamento dos dados 

estatísticos, com propositura de alterações ou com a adoção, em âmbito nacional, de medidas 

que eventualmente tenham produzido resultados favoráveis em determinados Tribunais
309

. 

Tal mudança de perspectiva vem conferindo ao Conselho uma relevante função no 

aprimoramento do Poder Judiciário
310

. O próprio Conselho Nacional de Justiça, através da 

atividade de gerenciamento da prestação do serviço no Judiciário e da elaboração de meios de 

                                                                                                                                                               
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367-DF. Requerente: Associação 

dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Congresso Nacional. Relator: Min. Cezar Peluso. Diário da Justiça, 

Brasília, DF, 17 mar. 2006). 
308

 É intuitivo que a opinião aqui defendida possui uma natureza essencialmente teórica, uma vez que eventual 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal exorbitando dos limites aqui traçados não estaria sujeita a 

qualquer controle. 
309

 Interessante observar que, em pesquisa realizada quando da criação do Conselho Nacional de Justiça, apurou 

Maria Tereza Sadek que a maioria dos magistrados avaliou que o Conselho, em sua atuação, daria maior ênfase à 

função disciplinar do que à de planejamento (48,5% versus 12,4%) e 39% julgaram que haveria um equilíbrio 

entre as duas funções (cf. SADEK, Maria Tereza. Magistrados – uma imagem em movimento. Rio de Janeiro: 

FGV, 2006. p. 79). 
310

 Em momento anterior ao advento do Conselho Nacional de Justiça, Andrei Koerner ressaltou que a 

estruturação de um Conselho Nacional apresentaria justamente a vantagem de estabelecer uma política nacional 

para o Judiciário e, com isso, promover políticas públicas mais eficazes e racionais para o setor. Disso, sustentou 

o autor, “resultaria uma espécie de nacionalização do Poder Judiciário, colocando um fim aos feudos estaduais e 

homogeneizando as condições de prestação do serviço” (cf. KOERNER, Andrei. Qual Judiciário para a 

Democracia Brasileira? Direito Federal: Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Brasília, 
AJUFE, v. 21, n. 75/76, p. 63-84, jan/jun. 2004. p. 71). No mesmo sentido, para Francisco Meton Marques de 

Lima e Francisco Gérson Marques de Lima, o grande papel do Conselho consistirá em acompanhar “o envolver 

da atuação do Poder Judiciário, mapeando os gargalos e levando-os ao conhecimento do Congresso Nacional, 

solicitando, por consequência, as providências necessárias, no tocante à elaboração de leis e destinação de aporte 

orçamentário e financeiro (cf. LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Gérson Marques de. 

Reforma do Poder Judiciário. Comentários iniciais à EC 45/2004. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 86). 
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centralização de informações, com a consequente ampliação do acesso a elas, fortalece o seu 

papel junto à sociedade
311

. 

Para a sociedade, na verdade, pouco interessa a existência de um órgão voltado a 

tecer críticas, apontar falhas e deficiências da instituição e aplicar punições, se a finalidade de 

sua atuação não corresponder à construção de um Judiciário melhor e se não contribuir 

efetivamente para a solução dos problemas, através da conjugação de esforços para o 

aprimoramento da estrutura; para a melhoria das condições de trabalho; para a divulgação das 

boas práticas, no intuito de racionalizar a prestação do serviço; e para, em último grau, 

promover o fortalecimento efetivo da instituição. 

Sem enveredar na análise sobre o mérito ou sobre a efetividade dos projetos e 

propostas do Conselho Nacional de Justiça, mencionamos alguns deles para fins meramente 

informativos, demonstrando a existência de atuação no sentido da padronização de rotinas, da 

divulgação de procedimentos bem-sucedidos e da centralização de informações, para 

racionalização da prestação do serviço judiciário. 

Inicialmente, sob o fundamento de contribuir para a eficiência da atuação 

jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça recomendou e determinou o cadastramento de 

magistrados, e servidores por eles autorizados, a sistemas informatizados para envio de 

determinações judiciais ou para acesso a informações cadastrais de partes envolvidas nos 

processos. 

Entre os sistemas disponíveis, destacam-se: 1) BACEN JUD, para envio de ordens 

judiciais ao Sistema Financeiro Nacional; 2) INFOJUD, para envio de solicitações judiciais à 

Receita Federal, viabilizando, por exemplo, mediante certificação digital, o conhecimento de 

bens da parte envolvida no processo; 3) INFOSEG, voltado à integração das informações de 

Segurança Pública, Justiça e Fiscalização, como dados de inquérito, processos, de armas de 

fogo, de veículos, de condutores e de mandados de prisão, em todas as Unidades da Federação 

e órgãos federais; 4) RENAJUD, para envio de ordens judiciais eletrônicas e restrição e 

retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). 

Com o mesmo fundamento de contribuição para o bom andamento dos serviços, o 

Conselho determinou a elaboração de Listagem das Boas Práticas do Judiciário; estabeleceu 
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 José Adércio Leite Sampaio ressalta a importância dessa atribuição de planejamento reservada ao Conselho 

Nacional de Justiça: “O diagnóstico é a etapa necessária para desenvolver um planejamento integrado e para 

instalar um modo de gerenciamento profissionalizado dos recursos judiciários, com participação dos demais 

órgãos judiciários e, tanto que possível, das associações de que fala o Regimento, mas também da sociedade, 

principal interessada na democratização e na eficiência da Justiça” (cf. SAMPAIO, José Adércio Leite. O 

Conselho Nacional de Justiça e a Independência do Judiciário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 275). 
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as Metas de Nivelamento, com a justificativa de conferir maior agilidade e eficiência à 

tramitação dos processos; e elaborou o Movimento pela Conciliação. 

Sob o aspecto da centralização de informações, para facilitação do acesso e para 

viabilizar, inclusive, o controle do cumprimento das determinações judiciais, foram 

desenvolvidos, entre outros, o Sistema Nacional de Bens Apreendidos, o Cadastro Nacional 

de Adoção e o Cadastro de Improbidade Administrativa. 

Para realização eficaz do controle estatístico, o Conselho Nacional de Justiça 

desenvolveu os projetos “Justiça Aberta”, voltado a permitir o diagnóstico contextualizado 

sobre a realidade do Judiciário, e “Justiça em Números”, para coleta e sistematização de 

dados estatísticos e cálculo de indicadores aptos a retratar o desempenho dos Tribunais. De 

igual modo, para a construção do “Planejamento Estratégico do Poder Judiciário”, vem 

realizando reuniões periódicas, em diferentes Estados da Federação, para conhecimento da 

realidade local, identificação de problemas e busca por soluções. 

Com o escopo de padronização, o Conselho estabeleceu as “Tabelas Processuais 

Unificadas”, para viabilizar a comparação de dados estatísticos e a elaboração de diagnósticos 

precisos sobre a situação do Judiciário em cada Unidade da Federação. 

Por fim, na 68ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça, ocorrida no dia 

06/08/2008, foi aprovado o Código de Ética da Magistratura, indicando-se, entre os 

fundamentos de sua elaboração, servir de instrumento para incrementar a confiança da 

sociedade na autoridade moral dos juízes. 

