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RESUMO 

O surgimento do Conselho Nacional de Justiça em 2004 e o seu efetivo 

Controle Externo do Poder Judiciário Nacional mostram, claramente, um avanço na 

gestão pública e administrativa ao combater antigos vícios negativamente arraigados na 

justiça como: lentidão processual (morosidade), abusos funcionais e de autoridade, falta 

de transparência, corrupção, nepotismo, falta de estrutura organizacional integrada a um 

sistema de informatização seguro e rápido. Impõe ressaltar que o CNJ é órgão de 

planejamento, articulação e supervisão, circunscrevendo sua atuação à área 

administrativa-financeira do Poder Judiciário brasileiro, estando suas decisões adstritas 

ao poder do Supremo Tribunal Federal. Por isso, não ocorre interferência do CNJ na 

esfera jurisdicional do fazer-dever do juiz natural. A presente pesquisa buscou 

estabelecer que apesar da histórica descrença da sociedade brasileira, de uma forma 

geral, a criação do CNJ trouxe esperança ao atual panorama político-jurídico nacional. 

Para tal, utiliza-se dos conceitos de controles da administração pública brasileira e, 

apesar da nossa frágil democracia, visualiza-se que sua criação não causou ferimento ao 

pacto federativo, inclusive na sua versão nova, chamada de pacto republicano. O estudo 

segue, em sequência, com a verificação dos parâmetros comparativos entre os Estados 

de Pernambuco e sua Ouvidoria e os Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 

Paulo, onde há o acervo com mais de um milhão de processos cadastrados em cada um 

desses Estados Federativos, com os seus respectivos destaques jurídicos, 

administrativos e gerenciais. Com isso, vislumbra-se o crescente aprimoramento das 

metas delineadas pelo CNJ, buscando melhorias na prestação de um serviço público 

adequado e eficiente, fomentando a modernização tecnológica, com o planejamento 

estratégico do CNJ aliado ao planejamento estrutural unificado e o respeito aos direitos 

fundamentais, realizando, inclusive, auxílio material e gerencial aos Tribunais Federais 

e Estaduais em todo o Brasil. Finalmente, demonstra que tal choque de gestão provocou 

uma mudança do paradigma judiciário, ao movimentar a antiga e emperrada máquina 

judiciária em direção a um melhor futuro próximo, onde a celeridade processual e a 

seriedade profissional de Juízes e servidores serão, efetivamente, cobrados, através dos 

princípios administrativos da razoabilidade e eficiência.    

 
Palavras-chaves:  Controle externo . Conselho Nacional de Justiça . Gestão pública . 
Atraso histórico . Modernização . Planejamento estratégico . Ferramentas tecnológicas . 
Magistratura . Combate a morosidade . Nepotismo . Corrupção.  



 
ABSTRACT 

 
The emergence of the National Council of Justice in 2004 and its effective 

control of the Judiciary Foreign National show, clearly, a step in public management 

and administration to combat old negative addictions rooted in justice as slow 

procedural, functional and abuse of authority, lack of transparency, corruption, 

nepotism, lack of organizational structure to an integrated computerized system for safe 

and fast. Must emphasize that the CNJ is national planning, coordination and 

supervision, limited their activities to financial-administrative area of the Brazilian 

Judiciary, with its decisions subject to the power of the Supreme Court. Therefore, no 

interference occurs in the sphere of CNJ court to make the natural duty of the judge. 

This research tried to establish that despite the historical mistrust of the Brazilian 

society, in general, the creation of the CNJ has brought hope to the current national 

legal-political landscape. To do this, use the concepts of control of the Brazilian public 

administration, and despite our fragile democracy, viewing it as it is not caused injury to 

the federal pact, including in its new version, called the republican pact. The study 

follows, in sequence, with verification of parameters for comparison between the states 

of Pernambuco and the Ombudsman and the States of Bahia, Ceará, Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

and São Paulo, where there is a library with more than 1 (one million) of process 

registered in each of the States, with their accents legal, administrative and managerial. 

Therefore, there is the increasing improvement of the goals outlined by the CNJ, 

seeking improvements in the provision of an adequate and efficient public service, 

promoting technological upgrading, with the strategic planning of the CNJ allied with 

the structural unified planning and respect for fundamental rights, performing, including 

material assistance and managerial the Federal and State Courts throughout the country. 

Finally, shows that this clash of management caused a change of paradigm judiciary, to 

move the old machine and stuck judicial toward a better future, where the procedural 

speed and reliability of professional judges and servers are, indeed, collected through 

principles of administrative fairness and efficiency. 

 
Keywords:  Control of the Judiciary Foreign . National Council of Justice . Public 
management . Historic delay . Upgrading . Strategic planning . Tecnologics tools . 
Magistrate . Transparency  . Fight to slow procedural . Nepotism . Corruption.  
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INTRODUÇÃO 

 

Delimitação Temática  

 

Este estudo pretende demonstrar que o controle externo do Poder Judiciário 

Brasileiro e a atuação do Conselho Nacional de Justiça nos Estados da Federação estão 

modificando conceitos negativos ainda enraizados, tanto nos profissionais que 

dependem da máquina judiciária, quanto do cidadão comum. Tais conceitos podem ser 

elencados como morosidade processual, falta de transparência, corrupção, nepotismo, 

abusos funcionais, falta de estrutura da máquina administrativo-judiciária, dentre 

outros de cunho gerencial. 

 

A dissertação analisa, ainda, as propostas atuais de gestão no Estado de 

Pernambuco e faz, também, um estudo comparativo entre o Estado de Pernambuco e os 

Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, Estados federados com 

acervos que anualmente se renovam e ultrapassam o numerário de 1 (um) milhão de 

processos judiciais. 

 

Está evidenciado que o alvo chave da atual conscientização dos operadores do 

direito, na tentativa de melhorar consideravelmente a atuação do Poder Judiciário 

como um todo, é o cidadão comum, historicamente tão descrente. Entretanto, é correto 

afirmar, também, que as mudanças estão paulatinamente ocorrendo em todos os 

Tribunais e essas mudanças, na maioria de cunho gerencial, sem dúvida, são 

provocadas pela atuação recente do novo órgão do Poder Judiciário, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ, 2008). 

 

Quando da criação do CNJ, através da Emenda Constitucional nº 45/04, de 08 

de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004), ficou claro que o legislador tinha como 

premissa essencial, tornar efetivo um órgão que derivasse do mesmo conceito de 

controle existente na administração pública, que ficou caracterizado como a “faculdade 

de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre 

a conduta funcional do outro, com o objetivo de garantir a conformidade de sua 

atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento 

jurídico”. (MEIRELLES, 2002, p.632).  



 

O CONTROLE EXTERNO DO PODER JUDICIÁRIO E A ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NOS 
ESTADOS DA FEDERAÇÃO: AS PROPOSTAS ATUAIS DE GESTÃO EM PERNAMBUCO E OUTROS ESTADOS. 