Observa-se que, gradativamente, o Conselho Nacional de Justiça vem ampliando a 

sua atuação no sentido do desenvolvimento de projetos voltados ao aprimoramento do 

Judiciário. O exercício regular de suas atividades pode, efetivamente, representar um 

acréscimo em termos de transparência e de maior participação da sociedade nas questões 

administrativas do Judiciário, não se afastando, porém, o fomento a uma permanente 

fiscalização sobre sua própria atuação. 
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CONCLUSÕES 

 

1. Na atualidade, sobretudo como desdobramento do aumento dos direitos 

previstos nas Constituições em diversos países e da impossibilidade material de o Estado, 

através do Executivo, provê-las de forma satisfatória, assistiu-se a um fenômeno de 

crescimento do papel do Judiciário como instituição incumbida de efetivar os direitos 

consagrados normativamente. 

2. Em virtude da incapacidade de o Estado – através do Executivo - dar efetivo 

cumprimento a direitos sociais e coletivos previstos no ordenamento jurídico os cidadãos 

passam a depositar no Judiciário as esperanças de concretização das garantias. 

3. Houve um crescimento não apenas numérico dos processos judiciais, mas 

também qualitativo, deparando-se os juízes e Tribunais com pretensões cuja concretização 

submetia-se, até então, à estrita discricionariedade do Legislativo ou do Executivo. 

4. A concentração das atenções no Judiciário despertou a sociedade para a 

necessidade de aprimorar a sua estrutura para as novas exigências, sempre com o cuidado de 

manter preservada a sua independência, assegurando-se a realização dos julgamentos de 

forma imparcial e sem favoritismos. 

5. Difundiu-se, portanto, a realização de reformas das estruturas judiciais, com a 

previsão de conselhos da magistratura. No Brasil, a despeito da previsão anterior do Conselho 

Nacional da Magistratura, a instituição de um órgão de controle com a participação social em 

sua composição só foi levado a efeito com a promulgação da Emenda Constitucional nº 

45/2004.  

6. O Conselho Nacional de Justiça não consiste em um órgão de controle 

“externo”. Tal designação decorreu da inclusão de membros alheios ao Judiciário em sua 

composição, mas não se afigura correta, tendo em vista que o Conselho integra a estrutura do 

Judiciário. 

7. O Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição, atuando, 

exclusivamente, no âmbito administrativo, controlando e fiscalizando os atos de tal natureza 

praticados pelos Tribunais e demais órgãos do Judiciário.  

8. No que pertine à independência judicial e à autonomia dos Tribunais, impõe-se 

que o Conselho não promova qualquer interferência das atividades jurisdicionais dos 

magistrados. É imperioso, portanto, que o juiz exerça a sua função a partir da análise objetiva 

dos fatos submetidos a seu julgamento, de acordo com seu entendimento da regra de direito, 

livre de qualquer pressão, ameaça ou interferência, direta ou indireta.  
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9. Imediatamente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de 

dezembro de 2004, foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367-DF, pela 

Associação dos Magistrados do Brasil. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em julgamento 

proferido no dia 13 de abril de 2005, reconheceu, por maioria, a integral improcedência do 

pleito, declarando, em decorrência, a constitucionalidade do art. 103-B da Constituição 

Federal e admitindo, em definitivo, a inserção do Conselho Nacional de Justiça no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

10. Revela-se de pouca utilidade insistir na análise quanto à constitucionalidade do 

Conselho Nacional de Justiça. A partir da declaração da constitucionalidade da previsão, pelo 

Supremo Tribunal Federal, com efeitos erga omnes e caráter vinculante, as atenções devem 

ser direcionadas à sua efetiva atuação, identificando-se os limites impostos pela ordem 

jurídica para o exercício válido de suas atribuições. 

11. No nosso ordenamento jurídico, o fundamento encartado no Texto 

Constitucional para criação do Conselho consistiu na preservação da garantia de 

independência. O objetivo previsto, no entanto, não satisfaz, uma vez que a Constituição da 

República, desde a promulgação, já consagrava o princípio da separação dos poderes e 

assegurava que seriam harmônicos e independentes entre si, admitindo, exclusivamente, os 

controles recíprocos adequados à teoria dos freios e contrapesos. Historicamente, portanto, o 

Poder Judiciário nacional já dispunha de independência e autonomia para o exercício pleno de 

suas funções. 

12. O cenário vivenciado na época do início das discussões para a instituição do 

Conselho era caracterizado pela insatisfação da sociedade com o funcionamento do Judiciário. 

Propagou-se, assim, o entendimento de que apenas um novo órgão, apartado das estruturas 

existentes, estaria apto a assegurar a transparência das deliberações administrativas e 

financeiras e o efetivo controle disciplinar dos juízes de primeiro grau e dos membros dos 

Tribunais. 

13. Fundamenta-se o Conselho Nacional de Justiça também pela necessidade de 

estruturação de mecanismos mais eficazes de controle e de fiscalização da atividade judicial, 

com participação direta da sociedade.  

14. A opção realizada pelo Constituinte reformador pela estruturação do Conselho 

Nacional de Justiça no Brasil seguiu uma tendência mundial. Considerando que a formação de 

um órgão colegiado, com a participação de membros alheios aos quadros do Judiciário, já 

havia sido observada em inúmeros países, com destaque para os europeus, estabeleceu-se a 
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crença de que a sua inclusão no âmbito da reforma do Judiciário representaria um avanço em 

termos de sua democratização. 

15. Pouca atenção foi reservada, nos debates, aos fundamentos que nortearam o 

advento de tais órgãos nos países tidos como “modelos” (França, Itália, Portugal e Espanha), 

assim como não houve detida análise acerca do cumprimento efetivo das finalidades dos 

Conselhos nos referidos ordenamentos, reputados “pioneiros”. 

16. Na França, o surgimento do Conselho Superior da Magistratura está 

fundamentado no ideal de promover o gradativo afastamento da administração da autoridade 

judiciária do controle quase exclusivo realizado pelo Executivo, assegurando a independência 

e, em decorrência, protegendo a imparcialidade dos juízes. Há notícia, contudo, da existência 

de uma insatisfação generalizada com o funcionamento do órgão, argumentando-se não ter 

havido avanço no objetivo de desvinculação do controle administrativo da autoridade judicial, 

em relação ao Executivo. 

17. Na Itália, o fundamento para a instituição do Conselho residia em atribuir à 

magistratura o direito de definir, através de órgão próprio, questões pertinentes à assunção do 

cargo de magistrado, às transferências, às licenças e às promoções na carreira.  

18. O Conselho Superior italiano, apesar das críticas que recebe, é considerado um 

modelo de órgão de controle, sobretudo em face de um elevado grau de autonomia que 

experimenta em relação aos demais Poderes do Estado, bem como em face do critério de 

eleição de magistrados, para integrarem a sua composição. 

19. O Conselho Superior da Magistratura de Portugal, no que tange ao 

cumprimento de seus objetivos precípuos, é alvo de acentuadas críticas quanto ao papel dos 

membros laicos no exercício das atribuições. A participação dos membros externos vem 

sendo vista com certas ressalvas, pelo fato de não participarem da distribuição de processos, 

bem como da ausência de dedicação exclusiva ao Conselho, havendo ausências frequentes nas 

reuniões. 

20. Em relação ao Conselho Geral do Poder Judicial espanhol, existem críticas 

acerca de sua exacerbada politização, suscitando-se, inclusive, a necessidade de se promover 

uma completa alteração em sua estrutura. 

21. A realização das reformas judiciais na América Latina, diferentemente do que 

ocorreu na Europa, está diretamente relacionada com o escopo de fortalecimento das 

instituições democráticas. A ideia subjacente é a de que somente através do estabelecimento 

de um Estado de Direito devidamente estruturado e previsível, os países da América Latina 
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consolidariam as regras do jogo político exigidas para o desenvolvimento de uma democracia 

forte e competitiva.  

22. Apuramos, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência de um sistema 

heterogêneo de governo judiciário, que é integrado pelos Tribunais e, agora, pelo Conselho 

Nacional de Justiça, sem desconsiderar a atuação do Conselho da Justiça Federal e do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e que admite a participação de outros Poderes em 

situações específicas. O funcionamento regular deste sistema pressupõe, obviamente, a 

atuação harmoniosa dos diversos órgãos, respeitando-se as atribuições reservadas a cada um 

deles pelo Texto Constitucional. 

23. O Conselho Nacional de Justiça, em face das competências trazidas pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004, também possui um papel a desempenhar neste 

sistema, fazendo-se imperioso, diante do contexto em que se realiza a sua previsão, que o seu 

funcionamento ocorra em manifesta conformidade com a finalidade de sua instituição, sob 

pena de flagrante violação à Constituição Federal. 

24. Com relação ao regime jurídico aplicado aos Conselheiros, o nosso 

ordenamento não deu margem para a ocorrência das mesmas distorções apuradas em Portugal 

relativamente à atuação dos membros externos, tendo optado pela uniformidade de tratamento 

para os seus integrantes.  

25. A depender do caso concreto, o acompanhamento do voto do relator ou do voto 

divergente representou, obviamente, a aplicação de um controle mais ou menos rígido em 

relação ao Judiciário, não existindo, porém, conforme constatamos, vínculo entre a origem da 

indicação do Conselheiro e uma maior rigidez do controle. 

26. Relativamente ao poder regulamentar reservado ao Conselho, de uma forma 

geral, a interpretação realizada sobre a previsão do art. 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal 

tem como ponto de partida a inadmissibilidade de expedição de regulamentos autônomos, 

assim considerados aqueles editados à míngua de lei prévia, argumentando-se que a 

impossibilidade derivaria do próprio Texto Constitucional, a partir da aplicação do seu art. 84, 

IV. 

27. A possibilidade de regulamentação pelo Conselho está adstrita às questões 

administrativas do Poder Judiciário. Paralelamente à necessidade de observância estrita da 

competência definida no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, toda a atuação 

regulamentar deve se compatibilizar com: os princípios fundamentais; os direitos e garantias 

fundamentais, em especial os direitos e deveres individuais e coletivos; as normas de 

competência inerentes à organização político-administrativa do país; os preceitos aplicáveis à 
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Administração Pública; as normas de iniciativa legislativa; as atribuições reservadas a outros 

órgãos ou entidades do Estado; e as normas específicas do Poder Judiciário, encartadas na 

Constituição da República e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 

35/1979). 

28. O entendimento trilhado pela maioria do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF, foi o de que o art. 103-B, 

§ 4º, da Constituição Federal confere ao Conselho Nacional de Justiça poder normativo, no 

âmbito de sua competência, sendo possível, sobretudo no que tange ao dever de zelar pela 

observância do art. 37 da Constituição, a edição de resoluções com força de ato normativo 

primário, baseadas diretamente no Texto Constitucional. 

29. No controle da legalidade dos atos administrativos do Judiciário, o Conselho 

não está autorizado a rever o conteúdo ou os motivos fáticos que eventualmente tenham 

norteado atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. O controle recai, por 

outro lado, exclusivamente sobre atos administrativos, sendo flagrantemente inconstitucional 

qualquer tentativa de fiscalização ou reexame de atos jurisdicionais pelo Conselho. 

30. A pretexto de controlar a legalidade dos atos administrativos, não pode o 

Conselho Nacional de Justiça substituir-se aos Tribunais no exercício de atribuições que são 

de sua competência privativa. 

31. Havendo decisões conflitantes entre o Conselho Nacional de Justiça e o 

Tribunal de Contas da União, prevalecerá, em virtude da especialidade, a deliberação do 

Tribunal de Contas da União, sobretudo porque a fiscalização do órgão também atinge a 

atuação do próprio Conselho. Contudo, persistindo a controvérsia, em último caso, 

entendemos que deva ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, por provocação do 

Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Contas da União ou do membro ou órgão do 

Judiciário responsável pelo cumprimento das determinações. 

32. A atuação do Conselho deve resguardar a competência disciplinar e 

correicional dos Tribunais e do Conselho da Justiça Federal. É preciso estabelecer que os 

Tribunais, através dos seus órgãos correicionais, devem atuar originariamente, sob a 

fiscalização do Conselho, o qual acompanhará, com proximidade, os julgamentos realizados, 

o tempo de duração dos processos e as punições aplicadas. Apenas excepcionalmente, em 

caso de funcionamento precário da estrutura correicional de origem ou de violação às normas 

aplicáveis, caberá a intervenção do Conselho. 

33. Deve-se evitar toda e qualquer tentativa de utilização do Conselho Nacional de 

Justiça como um veículo para intimidação de magistrados ou para ulterior instauração de 
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incidentes e exceções processuais, a exemplo da contumaz exceção de suspeição, com vistas a 

interferir no julgamento da causa ou a propiciar à parte irresignada a escolha do julgador, em 

violação ao princípio do juiz natural. 

34. O Conselho Nacional de Justiça, nas hipóteses de revisão provocada por 

requerimento de qualquer interessado, está atrelado ao pedido formulado. Não se cuidando de 

revisão de ofício, a alteração da classificação da infração, a condenação do juiz ou membro do 

Tribunal e a majoração da penalidade só podem ser determinadas se corresponderem ao 

pedido formulado pelo interessado. 

35. O Conselho Nacional de Justiça, na revisão disciplinar, não pode majorar a 

penalidade e aplicar sanções diversas daquelas para as quais está autorizado pela Constituição 

da República: remoção compulsória, disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou 

proventos proporcionais ao tempo de serviço.  

36. Seria possível, no entanto, a diminuição da pena inicialmente fixada, a partir, 

por exemplo, da alteração da classificação da infração ou da reapreciação das provas, com a 

imposição de sanções mais leves (como a advertência ou a suspensão). A despeito da ausência 

de previsão expressa da Constitucional, em face do poder, reservado ao Conselho Nacional de 

Justiça, de proceder ao controle da juridicidade dos atos administrativos do Judiciário, não 

haveria óbice a que determinasse a observância do postulado da proporcionalidade, 

promovendo, de logo, a redução da pena. 

37. É provável que a atribuição de maior relevo atribuída ao Conselho Nacional de 

Justiça corresponda ao exercício do controle sobre a atividade correicional desempenhada 

pelos Tribunais e, atualmente, também pelo Conselho da Justiça Federal. A mera existência 

de um órgão responsável pela supervisão das atividades disciplinares, sem que tal atuação 

corresponda à interferência nos Tribunais ou mácula à autonomia administrativa 

constitucionalmente assegurada, já permite que se diminua a probabilidade de que desvios de 

conduta ou infrações administrativas deixem de ser devidamente investigados. 