10
Ademais, Meireles afirma, ainda, que a Administração Pública, em todas as 

suas manifestações, deve atuar com legitimidade, seguindo as normas pertinentes de 

cada ato e de acordo com a finalidade e o interesse coletivo na sua realização. Aduz 

também: 

Infringindo as normas legais, ou relegando os princípios básicos da 

Administração, ou ultrapassando a competência, ou se desviando da 

finalidade institucional, o agente público vicia o ato de ilegitimidade e o 

expõe à anulação pela própria Administração ou pelo Judiciário em 

ação adequada (MEIRELLES, 2002, p. 635).  

 

Falar de controle externo do Poder Judiciário poderia suscitar um provável 

ferimento ao Pacto Federativo,1 entretanto, há de salientar que a Emenda 

Constitucional n 45/2004, além de criar algumas modificações na esfera jurídica 

processual, como por exemplo, a Súmula Vinculante2, que está prevista no Artigo 103-

A, §§ 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, limitou, tanto a competência de tal órgão, 

com a sua não interferência na função precípua de fazer o direito, que pertence ao 

Poder Judiciário3, quanto a sua total obediência ao Órgão Máximo do Poder Judiciário, 

Supremo Tribunal Federal, a quem está adstrito, deixando claro que não ocorreu, no 

caso, mossa ao Pacto Federativo (PELUSO, 2005).  

 

                                                 
1 Julgamento no STF da ADI nº 3.367-DF, onde a Autora, AMB – Associação dos Magistrados 
Brasileiros, impugnou a criação do CNJ, nos moldes da EC nº 45/04, sob dois fundamentos jurídicos: a) 
a violação ao princípio da separação dos poderes e b) a ofensa ao pacto federativo – Relator Ministro 
Cézar Peluso, data do Julgamento : 13.04.2005. Ação foi julgada improcedente, por maioria de votos, 
sendo vencidos os Ministros Marco Aurélio (que julgava procedente a ação em todos os seus termos); 
Ministra Ellen Gracie e Ministro Carlos Velloso (que julgavam procedente em parte, apenas declarando 
inconstitucionalidade dos Incisos X, XI, XII e XIII do Art. 103-B/CF) e Ministro Sepúlveda Pertence 
(que julgava procedente, em menor extensão, dando pela inconstitucionalidade apenas do inciso XIII e 
caput do Art. 103-B).  

2 Súmula Vinculante (stare decisis) – Inovação prevista pela Emenda Constitucional nº 45/2004, em seu 
Artigo 103-A, §§ 1º, 2º e 3º. É definida como o conjunto de teses jurídicas reveladoras da jurisprudência 
reiterada e predominante no tribunal. O objetivo da súmula é fixar teses jurídicas in abstracto que devem 
ser seguidas pelos membros do tribunal, de modo a facilitar o exercício da atividade jurisdicional pelo 
tribunal que as editou.  In, NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição 
Federal Comentada. 1ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 300/301 e TAVARES, André Ramos, 
LENZA, Pedro e LORA ALARCÓN, Pietro de Jesus. Reforma do Judiciário – analisada e comentada.  
1ª ed., Editora Método, 2005, p. 285/293. 

3 Princípio do juiz natural – Observa-se desde logo, que em passo algum a Constituição se refere a “juiz 
natural”. Aponta-se, porém, como consagração do princípio o disposto no artigo 5º, LIII e XXXVII: 
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; “não haverá juízo ou 
tribunal de exceção”. Luís Antônio Longo, O princípio do juiz natural e seu conteúdo substancial. In: 
PORTO, Sérgio Gilberto (org). As garantias do cidadão no processo civil. Porto Alegre, Livraria do 
Advogado, 2003.  
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E, porventura, também se poderia suscitar acerca do tema, sobre provável  

inconstitucionalidade da criação do Controle Externo do Poder Judiciário, arguindo a 

premissa de que tal controle externo estaria ocorrendo apenas sobre o Poder Judiciário 

Nacional e, portanto, estaria ferindo o princípio da isonomia entre os Poderes. Porque 

não se poderia criar, também, o Controle Externo para os Poderes Executivo e 

Legislativo? 

 

A resposta está no fato de que a construção democrática de uma nação não é 

uma tarefa simples e a nossa democracia, apesar de claramente não consolidada, aos 

poucos demonstra caminhar para uma melhoria na criação de mecanismo de controle 

estatal. Pode-se afirmar que o surgimento da Controladoria-Geral da União (CGU), do 

Poder Executivo, criada em 02 de abril de 2001, através da Medida Provisória nº 

2.143-31, do Governo de Fernando Henrique Cardoso, além do chamado Portal da 

Transparência do Poder Executivo Federal (Decreto nº 5.482/2005), indicam tal 

caminho. Assim não há motivo para visualizar inconstitucionalidade na criação de um 

Órgão de Controle Externo do Poder Judiciário Nacional, pois a criação do órgão 

controlador partiu de um clamor do próprio Poder Judiciário, através de suas maiores 

autoridades, não malferindo o princípio da isonomia no tratamento entre os Poderes.   

 

Por isso é que a Constituição Federal, em seu Artigo 92, I-A (BRASIL, 2004), 

entendeu que o CNJ é Órgão do Poder Judiciário, descartando-se, parcialmente, o 

entendimento de um controle externo do judiciário stricto sensu4.  Na realidade, o CNJ 

é Órgão interno do Poder Judiciário, vez que faz parte da sua estrutura. É judicial, mas 

não jurisdicional, ou seja, entende-se por judicial aquela função que compõe o 

complexo de atividades distintas e harmônicas do Estado, na consecução de seus 

objetivos jurídicos.  

 

A função judicial está inserida no conjunto de direitos, obrigações e atribuições 

do exercente de tal atividade, no caso, o Estado. Por isso é judicial. Tal função não é, 

propriamente, jurisdicional, pois essa é a atividade principal do Poder Judiciário, com a 

finalidade de “dizer o direito”.  

 

                                                 
4 strictu sensu -  indicativo daquilo que deve ser tomado em sentido preciso, sem nenhuma extensão 
analógica. – Dicionário Jurídico, 2ª edição, 1992, Editora Forense Universitária, p.534 
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Com isso, vê-se que o Juiz exerce duas funções: a de decidir e a de 

administrar. Para administrar, o Magistrado precisa de gestão e não existe gestão sem a 

atualização gerencial que está sendo proposta pelo CNJ desde a sua criação.  

 

É da característica do Poder Judiciário Brasileiro, que os Juízes cumulem 

atividades jurisdicionais com atividades administrativas. O juiz não é só responsável 

pelo julgamento dos casos que lhe são confiados, mas também pela gestão dos recursos 

humanos e materiais que utiliza para esse fim. No passado, isso talvez não tivesse tanta 

importância, pois o juiz desenvolvia sua atividade ouvindo as partes e proferindo sua 

decisão, conforme seus conceitos de equidade e justiça. Sem metas de produtividade, 

sem sistemas de controle de processos, o trabalho era desenvolvido, digamos, 

artesanalmente (MOTTA, 2004 in: MAIRTON DA SILVA). 

 

O CNJ não interfere na competência da autoridade judiciária, em face do seu 

caráter fiscalizador administrativo, respeitando o Artigo 37 da Carta Nacional, 

cabendo-lhe fiscalizar a gestão financeira e administrativa do Poder Judiciário, assim 

como o dever funcional dos Juízes.  

 

Em 2008, com a edição da Lei nº 11.798, foi criada a composição e 

competência do Conselho da Justiça Federal, ampliando, ao revogar a Lei nº 8.472/92, 

o seu leque de atuação. Tal Conselho funciona no Superior Tribunal de Justiça, com 

atuação em todo território nacional, tendo como função precípua, a supervisão 

orçamentária e administrativa da Justiças Federais como um todo, de acordo com o 

Inciso II do § Único do Art. 1055  da Constituição Federal, estando vinculado ao CNJ. 

  

O Conselho da Justiça Federal (CJF), com sede em Brasília-DF, tem como 

missão promover e assegurar a integração e o aprimoramento humano e material das 

instituições que compõem a Justiça Federal, sem prejuízo da autonomia necessária ao 

bom desempenho dessas unidades. O Colegiado do CJF é integrado pelo presidente e 

pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), três outros ministros deste 

                                                 
5 Art. 105, § Único, Inciso II da Constituição Federal – 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, cuja decisões terão caráter 
vinculante (Acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/04). 
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mesmo tribunal e pelos presidentes dos cinco tribunais regionais federais do país 

(CJF, 2009).  

As principais atribuições do CJF são exercer a coordenação central e 

padronização, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, das atividades 

de administração judiciária relativas a recursos humanos, gestão documental e de 

informação, administração orçamentária e financeira, controle interno e informática, 

organizadas em forma de sistema. Os sistemas funcionam mediante participação 

integrada dos tribunais regionais federais e seções judiciárias (CJF, 2009). 

 

A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, foram atribuídos 

ao CJF poderes correcionais e caráter vinculante às suas decisões. À Corregedoria-

Geral da Justiça Federal incumbe a fiscalização, o controle e a orientação normativa da 

Justiça Federal, no que diz respeito ao desempenho dessa atividade correcional (CJF, 

2009). 

Associado à sua função uniformizadora, o CJF exerce um importante papel 

como órgão centralizador de informações estratégicas sobre a Justiça Federal em 

âmbito nacional. Por meio das atividades de informação, editoração, ensino e pesquisa, 

voltadas ao aprimoramento da Justiça e realizadas pelo seu Centro de Estudos 

Judiciários, o CJF funciona como um espaço fértil de reflexão e de difusão de 

conhecimentos (CJF, 2009).  

 

Poderia-se dizer que, com a existência do CJF, ocorreria um possível conflito 

de competência deste com o CNJ, entretanto, tal conflito inexiste, pois suas atribuições 

foram devidamente delineadas e como o CNJ está adstrito, apenas, ao Supremo 

Tribunal Federal (STF), resta ao Conselho da Justiça Federal, em cumprimento ao 

Inciso XII do Art. 5º da Lei nº 11.798/086, zelar pelo cumprimento das decisões do 

CNJ, no âmbito da Justiça Federal. 

 

Haveria possibilidade, também, de se suscitar colisão de competências entre o 

CNJ e os Tribunais de Contas, entretanto, são instâncias de Poderes distintos, o 

                                                 
6 Lei nº 11.798/08 – Art. 5º -  Ao Conselho da Justiça Federal compete: 

....XII - Zelar pelo cumprimento das decisões do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da Justiça 
Federal 
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Judiciário e o Legislativo e não há razão para afirmar que alguma delas, no âmbito 

do controle financeiro, deve prosperar (WAMBIER at al, 2006). 

 

Portanto, o CNJ tem o seu Controle Externo como meramente administrativo e 

financeiro e isto tanto é correto, que seus atos estão sujeitos, apenas, ao crivo do 

Supremo Tribunal Federal - STF, estabelecendo-se, pois, a preeminência deste, como 

Órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho Nacional de Justiça (NERY 

JUNIOR e NERY, 2006). 

 

Assim, apesar de ser conceitualmente Órgão interno do Poder Judiciário, e que 

seu Controle Externo é meramente administrativo, o CNJ, diante de um clamor da 

sociedade civil e da política nacional, direciona a sua atuação tencionando melhorar a 

justiça como um todo e sua imagem deveras desgastada.  

 

É até histórico o fato de que os Juízes praticam jurisdição sem gestão. Onde 

atuam, no primeiro Grau, os Magistrados ficam na dependência dos Prefeitos para 

conseguir funcionários. Ou seja, na prática, não há estrutura para auxiliar os Juízes na 

maioria das varas brasileiras. Para isso, basta observar a morosidade geral exposta nos 

estudos nominados “Justiça em Números”, do próprio CNJ, referente aos anos de 2004 

a 2008. Portanto, isto é uma realidade que o CNJ quer combater e mudar radicalmente. 

 

Para melhorar tal imagem, utiliza-se das propostas atuais de gestão para 

extirpar velhos vícios ainda existentes que ainda permeiam os Tribunais em todo o 

Brasil, reformulando políticas de gerenciamento da máquina jurídica e diminuindo 

problemas como a morosidade da justiça, falta de transparência, corrupção em todos os 

seus escalões, abuso de autoridade, falta de infra-estrutura administrativa e tecnológica 

e nepotismo, dentre outros. 

 

O estudo pretende indicar as propostas atuais de gestão do Judiciário Nacional, 

implementadas pelo controle externo, na figura do Conselho Nacional de Justiça, 

circunscrevendo tal análise não somente ao Estado de Pernambuco, como também a 

outras unidades da Federação, que são: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, 

pois em conjunto com Pernambuco, compõem os Estados onde predominam o maior 

volume de processos judiciais da justiça comum, detendo em seus acervos, um número 
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superior a um milhão de processos cada, em suas respectivas serventias judiciais 

(CNJ, 2008). 
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Justificativa 

 

O desenvolvimento dessa pesquisa torna-se relevante em face da importância 

do assunto, pois está ligado a um tema, que além de polêmico e atual, é pautado pelo 

ineditismo, já que está em voga a discussão da aplicabilidade, ou não, das propostas 

atuais de gestão para o Controle Externo do Poder Judiciário Brasileiro.  

 

Ora, inicialmente, não há porque se falar em um controle externo do Poder 

Judiciário Brasileiro em sua totalidade, nem sequer ataque ao Pacto Federativo, pois, a 

redação que foi, finalmente aprovada, é a que está ordenada na Emenda Constitucional 

nº 45/2004 (Artigos 92, I-A e 103-B da CF) e que diz, claramente, em seu § 4º: “que 

compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes [...]” (BRASIL, 2004).  