38. O Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

também estão submetidos ao controle do Conselho Nacional de Justiça. Assim, a 

regulamentação de determinada matéria pelo Conselho Nacional de Justiça também vincula os 

referidos Conselhos, que não poderão estabelecer normas em sentido contrário. 

39. O Supremo Tribunal Federal não se submete ao controle administrativo do 

Conselho Nacional de Justiça. Apesar de não existir deliberação constitucional nesse sentido, 

seria ilógico, de fato, incluir o Supremo Tribunal Federal no âmbito da fiscalização do 

Conselho Nacional de Justiça, através do reexame da legalidade dos seus atos ou do controle 
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do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros, e, ao mesmo tempo, entregar-lhe 

o controle jurisdicional dos atos do Conselho. 

40. Não se pode afirmar que o controle da atuação administrativa e financeira do 

Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes seja exercido, em último 

grau, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no exercício do controle 

jurisdicional, não poderá rever o conteúdo ou a fundamentação das decisões do Conselho 

Nacional de Justiça, substituindo-o. 

41. De órgão punitivo, o Conselho paulatinamente passa a ser visto como um 

órgão de uniformização administrativa do Judiciário e de acompanhamento dos dados 

estatísticos, com propositura de alterações ou com a adoção, em âmbito nacional, de medidas 

que eventualmente tenham produzido resultados favoráveis em determinados Tribunais.  

42. O exercício regular das atividades do Conselho de planejamento e 

gerenciamento da prestação do serviço judicial pode, efetivamente, representar um acréscimo 

em termos de transparência e de maior participação da sociedade nas questões administrativas 

do Judiciário, não se afastando, porém, o fomento a uma permanente fiscalização sobre sua 

própria atuação. 

 



 

 

146 

REFERÊNCIAS 

 

ABBATE, Antonio Germano. et al. C. S. M. e Ministro di Grazia e Giustizia. 

Giurisprudenza Costituzionale, Milano, Giuffrè, v. 37, n. 5, p. 3840-3875, sett/ott. 1992. 

 

AGUILAR, Juan F. López. La justicia y sus problemas en la Constitución. Madrid: 

Tecnos, 1996.  

 

ALESSI, Renato. Principi di Diritto Amministrativo. v. I. Milano: Giuffrè, 1978. 

 

APPIO, Eduardo. Discricionariedade Política do Poder Judiciário. Curitiba: Juruá, 2007. 

 

ARAÚJO, Rosalina Corrêa de. O Estado e o Poder Judiciário no Brasil. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Iuris, 2004. 

 

AROCA, Juan Montero. Independencia y Responsabilidad del Juez. Madrid: Civitas, 1990. 

 

ARRUDA, Kátia Magalhães. A responsabilidade do juiz e a garantia da independência. 

Revista de Informação Legislativa, Brasília, Senado, ano 34, n. 133, p. 165-177, jan./mar. 

1997. 

 

ASSIER-ANDRIEU, Louis. O Direito nas Sociedades Humanas. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. 

 

ATALIBA, Geraldo. Liberdade e Poder Regulamentar. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, Senado, n. 66, p. 45-74, abr/jun. 1980. 

 

BANCAUD, Alain. Normalisation d‟une innovation: Le Conseil Supérieur de la Magistrature 

sous la IVª République. Droit et Société, Paris, Dalloz, n. 63-64, p. 371-391, 2006. 

 

BARROSO, Luís Roberto. Constitucionalidade e Legitimidade da Criação do Conselho 

Nacional de Justiça. In: RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo. Reforma 

do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

BERMUDES, Sérgio. A Reforma do Judiciário pela Emenda Constitucional n° 45. Rio de 

Janeiro: Forense, 2005. 

 

BESSONE, Mario. Il Consiglio Superiore della Magistratura e le Garanzia Costituzionali di 

Indipendenza del Giudice. Giustizia Civile: Rivista Mensile di Giurisprudenza, Milano, 

Giuffrè, v. 35, n. 3, p. 153-156, mar. 1985. 

 

BIELSA, Rafael A.; BRENNA, Ramón G. Reforma de La Justicia y Nuevas Tecnologias. 

Buenos Aires: Ad-Hoc, 1996. 

 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. São Paulo: Campus, 1992. 

 

BOISSAVY, Matthieu; CLAY, Thomas. Reconstruire la Justice. Paris: Odile Jacob, 2006. 

 



 

 

147 

BONNET, Julien. Le Conseil d‟État et le Conseil Supérieur de la Magistrature. Revue du 

Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Etranger, Paris, Librarie Generale 

de Droit et de Jurisprudence, v. 122, n. 2, p. 988-1014, mars/avr. 2006. 

 

BORIES, Arnaud. L‟Impartialité du Conseil Supérieur de la Magistrature, statuant comme 

conseil de discipline des magistrats du siège. Revue du Droit Public et de la Science 

Politique en France et a l’Etranger, Paris, Librarie Generale de Droit et de Jurisprudence, v. 

122, n. 2, p. 935-985, mars/avr. 2006. 

 

BOUCOBZA, Isabelle. Conseil Supérieur de la Magistrature em France et en Italie: Les 

enseignements tires des débats actuels. In: CENTRE D‟ÉTUDES JURIDIQUES 

COMPARÉES ET LE CENTRE DE RECHERCHES ITALIENNES DE L‟UNIVERSITÉ DE 

PARIS. L’indépendance de la Magistrature en France et en Italie. Paris: Dalloz, 1998. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição nº 96-B, 1992. 

Brasília, v. I. 1999. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição nº 96-B, 1992. 

Diário do Congresso Nacional, Brasília, maio 1992. Disponível em: 

<http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=1/5/1992&txpagina

=7847&altura=700&largura=800>. Acesso em: 12 maio 2009. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

2008.10.00.000428-0. Relator: Rui Stoco. Diário da Justiça, Brasília, DF, 05 ago. 2008. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Providências nº 468. Relator: Ruth 

Carvalho. Diário da Justiça, Brasília, DF, 29 set. 2006.  

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 518. 

Relator: Ruth Carvalho. Diário da Justiça, Brasília, DF, 18 maio 2007. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 11953. 

Relator: José Adonis Callou de Araújo Sá. Diário da Justiça, Brasília, DF, 20 dez. 2007. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

2001.10.00.001011-0. Requerente: Associação dos Juízes Federais do Brasil. Requerido: 

Corregedor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Relator: Joaquim Falcão. 

Diário da Justiça, Brasília, DF, 13 jun. 2008. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

2009.10.00.001611-0. Requerente: Eloina Maria Barbosa Machado. Requerido: Tribunal 

Regional do Trabalho da 5ª Região. Relator: Técio Lins e Silva. Diário da Justiça, Brasília, 

DF, 03 jun. 2009. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

12/2005. Requerente: Associação de Juízes para a Democracia. Requerido: Comissão de 

Seleção e Treinamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Relator: Cons. 

Eduardo Lorenzoni. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 2005.  

 



 

 

148 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências nº 67/2005. Requerente: 

Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Requerido: Conselho Nacional de 

Justiça. Relator: Cons. Alexandre de Moraes. Diário da Justiça, Brasília, DF, 07 dez. 2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

2009.10.00.000831-8. Requerente: Associação dos Magistrados do Maranhão – AMMA. 

Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Relator: Andréa Maciel Pachá. 