 

Com isso, entende-se que o Conselho Nacional de Justiça é Órgão interno do 

Poder Judiciário Nacional e que seu controle externo é meramente administrativo, não 

jurisdicional, ou seja, não ocorre o malferimento do pacto federativo (WAMBIER et al, 

2006).  

 

Muitos profissionais, das mais diversas áreas, até mesmos Magistrados, 

defendem o controle externo do Poder Judiciário, sob a alegação de que as 

Corregedorias não resolvem as situações ilícitas que muitas vezes são praticadas por 

membros da Magistratura e até mesmo, servidores da Justiça (SANTOS et al, 2006).  

 

Ocorre, porém, que dificilmente alguém se manifesta oficialmente para oferecer 

denúncias e, os poucos que aparecem, oferecendo-as, ficam a esperar, deixando de crer 

na “justiça". Existe, atualmente, um controle conhecido por todos nós, como um 

controle interno interna corporis7. De grande valia, mas inoperante. Esse controle é 

exercido por todos os Tribunais, por suas Corregedorias. Estando assim, o próprio 

Poder Judiciário, dotado de corrigir os desvios, os desmandos de seus membros. Mas o 

que se vê é um sistema que não funciona corretamente, viciado pelo corporativismo. 

Visualiza-se, pois, que tal controle disciplinar é exercido pelos próprios juizes, 

                                                 
7 interna corporis -  No âmbito interno, da corporação, do grupo ou do órgão, com respeito ao que nele 
se trata ou decide.  Dicionário Jurídico, 2ª edição, 1992, Editora Forense Universitária, p.303. 
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deixando claro que a atuação das corregedorias não é tão eficiente, não tendo, 

portanto, a confiança da sociedade (SANTOS et al, 2006).  

 

É esperado, com isso, superar as expectativas da sociedade e ajudar na 

interação da relação entre o Poder Judiciário e o cidadão comum. Deve-se estar atento 

às modificações e às necessidades da sociedade, tornando a Justiça acessível, célere, 

efetiva e qualificada. Essa decisão se constitui uma resposta institucional ao próprio 

setor público e a sociedade brasileira como um todo, que identificam como problemas 

comuns e seculares, a não prestação eficiente da justiça (SANTOS et al, 2006).  

 

Ademais, vale lembrar que o efetivo controle administrativo através do CNJ, 

faz vislumbrar a necessidade do fiel cumprimento aos princípios jurídicos e 

administrativos que regem a matéria, em especial: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência, além de agilidade e isonomia, bem como pela 

observância dos procedimentos formais previstos na legislação aplicável (MELLO, 

2001). 

 

Em sua origem, chamava-se de controle político toda a forma de controle 

exercido pelo Estado e tido como essencial para os regimes democráticos. Surgiu para 

prevenir o arbítrio (ARAÚJO, E.N., 2006).  

 

No Brasil, a distinção que se faz entre o controle interno da administração e o 

controle externo é o seguinte: o controle interno é o da própria administração sobre 

seus atos, agentes, órgãos ou entidades, também denominado de controle 

administrativo ou executivo; e o controle externo é o exercido por outros poderes, 

chamados controle legislativo ou parlamentar, com atividades especiais de controle 

exercidas pelo Tribunal de Contas e o Controle Jurisdicional pelo Poder Judiciário, 

caracterizado pela provocação da parte (ARAÚJO, E.N., 2006). 

 

Como a justiça no Brasil adota o sistema de jurisdição una, o chamado Controle 

Jurisdicional da Administração é exercido com exclusividade pelo Poder Judiciário e 

incide sobre atos administrativos ou materiais praticados mais comumente pelo Poder 

Executivo, mas também pelo Poder Legislativo e pelo próprio Poder Judiciário, estes 

em suas atividades administrativas. A regra geral é a da verificação, apenas, da 

legalidade do ato, que sob a aparência de formalmente regular, na realidade pode vir a 
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encobrir abusos ou desvio de poder, não se atentando, portanto, sobre o aspecto 

discricionário (mérito) do ato administrativo (ARAÚJO, E.N., 2006).   

 

A criação do CNJ potencializou essa regra geral de controle da legalidade do 

ato, no âmbito do Poder Judiciário, deixando claro, ainda, que o Poder Judiciário 

passou a ser o único Poder da República a ter um órgão de controle externo, quando, 

na verdade, já é controlado constantemente pelo Ministério Público, pelos advogados, 

pela mídia e pela população, além do controle de suas contas pelo Tribunal de Contas 

respectivo (TAVARES, LENZA e LORA ALARCÓN, 2005). 

 

Os processos de modernização, que se observam nas diversas organizações, 

quer sejam públicas ou privadas, refletem os anseios e as preocupações de seus 

dirigentes de atender as expectativas de sua comunidade usuária, que cada vez mais 

exige eficiência, agilidade, segurança e excelência no atendimento. 

 

Diante deste cenário, é cristalina a contribuição do Conselho Nacional de 

Justiça como um dos instrumentos de modernização judiciária, tornando possível a 

confiabilidade de um melhor atendimento, conferindo agilidade aos processos e, em 

específico, no caso do Poder Judiciário, a celeridade na prestação jurisdicional. 

 

A melhoria da prestação jurisdicional é, na verdade, o que se pretende atingir, 

contando com o suporte efetivo da Ouvidoria do CNJ, com a sua extensão no Estado 

de Pernambuco, onde, deve-se ressaltar, foi inovador, ao implantar em 1998, a 

Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através da Resolução nº 

105/98, de 1º de outubro de 1998  (TJPE, 1998). 

 

Em relação às propostas atuais de gestão, além de sua função precípua e 

constitucional de controlar a atuação administrativa e financeira do Judiciário, zelando 

pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência, cumprindo, assim, o Pacto de Estado8, em favor de um Judiciário mais 

célere e republicano, firmado em 15 de dezembro de 2004, pelos chefes dos três 

Poderes, com o debate sobre a reforma do judiciário, institucionalizada pela Emenda 

Constitucional nº 45/04, o CNJ desenvolve sua missão de fomentar o planejamento 
                                                 
8 TAVARES, André Ramos, LENZA, Pedro e LORA ALARCÓN, Pietro de Jesus. Reforma do 
Judiciário – analisada e comentada.  1ª ed., Editora Método, 2005, p. 36/.37 
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estratégico de gestão do Poder Judiciário, minimizando o seu insulamento 

administrativo e se modernizando, com políticas aglutinadoras, ou seja, políticas que 

tornem uniformes as formas de gerenciamento do Poder Judiciário como um todo. 