Diário da Justiça, Brasília, DF, 03 jun. 2009. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Revisão Disciplinar nº 2008.10.00.001880-0. 

Requerente: M.P.E.G.N.P.J. Requerido: T.J.E.G.N. Relator: Mairan Maia Júnior. Diário da 

Justiça, Brasília, DF, 03 jun. 2009. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências nº 27/2005. Requerente: 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Rio Grande do Sul – Subseção Rio Grande. 

Requerido: Corregedor-Geral do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Relator: Douglas 

Rodrigues. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

22/2005. Requerente: Antônio Paulo Lopes de Almeida Amazonas. Requerido: Tribunal de 

Justiça do Estado de Pernambuco. Relator: Cons. Douglas Rodrigues. Diário da Justiça, 

Brasília, DF, 15 dez. 2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recurso Administrativo no Procedimento de 

Controle Administrativo nº 10/2005. Recorrente: Procurador-Geral do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás. Relator: Cons. Marcus Faver. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

30/2005.  Requerentes: José Afonso Fraga e Cassia Aparecida da Silva Figueiredo Moran. 

Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia/TJRO. Relator: Cons. Germana 

Moraes. Diário da Justiça, Brasília, DF, 03 nov. 2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recurso Administrativo na Reclamação Disciplinar 

nº 57/2005. Recorrente: Íris Carlos Santos da Silva. Recorrido: Dácio Vieira. Relator: 

Ministro-Corregedor Pádua Ribeiro. Diário da Justiça, Brasília, DF, 24 out. 2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recurso Administrativo no Pedido de Providências 

nº 2008.10.00.003333-3. Requerente: 4ª Promotoria de Justiça de Crato/CE. Requerido: 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Relator: Cons. Altino Pedrozo dos Santos. Diário da 

Justiça, Brasília, DF, 03 jun. 2009. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

17/2005. Requerente: Geraldo Carlos Campos. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais. Relator: Cons. Ruth Carvalho. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências nº 127/2005. Requerente: 

Superior Tribunal de Justiça. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Cons. Oscar 

Argollo. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 2005. 

 



 

 

149 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

13/2005. Requerente: André Luis Alves de Melo. Requerido: Corregedoria-Geral do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais. Relator: Cons. Paulo Lôbo. Diário da Justiça, Brasília, 

DF, 07 dez. 2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Nota Técnica nº 2009.10.00.001939-0. Requerente: 

Conselho Nacional de Justiça. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Cons. 

Antônio Umberto de Souza Júnior. Diário da Justiça, Brasília, DF, 03 jun. 2009. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências nº 36/2005. Requerente: 

Associação de Juízes para a Democracia. Requerido: Comissão de Seleção e Treinamento do 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Relator: Cons. Cláudio Godoy. Diário da 

Justiça, Brasília, DF, 15 dez. 2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Representação por Excesso de Prazo nº 09/2005. 

Representante: Wilson Sabino. Representado: Juízo da Comarca de Iaciara/GO. Relator: 

Ministro-Corregedor Antônio de Pádua Ribeiro. Diário da Justiça, Brasília, DF, 07 dez. 

2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

35/2005. Requerente: Lédio Rosa de Andrade. Requeridos: Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina – TJSC e outros. Relator: Cons. Douglas Rodrigues. Diário da Justiça, 

Brasília, DF, 07 dez. 2005. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo nº 

2008.10.00.000010-8. Relator: Mairan Gonçalves Maia Júnior. Diário da Justiça, Brasília, 

DF, 13 jun. 2008. 

 

BRASIL. Diário Oficial, Brasília, 26 set. 1986. Seção I. Suplemento Especial. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367-DF. 

Requerente: Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Congresso Nacional. 

Relator: Min. Cezar Peluso. Diário da Justiça, Brasília, DF, 17 mar. 2006. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF. 

Requerente: Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Conselho Nacional de 

Justiça. Relator: Min. Carlos Britto. Diário da Justiça, Brasília, DF, 10 fev. 2006. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF. 

Requerente: Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Conselho Nacional de 

Justiça. Relator: Min. Carlos Britto. Diário da Justiça, Brasília, DF, 12 set. 2008. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 28089-DF. Impetrante: João 

de Assis Mariosi. Impetrado: Conselho Nacional de Justiça. Relator: Min. Joaquim Barbosa. 

Diário da Justiça, Brasília, DF, 14 ago. 2009. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reforma do Poder Judiciário: Diagnóstico. Brasília, 

1975. 

 



 

 

150 

BURKI, Shahid Javed; PERRY, Guillermo E. Beyond the Washington Consensus: 

Institutions Matter. Washington: World Bank, 1998. 

 

BUSCAGLIA, Edgardo. Los principales obstáculos de la reforma judicial en América Latina. 

In: JARQUÍN, Edmundo; CARRILLO, Fernando. La Economía Política de la Reforma 

Judicial. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 1997. 

 

CAETANO, Marcelo. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Forense, 1977.  

 

CALAMANDREI, Piero. Elogio dei Giudici – Scritto da un avvocato. Milano: Ponte alle 

Grazie, 1999. 

 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. 

 

CAPPELLETTI, Mauro. Constitucionalismo moderno e o Papel do Poder Judiciário na 

sociedade contemporânea. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 15, n. 

60, p. 110-117, out./dez. 1990. 

 

CAPPELLETTI, Mauro. Juízes irresponsáveis? Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1989.  

 

CARVALHO, Luiz Fernando Ribeiro de. Democracia e Acesso à Justiça. Revista da 

EMERJ, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 161-170, 1998. 

 

CASTRILLO, Eduardo de Urbano. Deontología Judicial: El arquétipo del juez, de nuestra 

época. In: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Ética del Juez y Garantías 

Procesales. Madrid: Centro de Documentación Judicial, 2004. p. 409 

 

CHIARLONI, Sergio. Riforma dell‟Ordinamento Giudiziario, efficienza 

nell‟Amministrazione della Giustizia, indipendenza della Magistratura. In: Studi di Diritto 

Processuale Civile in Onore di Giuseppe Tarzia. Tomo III. Milano: Giuffrè, 2005. 

 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000.  

 

COMOGLIO, Luigi Paolo. Ruolo e Poteri del Giudice in Italia (Ultime Riforme e Prospettive 

di Evoluzione). In: BERIZONCE, Roberto O. (Coord.). El Juez y La Magistratura 

(Tendencias en los Albores del Siglo XXI). Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1999. 

 

COMPARATO, Fábio Konder. Novas Funções Judiciais no Estado Moderno. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 614, p. 14-22, dez. 1986. 

 

CONAN, Sébastien. Independência dos juízes e direitos humanos internacionais. In: LIMA 

JÚNIOR (Org.). Independência dos Juízes no Brasil – Aspectos relevantes, casos e 

recomendações. Recife: Bargaço, 2005. 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2006. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2006.pdf

>. Acesso em: 02 set. 2009. 



 

 

151 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2007. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2007.pdf

>. Acesso em: 02 set. 2009. 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2008. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/relatorios_anuais/relatorio_anual_cnj_2008.pdf

>. Acesso em: 02 set. 2009. 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Final de Atividades – Biênio 2005/2007. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/relatorios/relatorio_f 

inal_2005_2007.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2009. 

 

CONSO, Giovanni. Il Ruolo del C. S. M. Esperienze e Prospettive. Giurisprudenza 

Costituzionale, Milano, Giuffrè, v. 37, n. 5, p. 3817-3820, sett/ott. 1992. 

 

CONTI, José Maurício. A autonomia financeira do Poder Judiciário. São Paulo: MP, 2006. 

 

COROMINA, Álvaro Perez-Ugena y. Algunas Cuestiones en torno a la Regulación del 

Consejo General del Poder Judicial. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense, Madrid, Universidad Complutense, n. 84, p. 311-343, 1995. 

 

COSTA, Flávio Dino de Castro e. A Função Realizadora do Poder Judiciário e as Políticas 

Públicas no Brasil. Direito Federal: Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil, 

Brasília, AJUFE, ano 22, n. 78, p. 73-106, jul/set. 2004. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

DALLA-ROSA, Luiz Vergílio.  O Poder Judiciário e a Democracia Substancial. Revista do 

Curso de Pós-Graduação em Direito da UFSC, Florianópolis, v. 21, n. 38, p. 107-123, jul. 

1999. 

 

DANTAS, Frederico Widson da Silva. O Papel do Juiz na Sociedade Contemporânea: uma 

reflexão sobre o ativismo judicial no Brasil. Revista ESMAFE 5ª, Recife, TRF da 5ª Região, 

n. 18, p. 45-59, dez. 2008. 

 

DE MIGUEL Y ALONSO, Carlos. Justicia y Eficacia mas allá de Las Fronteras. In: Studi in 

Onore di Vittorio Denti. Padova: Cedam, 1994. 

 

DELGADO, Mauricio Godinho. Democracia e Justiça. Sistema Judicial e Construção 

Democrática no Brasil. São Paulo: LTr, 1993.  

 

DIAS, João Paulo. O Mundo dos Magistrados. A Evolução da Organização e do Auto-

Governo Judiciário. Coimbra: Almedina, 2004. 

 

DIAS, José de Aguiar. Posição do Juiz na Democracia. Revista Forense, Rio de Janeiro, 

Forense, v. 148, ano 50, p. 21-27, jul./ago. 1953. 

 

DIREITO, Carlos Alberto Menezes. A Prestação Jurisdicional e a Efetividade dos Direitos 

Declarados. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 141-146, 1998. 



 

 

152 

 

DIREITO, Carlos Gustavo Vianna. Do Controle Disciplinar do Juiz: à luz da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

 

DROMI, Roberto. Los Jueces ¿Es la justicia um tercio del poder? Buenos Aires: Ciudad 

Argentina, 1992. 

 

DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

 

FARIA, José Eduardo. O Brasil pós-constituinte. Rio de Janeiro: Graal, 1989.  

 

FARIA, José Eduardo. O Poder Judiciário no Brasil: paradoxos, desafios, alternativas. 

Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1996. 

 

FEDERICO, Giuseppe di. El Consejo de la Magistratura: cuestiones seleccionadas desde 

una perspectiva comparada. Buenos Aires: Ministerio de  Justicia de la Nacion, 1998.  

 

FEDERICO, Giuseppe di. L‟indipendenza della Magistratura in Italia: una valutazione critica 

in chiave comparata. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 

anno LVI, n. 1, p. 99-128, mar. 2002. 

 

FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  

 

FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito de poderes: o poder congressual de sustar atos 

normativos do Poder Executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.  

 

FERREIRA, Flávio; FIQUEIREDO, Joaquim. O Poder Judicial e a sua independência. 

Lisboa: Moraes, 1974. 

 

FIGUEIRA, Alvaro Reis; SILVA, Carlos Manuel Ferreira da. Recientes Tendencias en la 

posición del Juez – Informe nacional portugués. In: BERIZONCE, Roberto O. (Coord.). El 

Juez y La Magistratura (Tendencias en los Albores del Siglo XXI). Buenos Aires: 

Rubinzal-Culzoni, 1999. 

 

FONSECA, William Lopes da. O Controle Social do Poder Judiciário, a Independência da 

Magistratura e o Caráter Político da Função Jurisdicional. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

ano 94, v. 841, p. 87-117, 2005. 

 

FREITAS, Vladimir Passos de. História da Justiça no Brasil. Corregedoria, Aspectos 

Históricos. Controle Disciplinar da Magistratura. Reforma Constitucional e Conselho 

Nacional da Magistratura. In: FREITAS, Vladimir Passos de (Coord.). Corregedorias do 

Poder Judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 

 

FRIEDE, Reis. Vícios de Capacidade Subjetiva do Julgador: Do Impedimento e da 

Suspeição do Magistrado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

 

GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. O guardião das promessas. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Revan, 2001.  

 



 

 

153 

GARCIA, Emerson. Poder normativo primário dos Conselhos Nacionais do Ministério 

Público e de Justiça: a gênese de um equívoco. Direito Federal: Revista da Associação dos 

Juízes Federais do Brasil, Brasília, AJUFE, ano 23, n. 84, p. 143-154, abr/jun. 2006. 

 

GARCÍA-ALÓS, Luis Vacas. Ética Pública, Deontologia Judicial y Responsabilidad 

Disciplinaria de Jueces y Magistrados. In: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 

Ética del Juez y Garantías Procesales. Madrid: Centro de Documentación Judicial, 2004. 

 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 

GENOINO, Jose. O Controle Externo do Poder Judiciário e a Questão Democrática. In: 

KREBS, Fernando Aurvalle (Org.). A Reforma do Poder Judiciário. Curitiba: Juruá, 2003. 

 

GIULIANI, Alessandro; PICARDI, Nicola. La Responsabilità del Giudice. Milano: Giuffrè, 

1995. 

 

GOMES, Luiz Flávio. A Dimensão da Magistratura. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1997. 

 

GOMES, Luiz Flávio. A Questão do Controle Externo do Poder Judiciário: natureza e 

limites da independência judicial no Estado Democrático de Direito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993. 

 

GORDILLO, Augustin. Teoria General del Derecho Administrativo. Madrid: Instituto de 

Estúdios de Administracion Local, 1984. 

 

GRANDA, Piedad González. Independencia del Juez y control de su actividad. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 1993.  

 

GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 

2000. 

 

GUERRA, Glauco Martins. Princípio da Legalidade e Poder Normativo: dilemas da 

autonomia regulamentar. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta 

Região, Campinas, n. 24, p. 300-325, 2004. 

 

GUILLÉN, Víctor Fairén. Recientes Tendencias en la posición del juez – Informe nacional 

español. In: BERIZONCE, Roberto O. (Coord.). El Juez y La Magistratura (Tendencias en 

los Albores del Siglo XXI). Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1999. 

 

HABERMAS, Jürgen. La Logica de las Ciencias Sociales. 3. ed. Madrid: Tecnos, 1996. 

 

KOERNER, Andrei. Qual Judiciário para a Democracia Brasileira? Direito Federal: Revista 

da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Brasília, AJUFE, v. 21, n. 75/76, p. 63-84, 

jan/jun. 2004.  

 

KRELL, Andréas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os 

(des)caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2002. 

 



 

 

154 

KRELL, Andreas J. Discricionariedade Administrativa, Conceitos Jurídicos Indeterminados e 

Controle Judicial. Revista ESMAFE 5ª, Recife, TRF da 5ª Região, n. 8, p. 177-224, dez. 

2004. 