 

Ressalta-se que o Pacto Federativo de 2004 foi reafirmado em 2009, na edição 

do novo pacto, chamado Pacto Republicano9, onde os dirigentes dos três Poderes, mais 

uma vez se reuniram para discutir e efetivar novos acordos de cooperação para acelerar 

as reformas impostas pelo pacto anterior e acrescentar novos limites aos problemas 

administrativos e gerenciais da União como um todo.  

 

Assim, pode-se dizer que o CNJ atua como coordenador administrativo do 

Poder Judiciário, conduzindo suas atividades para três objetivos essenciais: a 

modernização tecnológica, o planejamento estrutural unificado de médio e longo prazo 

e o respeito aos direitos fundamentais (CNJ, 2008).  

 

Destaca-se, ainda, que o CNJ deve atuar como órgão de planejamento, 

articulação e supervisão, enfatizando, no âmbito administrativo e gerencial, a tentativa 

de modernizar a gestão dos Tribunais em todo o território nacional (CNJ, 2008). 

 

Para tornar reais esses objetivos essenciais, o CNJ recomenda dividir o seu 

planejamento estratégico em dois pontos: o primeiro é o ponto das providências de 

âmbito normativo, ou seja, são solicitações feitas aos poderes Executivo e Legislativo, 

para que se dê prioridade aos projetos de leis, visando tornar agiu a prestação 

jurisdicional em todo território (CNJ, 2008).  

 

Em 2008, foram sancionadas duas leis, de matéria penal e processual penal, que 

visam dar agilidade ao processo do Júri, além de projetos de lei modificativos do 

Código de Processo Penal. Na área penal militar, o CNJ propõe alteração dos Decretos-

Lei números 1001 e 1002 de 21 de outubro de 1969 (PL 2014/03), para especificar a 

competência dos crimes dolosos contra a vida, praticados por militares contra civis. Na 

área trabalhista, há inúmeros Projetos de Lei em tramitação, assim como Projetos de 

                                                 
9 O novo Pacto Federativo, denominado II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais 
acessível, ágil e efetivo, foi editado em 13 de abril de 2009, pelos Chefes dos Três Poderes, Pres. Lula 
da Silva (Poder Executivo); Senador José Sarney (Presidente do Senado Federal – Poder Legislativo) e 
Deputado Federal Michel Temer (Presidente da Câmara Federal dos Deputados – Poder Legislativo) e 
Ministro Gilmar Mendes (Presidente do STF – Poder Judiciário). 
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Lei de matéria Processual Civil, para revogar inúmeros dispositivos do CPC e de 

alteração de artigos da Lei nº 9.504/97, que trata de matéria eleitoral (CNJ, 2008). 

 

O segundo ponto é o que trata das providências de âmbito administrativo 

gerencial, que visa pautar o  planejamento estratégico nos seguintes tópicos: 

 

�  busca de mecanismo que ofereçam ampliação do acervo à justiça e oferecimento de 

melhor qualidade da prestação das atividades jurisdicionais, voltadas ao aumento da 

credibilidade da sociedade; 

�   promoção da responsabilidade social e do respeito ao meio ambiente; 

�  promoção do alinhamento estratégico com demais unidades do Poder Judiciário; 

�  atuação no aprimoramento da comunicação com os jurisdicionados, com os demais 

poderes, co m meios acadêmicos, organismos civis e com a sociedade em geral; 

�  otimização dos processos fundamentais de trabalho existentes, de modo a garantir a 

agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. (CNJ, 2008). 

 

Para poder realizar um bom serviço, foi criado, no CNJ, um  organograma 

estrutural, com as suas Comissões, auxiliando desta feita, todos os Tribunais em seus 

problemas de gestão. Tais comissões podem ser temporárias ou permanentes. 

Atualmente são oito: 1) Tecnologia da Informação; 2) Estatística e Gestão Estratégica; 

3) Fundos, Orçamento e Reaparelhamento do Poder Judiciário; 4) Prerrogativas na 

Carreira da Magistratura; 5) Acompanhamento legislativo e estudo de projeto de lei; 6) 

Acesso à Justiça; 7) Reforma do Regimento Interno e, 8) Liberdades Públicas e 

Execuções Penais (CNJ, 2008). 

   

Dentre tais Comissões, a de maior destaque é a Comissão de Tecnologia da 

Informação, que tem como missão principal, formular propostas visando estabelecer 

parâmetros de informatização do Poder Judiciário, a fim de promover níveis crescentes 

de qualidade, eficiência, transparência, interoperacionalidade e acesso à justiça, 

objetivando o uso de novas tecnologias, para combater a morosidade e aperfeiçoar a 

análise das informações e dos dados estatísticos (CNJ, 2008). 
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As outras Comissões pretendem tornar o judiciário mais rápido no que tange 

às Estatísticas, Gestão, Reaparelhamento da máquina judiciária e outros. (CNJ, 2008).  

 

Desde a sua criação foi possível observar que o CNJ já criou parcerias frutíferas 

com o Superior Tribunal de Justiça – STJ e com Tribunais Federais e Estaduais, 

cumprindo o que está disposto na Lei nº 11.419/06, que trata da criação e utilização, 

em todo o Poder Judiciário, do Sistema de Processamento Judicial Eletrônico, além do 

Conselho da Justiça Federal, como assim determina a Lei nº 11.798/08 ( CNJ, 2008).  

 

Mas, apesar de tais parcerias, os Tribunais Estaduais, por estarem mais 

próximos da população, deveriam realizar uma prestação jurisdicional mais aceitável, 

entretanto, realizam um serviço não tão satisfatório. Explica-se: os Tribunais dos 

Estados Federados não possuem um aparato estrutural adequado para oferecer uma 

melhor qualidade de serviços judiciários e, diferentemente dos Tribunais Federais, 

ficam a mercê dos Poderes Executivos dos seus Estados para arrecadar verbas maiores, 

e assim, realizar as mudanças necessárias. 

 

Diante disso, o CNJ visualizando modificar essa realidade, auxilia os Tribunais 

Estaduais, para garantir uma melhoria do acesso à justiça estadual e a sua eficiência 

processual, com a implementação de programas e ações como a Justiça Itinerante 

(inclusive fluvial), Justiça Comunitária e Justiça Ativa; mutirões para agilizar os 

processos em Juizados Especiais e nas unidades com atraso no andamento dos 

processos; a implantação da Justiça Virtual no âmbito dos Juizados Especiais; avanços 

nos parques computacionais, com a modernização tecnológica, doação aos Estados 

Federados de computadores que serão interligados aos sistemas do próprio CNJ, dentre 

outros (CNJ, 2008). 

  

A gestão do Poder Judiciário nos Estados tornou-se mais célere com a 

implantação de políticas administrativas descentralizadas. Algumas estruturas foram 

redimensionadas, com modificações nas Varas das Comarcas das capitais e do interior. 

Em alguns Estados, atualizaram-se os Códigos de Organização Judiciária.  

 

Em 2008, o CNJ estabeleceu diretrizes para a elevação dos padrões da 

moralidade e ética no Poder Judiciário como um todo. Observa-se, daí, a aprovação do 

Código de Ética da Magistratura Nacional, que oferece a necessidade da pontualidade 
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na prestação jurisdicional dos Juízes, a exclusão de comportamento de 

autopromoção dos Juízes, a não opinião dos Juízes em processos pendentes de 

julgamento e a possibilidade de denúncia, quando tiverem sofrendo qualquer 

interferência limitadora de sua atuação jurisdicional (CNJ, 2008). 

 

O CNJ, no seu Plenário, decidiu, ainda, sobre o nepotismo, na tentativa de 

extirpar de vez a prática nos Tribunais em todo o país, teto remuneratório do Poder 

Judiciário, estatização das serventias e concurso público para provimento de serventias 

extrajudiciais, além de tratar de inúmeras PECs de interesses dos servidores públicos 

do Poder Judiciário, visando uma melhoria nos serviços prestados (CNJ, 2008).  

 

Nos Estados, os setores da administração interna de cada um dos Tribunais de 

Justiças acompanharam e fiscalizaram, com eficiência, o trâmite processual 

administrativo, em especial os dispêndios financeiros. Importantes resultados 

alcançados foram à rápida distribuição processual que, em alguns casos, está sendo 

feita em 24h (processos originários) e em 48h (processos recursais), e o recebimento de 

petições judiciais por internet e por fax (CNJ, 2007). 

 

Merece registro a implantação de assessorias de estatística e a rotina de 

controles estatísticos nas unidades jurisdicionais dos Estados, que possibilitam a 

centralização de informações e o controle da produção das atividades judicante das 

comarcas (CNJ, 2007). 

 

Alguns Tribunais de Justiça criaram bancos de boas práticas com vistas a 

disseminar projetos desenvolvidos por magistrados e servidores do Poder Judiciário, 

além de investir na capacitação dos seus servidores, realizar ações de cunho 

socioambiental, realizar acordos e convênios institucionais com outros órgãos e criar 

um bom relacionamento com o cidadão ( CNJ, 2007). 

 

Ademais, Foram implantados novos procedimentos para a contenção e 

racionalização de gastos nos Tribunais, inclusive na área de utilização dos veículos. 

Destaque-se a ampla utilização do pregão eletrônico, que proporcionou transparência e 

agilidade na conclusão das licitações, bem como economias, em alguns casos, de mais 

de 30% na aquisição de bens e serviços. Realizaram-se, também, diversos processos 

seletivos para contratação de dezenas de juízes de Direito. Planos de carreiras, cargos e 
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vencimentos foram reformulados a fim de corrigir distorções e estabelecer critérios 

de desempenho que incentivem a produtividade e a qualificação acadêmica. Diversos 

programas de capacitação de servidores e de magistrados foram oferecidos, por meio 

de cursos nas mais diversas áreas, tais como administração, virtualização de processos, 

etc. (CNJ, 2008). 

 

O CNJ pauta seu trabalho através de Resoluções, Recomendações, Enunciados 

Administrativos e Acordos de Cooperação, dentre os quais se destacam:  

− Resolução nº 04, de 16 de agosto de 2005 – Dispõe sobre a criação do Sistema de 

Estatística do Poder Judiciário;  

− Resolução nº 05 de 16 de agosto de 2006 – Dispõe sobre os limites de despesas com 

pessoal e encargos sociais para os órgãos do Poder Judiciário;  

− Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005- Dispõe sobre a prática de Nepotismo no 

âmbito do Poder Judiciário;  

− Resolução nº 12, de 14 de fevereiro de 2006 – Cria o banco de soluções do Poder 

Judiciário;  

− Resolução nº 15, de 20 de abril de 2006 – Dispõe sobre a regulamentação do Sistema 

de Estatística do Poder Judiciário; 

− Resolução nº 33, de 10 de abril de 2007- Dispõe sobre a criação do Sistema Integrado 

da População Carcerária no âmbito do Poder Judiciário;  

− Resolução nº 41, de 11 de setembro de 2007 - Dispõe sobre a utilização do domínio 

primário “jus.br” pelos órgãos do Poder Judiciário e disciplina, ainda, o modelo de 

gestão que deve ser seguido por todos os órgãos do Poder Judiciário Nacional; 

− Resolução nº 46, de 18 de dezembro de 2007 - Cria as Tabelas Processuais Unificadas 

do Poder Judiciário e dá outras providências; 

− Resolução nº 49, de 18 de dezembro de 2007 - Dispõe sobre a organização de Núcleo 

de Estatística e Gestão Estratégica nos órgãos do Poder Judiciário, relacionado no art. 

92, incisos II ao VII, da Constituição da República Federativa do Brasil;  

Resolução nº 50, de 25 de março de 2008 - Altera os artigos 2º, 4º, 5º e 7º, da 

Resolução nº 44, que dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional dos Condenados por 

ato de Improbidade Administrativa no âmbito do Poder Judiciário Nacional. 

Publicação: Diário de Justiça, página 1, do dia 31 de março de 2008.  

Resolução nº 60, de 19 de setembro de 2008  - Dispõe sobre a Criação do Código de 

Ética da Magistratura Nacional ; 

Resolução nº 65, de 16 de dezembro de 2008  - Dispõe sobre a uniformização do 

número dos processos nos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências. 
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(Aprovada na 76ª Sessão Ordinária, de 16 de dezembro de 2008. Publicada no DJ-e, 

edição nº 02/2009 de 09 de janeiro de 2009, p. 2-27); 

Resolução nº 67, de 03 de março de 2009 – Dispõe sobre o novo Regimento Interno do 

CNJ, revogando o anterior (Resolução nº 02/05);  

Resolução nº 75, de 12 de maio de 2009 - Dispõe sobre normas gerais para o concurso 

de ingresso à Magistratura no Poder Judiciário; 

− Recomendação nº 13, de 6 de novembro de 2007 - Recomenda os Tribunais que 

regulamentem a orientação emanada deste Conselho Nacional de Justiça, aplicável a 

todos, no sentido de que a lista tríplice a que se refere o art. 94, parágrafo único, da 

Constituição Federal seja formada em sessão pública, mediante votos abertos, 

nominais e fundamentados; 

− Recomendação nº 14, de 6 de novembro de 2007 - Recomenda aos Tribunais a adoção 

de medidas para dar prioridade aos processos e procedimentos em que figure como 

parte interveniente pessoa com idade superior a 60 anos, em qualquer instância.  

− Acordo de Cooperação entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Colégio de 

Presidentes dos Tribunais de Justiça, a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB 

e a Escola Nacional da Magistratura – ENM nº 4/2007 - O Acordo tem por objeto a 

realização do seminário Soluções no Âmbito da Administração Judiciária: Gestão, 

Eficiência e Qualidade, cujas conclusões serão apresentadas durante o III Encontro 

Nacional de Juízes Estaduais – ENAJE, e busca identificar e divulgar, sobretudo 

perante a comunidade jurídica, as melhores práticas na área de administração da 

atividade judiciária. 

− Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ – CSJT - TST- TJRN – Este 

acordo visa a cessão do Sistema Hermes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Norte, sem ônus, para os outros órgãos do Poder Judiciário. Tal sistema elimina a 

burocracia, permitindo a rapidez no envio de correspondências e atos processuais e 

administrativos.  

 

Vê-se que os instrumentos citados estão abarcando os problemas que 

motivaram a criação do CNJ, quais sejam, a corrupção, a morosidade, o nepotismo, o 

abuso, a falta de transparência e a falta de estrutura na gestão dos Tribunais.  

 

Na sua fase atual, a prioridade do CNJ é preparar o caminho para a formulação 

de diretrizes para o Poder Judiciário, seja para retificar desvios institucionais ou para 

direcionar as atividades jurisdicionais visando ao aperfeiçoamento da Justiça. O Poder 

Judiciário precisa tornar-se plenamente um organismo sistêmico, seguindo regras 
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uniformes na gestão administrativa para responder a contento as demandas da 

sociedade, crescentes em número e em complexidade (CNJ, 2007). 

 

Em atendimento ao disposto no art. 103-B, § 4º, inciso VII, da Constituição 

Federal10, o CNJ busca, através de seis temas, a melhoria da atividade judiciária como 

um todo. Os temas são: Atividade Judicante, Gestão Orçamentária, Gestão de Pessoas, 

Modernização Tecnológica, Responsabilidade Socioambiental, Relações Institucionais 

e Relacionamento com o Cidadão. O STJ e os Tribunais Federais estão em avançado 

estudo e implantação de tais temas, entretanto, nos Estados, tais implementações de 

políticas gerenciais são mais demoradas, pois há uma grande variação de orçamento e 

tratamento dispensado entre os entes políticos de cada Unidade Federativa e o Poder 

Judiciário Estadual (CNJ, 2007). 

 

Sabe-se, então, que nos Estados, já se iniciaram os trabalhos de 

aperfeiçoamento da máquina judiciária. No presente estudo destaca-se a evolução do 

trabalho de gestão em onze Estados11: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 

Paulo, pois são nestes Estados onde se encontra o maior volume de processos judiciais 

da justiça comum, detendo cada Estado, em seus acervos, um número superior a um 

milhão de processos cada (CNJ, 2007).  

 

Vê-se, então, o ineditismo do presente trabalho ao enfatiza o caráter legitimador 

dos princípios do "devido processo de lei" e da “eficiência administrativa dos órgãos 

do Poder Judiciário”, absolutamente necessários para o patamar que se espera alcançar 

de Estado Democrático de Direito e que são preferíveis à decisão isolada do 

magistrado. Partindo-se da premissa que o conhecimento científico está em constante 

evolução e que as lacunas do saber são naturais decorrências deste processo, formulou-

se a seguinte pergunta condutora da pesquisa.  

 

 

 

                                                 
10 Art. 103-B, §4º, Inciso VI da Constituição Federal – No Inciso citado, expõe-se as atribuições do CNJ, 
onde também lhe confere “elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças 
prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário.” 

11 Relatórios Anuais do CNJ/2007 e 2008 e as pesquisas dirigidas pelo CNJ denominadas “Justiça em 
números 2007” e “Justiça em Números 2008”.  
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“QUAIS AS PROPOSTAS ATUAIS DE GESTÃO PARA O ESTADO DE 

PERNAMBUCO E OUTROS ESTADOS E O CONTROLE EXTERNO DO PODER 

JUDICIÁRIO E DA ATUAÇÃO DO CNJ NOS ESTADOS FEDERADOS?” — a qual 

orientará a persecução de todos os objetivos referentes a este projeto. 
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Problematização 

 

O Conselho Nacional de Justiça era uma necessidade e atualmente é uma 

realidade, vislumbrada a sua criação, através da Emenda Constitucional nº 45/2004. 

 

Após a sua criação e posterior implantação, visualiza-se, paulatinamente, a sua 

vinculação aos Tribunais pelo Brasil. Desta forma questiona-se: será que o CNJ irá, ou 

não, conseguir combater a corrupção e a tão conhecida morosidade da Justiça 

Nacional. 

 

Sabe-se hoje, que dentro do contexto do Estado de Pernambuco, a Associação 

dos Magistrados de Pernambuco - AMEPE fez muitos questionamentos ao CNJ, 

visando um crescente aprimoramento da prestação jurisdicional. Com isso, o Poder 

Judiciário do Estado de Pernambuco procurou seguir fielmente as decisões do 

colegiado e as orientações do CNJ.  

 

Entretanto, apesar da Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário do Estado 

de Pernambuco, ser a maior dentro todos os Estados Federados, com 91,7% (noventa e 

um vírgula sete por cento)12, o Estado ficou atrás do Estado do Ceará na média geral13. 

Vê-se, também, que a Justiça Comum Federal tem uma Taxa de Congestionamento de 

76,1% (sessenta e seis vírgula um por cento) e a Justiça Comum Estadual tem a taxa de 

congestionamento de 79,6% (setenta e nove vírgula seis por cento), números estes 

extraídos do novo Relatório Justiça em Números – CNJ/2008. 

 

Ou seja, a Taxa de Congestionamento14 da justiça brasileira, de uma forma 

geral, está alta, fazendo-se pensar na necessidade de uma mudança de paradigma 

gerencial em todos os Tribunais, quer federais, quer estaduais. Observa-se, ademais, 

que a Justiça Comum Federal tem um acervo com 6.5 (seis e meio) milhões de 

processos e a Justiça Comum Estadual tem um acervo de mais de 57 (cinqüenta e sete) 

milhões de feitos, concluindo-se que ambas necessitam de um choque de gestão que já 

está sendo, passo a passo, implementado pelo CNJ (CNJ, 2008).  

                                                 
12 Relatório Anual do CNJ denominado “Justiça em Números 2008” (CNJ, 2009) 
13 Relatório Anual do CNJ denominado “Justiça em Números 2007 “(CNJ, 2008) 
14 Entende-se por Taxa de Congestionamento, o indicador que mede o quanto a justiça consegue decidir 
com presteza as demandas da sociedade, Isto é, se as novas demandas e os casos pendentes do período 
anterior são finalizados ao longo do ano (CNJ, 2008) 
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 O fato do Tribunal de Justiça de Pernambuco seguir fielmente as 

recomendações do CNJ, já deixa cristalino o seu avanço em tão pouco tempo, 

mostrando amadurecimento administrativo e gerencial, que pode refletir, sem dúvida, 

em um futuro próximo, na melhoria da produção processual e no atendimento a 

sociedade.  