 

LEARDINI, Márcia. A Importância da Formação do Magistrado para o Exercício de sua 

Função Política. In: ALMEIDA, José Maurício Pinto de.; LEARDINI, Márcia (Coord.). 

Recrutamento e Formação de Magistrados no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007. 

 

LEITE, George Salomão. Instituição do Conselho Nacional de Justiça. In: AGRA, Walber de 

Moura (Coord.). Comentários à Reforma do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. 

 

LEITE, Luciano Ferreira. O Regulamento no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1986. 

 

LIBERATI, Edmondo Bruti; PEPINO, Livio. Autogoverno o controllo della magistratura? 

Il Modelo Italiano di Consiglio Superiore. Milano: Feltrinelli, 1998.  

 

LIMA, Alcides de Mendonça. O Poder Judiciário e a Nova Constituição. Rio de Janeiro: 

Aide, 1989. 

 

LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Gérson Marques de. Reforma do 

Poder Judiciário. Comentários iniciais à EC 45/2004. São Paulo: Malheiros, 2005. 

 

LIMA, Rui Cirne. Sistema de Direito Administrativo Brasileiro. Porto Alegre: Santa 

Maria, 1953. 

 

LÓPEZ, Claudia. Consejo Superior de la Judicatura. Ideas, oct. 2008. Disponível em: < 

http://hayotracolombia.blogspot.com/2008/10/consejo-superior-de-la-judicatura-por.htm 

l>. Acesso em: 31 maio 2009. 

 

MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. The Federalist Papers. Disponível 

em: <http://books.google.com.br/books?id=7AJT1NRNXEC&dq=Os+artigos+federalistas+1 

787-1788&printsec=frontcover&source=bl&ots=mgtgqWdCG4&sig=QWLsnYY91hjs9NQb 

svGGtfjsagQ&hl=pt-BR&ei=EkQMStY4iaq2B92O2JQI&sa=X&oi=book_result&ct=result 

&resnum=4#PPA47,M1> . Acesso em 14 maio 2009. 

 

MALBERG, Carré de. Teoría General del Estado. México: FCE, 1998. 

 

MARIN, Arnaud. Le Conseil Supérieur de la Magistrature et l‟indépendance des juges. Revue 

du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Etranger, Paris, Librarie 

Generale de Droit et de Jurisprudence, p. 741-781, 1997. 

 

MARMELSTEIN, George. Papel Social da Justiça Federal – Garantia de Cidadania. Revista 

ESMAFE 5ª, Recife, TRF da 5ª Região, n. 9, p. 11-82, abr. 2005. 

 

MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. v. I. Rio de Janeiro: 

Forense, 1958. 

 



 

 

155 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Conselho Nacional de Justiça. In: RENAULT, Sérgio 

Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo. Reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

MASSOUD, Carolina Ormanes; HABER, Lilian Mendes. Criação do Conselho Nacional de 

Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. In: VELOSO, Zeno; SALGADO, 

Gustavo Vaz. Reforma do Judiciário Comentada. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

MATURANA, Humberto. A Ontologia da Realidade. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 

 

MAUS, Ingeborg. Judiciário como Superego da Sociedade: o papel da atividade 

jurisprudencial na “sociedade órfã”. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 58, p. 183-202, 

nov. 2000. 

 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 3. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. 

 

MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1992. 

 

MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo. v. I. 

2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979.  

 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a 

Emenda n. 1 de 1969. t. III. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. 

 

MIRANDA, Jorge. Le Conseil Supérieur de la Magistrature. In: RENOUX, Thierry (Coord.). 

Les Conseils Supérieurs de la Magistrature en Europe. Paris: La Documentation 

Française, 1999. 

 

MONTESQUIEU, Charles Luis de Secondat. O Espírito das Leis. São Paulo: Saraiva, 1992. 

 

MOREIRA, Helena Delgado Ramos Fialho. Poder Judiciário no Brasil: crise de eficiência. 

Curitiba: Juruá, 2004. 

 

NALINI, José Renato. A Rebelião da Toga. Campinas: Millennium, 2008. 

 

NAVES, Nilson Vital. Panorama dos problemas no Poder Judiciário e suas causas – o 

Supremo, o Superior Tribunal e a reforma. Revista CEJ, Brasília, Conselho da Justiça 

Federal, v. 5, n. 13, jan/abr. 2001.  

 

OLIVEIRA, Luciano. Não Fale do Código de Hamurábi. A pesquisa sócio-jurídica na pós-

graduação em Direito. Disponível em: <http:// 

www.esmape.com.br/downloads/Luciano_Oliveira_Nao_fale_do_codigo_de_Hamurabi.rtf>. 

Acesso em: 31 jul. 2008. 

 

OTTO Y PARDO, Ignacio de. Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes. Barcelona: 

Ariel, 1987. 

 



 

 

156 

PACHECO, Cristina Carvalho. O Banco Mundial e a Reforma do Judiciário na América 

Latina. Tensões Mundiais, jul/dez. 2006. Disponível em: 

<http://www.tensoesmundiais.ufc.br/artigos/Revista%20No%203/Artigo%20-%20Cristi 

na%20Pacheco.pdf>. Acesso em: 29 maio 2009. 

 

PAULA FILHO, Rubem Lima de. Conselho Nacional de Justiça: justificativa de criação e 

conformação constitucional. Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, 

TRF da 1ª Região, ano 20, n. 7, p. 56-64, jul. 2008. 

 

PEREIRA, Áurea Pimentel. A Reforma da Justiça na Emenda Constitucional 45/2004. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2006. 

 

PICARDI, Nicola. L‟Indépendance et la Responsabilité des Juges et des Avocats – Aperçu 

historique. In: Papel e Organização de Magistrados e Advogados nas Sociedades 

Contemporâneas. Coimbra: Associação Internacional de Direito Judiciário, 1995. 

 

PIZZORUSSO, Alessandro. Les fondements constitutionnels de „autogouvernement‟ de la 

magistrature. In: RENOUX, Thierry (Coord.). Les Counseils Supérieurs de la Magistrature 

em Europe. Paris: La Documentation Française, 1999. 

 

PIZORRUSSO, Alessandro. Partecipazione Popolare e Funzione Giurisdizionale. In: 

GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. 

Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. 

 

POPPER, Karl. Lógica das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Universidade de Brasília, 1978. 

 

POPPER, Karl. The Poverty of Historicism. London: Routledge & Kegan Paul, 1957. 

 

PRAELI, Francisco José Eguiguren et al. Gobierno y Administración del Poder Judicial, 

Organización de la Función Jurisdiccional y Sistema de Carrera Judicial – Propuestas 

para la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lima: Potifícia Universidad Católica 

del Perú, 2002. 

 

PRIETO-CASTRO Y FERRANDIZ, Leonardo. Derecho de Tribunales. Organización, 

funcionamiento y gobierno. Pamplona: Aranzadi, 1986. 

 

PRIETO, Jesús Souto. Organização Judiciária Espanhola. In: ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS BRASILEIROS. Justiça: Promessa e Realidade – O acesso à Justiça em 

Países Íbero-Americanos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 

 

RANGEL, Paulo Castro. Repensar o Poder Judicial (Fundamentos e Fragmentos). Porto: 

Universidade Católica, 2001. 

 

RIBEIRO, Antônio de Pádua. O Judiciário como Poder Político no Século XXI. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, Senado, v. 36, n. 144, p. 91-100, out/dez. 1999. 

 

RIVERO, Jean. Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 1981. 

 



 

 

157 

ROCHA, Carmem Lúcia Antunes et al. A atuação do Judiciário no cenário sócio-político 

nacional. In: 1ª Jornada de Estudos Judiciários – Cadernos do CEJ. Brasília: Conselho da 

Justiça Federal, 1996. p. 63).  

 

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. A Reforma do Poder Judiciário. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, Senado, v. 35, n. 137, p. 239-254, jan/mar. 1998. 

 

ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 

1995. 

 

ROCHA, Zélio Maia da. A Reforma do Judiciário. Uma avaliação jurídica e política. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

 

RODRIGUES, José Narciso da Cunha. Lugares do Direito. Coimbra: Coimbra, 1999. 

 

RODRIGUEZ-AGUILERA, Cesáreo. El Poder Judicial en la Constitución. Barcelona: 

Bosch, 1980. 

 

ROTA, Fabio. Per um Equilibrio dei Poteri del Giudice. In: Studi in Onori di Vittorio Denti. 

Padova: Cedam, 1994. 

 

RUARO, Regina Linden; CURVELO, Alexandre Schubert. O Poder Regulamentar 

(Autônomo) e o Conselho Nacional de Justiça – Algumas anotações sobre o Poder 

Regulamentar Autônomo no Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, Revista dos 

Tribunais, ano 96, v. 858, p. 103-129, abr. 2007. 

 

SADEK, Maria Tereza. La crisis del Poder Judicial vista por los jueces. In: JARQUÍN, 

Edmundo; CARRILLO, Fernando. La Economía Política de la Reforma Judicial. 

Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 1997. 

 

SADEK, Maria Tereza. Magistrados – uma imagem em movimento. Rio de Janeiro: FGV, 

2006.  

 

SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição Reinventada. Pela Jurisdição 

Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. 

 

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

Judiciário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 

 

SANTAMARIA, Hermano Roberto. O Poder Judiciário como um dos Poderes de Estado – 

sua independência e suas garantias. Justitia, São Paulo, ano XXXI, v. 66, p. 133-139, 1969. 

 

SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à Sociologia da Administração da Justiça. In: 

FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e Justiça. A função social do Judiciário. São Paulo: 

Ática, 1989. 

 

SANTOS, Boaventura de Souza. Um Discurso sobre as Ciências. 11. ed. Porto: 

Afrontamento, 1999. 

 



 

 

158 

SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: 

Graal, 1989. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução à Sociologia da Administração da Justiça. In: 

FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e Justiça. A função social do Judiciário. São Paulo: 

Ática, 1989. 

 

SHETREET, S. L‟Indépendance et Responsabilité des Juges et des Avocats – Aperçu 

Comparatif. In: Papel e Organização de Magistrados e Advogados nas Sociedades 

Contemporâneas. Coimbra: Associação Internacional de Direito Judiciário, 1995. 

 

SIFUENTES, Mônica. Conselho Superior da Magistratura. A Experiência Portuguesa. 

Genesis – Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, Genesis, n. 16, p. 362-364, abr./jun. 

2000. 

 

SILVA, Armindo Guedes da. A Independência do Poder Judiciário. Natal: [s.n.], 1972. 

 

SILVA NETO, Manoel Jorge e. Controle da Atividade de Juízes e Promotores de Justiça pelo 

CNJ e CNMP. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, ano 7, n. 24, p. 49-62, 

jan/mar. 2009. 

 

SLAIBI FILHO, Nagib. Reforma da Justiça. Niterói: Impetus, 2005. 

 

STAMFORD, Artur. E por falar em Teoria Jurídica, onde anda a cientificidade do Direito? 

Mundo Jurídico. Disponível em: 

http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=415>. Acesso em: 30 jul. 

2008. 

 

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do 

Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 

 

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. 

 

STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang; CLÈVE, Clèmerson Merlin. Os limites 

constitucionais das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP). Jus Navigandi, nov. 2005. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7694>. Acesso em: 12 set. 2007. 

 

SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 

1998. 

 

SUTIL, Jorge Correa. Análisis panorâmico de la situación y políticas judiciales en América 

Latina. In: SUTIL, Jorge Correa (Ed.). Situación y Políticas Judiciales en América Latina. 

Santiago: Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, 1993. 

 

TATE, C. Neal. Why the Expansion of Judicial Power? In: TATE, C. Neal; VALLINDER, 

Torbjörn (Org.). The Global Expansion of Judicial Power. New York: New York 

University, 1995. 

 



 

 

159 

TAVARES, André Ramos. O Conselho Nacional de Justiça e os limites de sua função 

regulamentadora. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, ano 3, n. 

9, p. 13-26, jan/mar. 2009. 

 

TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário no Brasil Pós-88. (Des)estruturando a 

Justiça. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

TARUFFO, Michele. Il modello burocratico di amministrazione della giustizia. Democrazia 

e Diritto, Roma, n. 3, p. 249-263, 1993. 

 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A Formação do Juiz Contemporâneo. Revista da EMERJ, 

Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 147-157, 1998. 

 

TOHARIA, José Juan. ¿De Qué se Quejan Los Españoles cuando hablan de su 

Administración de Justicia? In: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Ética del 

Juez y Garantías Procesales. Madrid: Centro de Documentación Judicial, 2004. 

 

TOHARIA, José Juan. El Juez Español. Madrid: Tecnos, 1975. 

 

TOMAZ, Carlos Alberto Simões de. Estado de Direito e Fundamentabilidade dos Direitos 

Humanos nos Paradigmas Liberal, Social e Democrático. Direito Federal: Revista da 

Associação dos Juízes Federais do Brasil, Brasília, ano 22, n. 77, p. 73-103, jul/set. 2004. 

 

TRIBE, Laurence. American Constitutional Law. 2. ed. New York: Foundation, 1988. 

 

VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Controle Externo do Poder Judiciário e Controle de 

Qualidade do Judiciário e da Magistratura: uma proposta. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, ano 83, v. 705, p. 7-18, jul. 1994. 

 

VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Temas de Direito Público. Belo Horizonte: Del Rey, 

1994. 

 

VERBICARO, Loiane Prado. A Judicialização da Política à luz da Teoria de Ronald 

Dworkin. Conpedi, nov. 2005. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Loiane%20Prado%20Verbicaro.pdf> 

Acesso em: 22 dez. 2008. 

 

VIANNA, Luiz Werneck et al. A Judicialização da Política e das Relações Sociais no 

Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

 

VINCENT, Jean. et al. Institutions Judiciaires. 8. ed. Paris: Dalloz, 2005. 

 

VOERMANS, Wim; ALBERS, Pim. Councils for the Judiciary in EU Countries. 

Strasbourg: CEPEJ, 2003. 

 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Estrutura e Funcionamento do Judiciário na Argentina. In: 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. Justiça: Promessa e Realidade – 

O acesso à Justiça em Países Íbero-Americanos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 

 



 

 

160 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário. Crises, Acertos e Desacertos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1995. 

 

ZAGREBELSKY, Vladimiro. Le fonctionement du Conseil supérieur de la magistrature. In: 

RENOUX, Thierry (Coord.). Les Conseils Supérieurs de la Magistrature en Europe. Paris: 

La Documentation Française, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