 

Com isso, vê-se que o CNJ foi aprovado pelo Poderes Judiciários de muitos 

Estados, tornando-se essencial. Suas decisões já modificam situações administrativas 

eivadas de vícios corporativistas de longas datas, situações estas, que já estavam 

enraizados no dia-a-dia de tais Tribunais. 

 

Mas, apesar de situação promissora, há, ainda, muito a se crescer em termos de 

uma boa prestação jurisdicional provocada pela imposição decisiva do CNJ. Caminha-

se para uma melhoria, mas de uma forma lenta e gradativa, o que não deixa de 

demonstrar a existência de problemas dos mais diversos que surgem a cada denúncia, 

encaminhamento ou dúvida suscitada.  

 

Assim, depreende-se que o CNJ é um instrumento de eficácia já demonstrada, 

entretanto, devido aos problemas que ainda ocorrem na Justiça brasileira, problemas 

estes que surgem ao se deparar com situações ilegais, mas cobertas pelo manto da 

legalidade, há de se ter paciência, para que se verifique, efetivamente, se as reformas 

causadas pelo trabalho do CNJ serão realmente obedecidas. 

 

Desta forma, ao visualizar que o modelo democrático nacional talvez, não 

esteja tão consolidado15 como se apregoa, tornando nossa democracia frágil16, resta, 

                                                 
15  Conceito de democracia consolidada é aquele onde o chamado modelo de democracia majoritária se 
consolida através da observação dos oitos critérios arguidos por Robert A. Dahl, em seu livro Poliarquia 
e que são: 1) o direito ao voto; 2) o direito a ser eleito; 3) o direito dos líderes políticos de competirem 
por apoio e votos; 4) eleições livres  e honestas; 5) liberdade de reunião; 6) liberdade de expressão; 7) 
fontes alternativas de informação e 8) instituições capazes de fazer com que as medidas do governo 
dependam do voto e de outras manifestações da vontade popular. In LIJPHART, Arend. Modelos de 
Democracia, 1 ed. Editora Civilização Brasileira, 2003, p. 27 e p. 69/71.  
16  Estudo realizado pelo Prof. Jorge Zaverucha que demonstra o Brasil como uma poliarquia 
(democracia política), mas que ainda não atingiu o modelo ideal de uma democracia consolidada como, 
por exemplo, os Estados Unidos da América, existindo, ainda, mecanismos que fogem ao controle de 
uma normalidade constitucional em caso de crise, confirmando que o ponto de não retorno ao 
autoritarismo ainda não foi atingido pela frágil democracia brasileira, deixando claro que o Brasil tem 
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apenas, perguntar: O que era Estado?; O que era Controle?; Por que no Brasil atual o 

Estado necessita da intervenção do modelo clássico de controle?; O ideal de harmonia 

entre os poderes não mais existe, ou nunca existiu?; É a crise do sistema de freios e 

contra-pesos (checks and balances)?; Ocorreram excessos?; Talvez se o Brasil fosse 

harmônico entre os três Poderes e o Poder Judiciário brasileiro fosse transparente 

(accountability)17, não precisaríamos de tal controle externo, ou precisaríamos?; Por 

que radicalizar?   

 

No tocante ao conceito de democracia consolidada, o que no caso do Brasil é 

motivo de contestação, percebe-se, na explicação de Jorge Zaverucha, que 

diferentemente de muitos Estados ocidentais, como a França, Estados Unidos, 

Inglaterra, dentre outros, o processo de amadurecimento histórico brasileiro ocorreu ao 

contrário, onde os direitos civis são frágeis e não tão assegurados. Foram criados, 

apenas, bons mecanismos que visam garantir um legal exercício dos direitos políticos. 

Diferentemente, nos países citados acima, o processo de amadurecimento histórico se 

deu, primeiro, com a criação dos direitos civis e posteriormente, os outros direitos 

como os políticos e os sociais. 

 

Zaverucha indica, ainda que: 

 

O grande desafio é criar uma democracia que consiga conciliar o 

aspecto formal (procedimento) com o seu conteúdo (substância). Ou 

seja, transformar uma democracia de direito em democracia de fato. No 

sentido de que as forças em conflito consigam fazer avançar interesses 

por meio de canais institucionais. (ZAVERUCHA, 2005, p.17). 

 

Marshall (1967) demonstra bem esse processo: 

O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade 

individual – liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e 

                                                                                                                                              
um federalismo de duvidosa existência. In ZAVERUCHA, Jorge. Frágil Democracia, 1 ed. Editora 
Civilização Brasileira, 2000, p. 09/16 e p. 295/313 .  
17   Conceito que significa responsabilização política ou capacidade de prestar contas e está intimamente 
conectado, como comprova Guilermo O`Donnell, com os critérios adotados por Robert Dahl, para aferir 
o grau de consolidação da democracia política de um Estado (poliarquia). Pode ser classificado como 
accountability vertical e accountability horizontal, e explica, em tese, que um Estado é realmente 
democrático quando tem seus direitos políticos vigentes em conjunto com os seus direitos civis. 
Guillermo O`Donnell, accountability horizontal e as novas poliarquias, 1998, Lua Nova n 48, p. 27/52. 
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fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à 

justiça. Este último difere dos outros porque é o direito de defender e 

afirmar todos os direitos em termos de igualdade com os outros e pelo 

devido encaminhamento processual. Isto nos mostra que as instituições 

mais intimamente associadas aos direitos civis são os tribunais de 

justiça. Por elemento político se deve entender o direito de participar do 

exercício do poder político, como um membro de um organismo 

investido de autoridade política ou como eleitor dos integrantes de tais 

membros. As instituições correspondentes são o parlamento e o 

conselho de Governo local. O elemento social se refere a tudo que vai 

desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao 

direito de participar, por completo, da herança social e levar a vida de 

um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na 

sociedade. As instituições mais intimamente ligadas a ele são o sistema 

educacional e os serviços sociais (apud ZAVERUCHA, 2005, pp 

27/28). 

 

Desta forma, existe, no Brasil, o entendimento de que estamos vivendo uma 

democracia que privilegia o processo eleitoral, deixando de fora outros elementos 

primordiais para a consolidação da nossa frágil democracia. 

 

A teoria elitista de Schumpeter afirma que uma democracia se satisfaz com a 

realização de eleições para os cargos do legislativo e do executivo. Aduz ainda que: 

 

“{...} o método democrático é aquele acordo institucional para se chegar 

a decisões políticas em que indivíduos adquirem o poder de decisão por 

meio de uma luta competitiva pelos votos da população.” 

(SCHUMPETER, 1986, p.336). 

  

Já para Dahl, com a sua teoria da poliarquia, há a ideia de que devemos 

maximizar os princípios ditos democráticos, para que a democracia almejada alcance a 

maior extensão possível, sem se descuidar da perspectiva da representatividade 

(DAHL, 1997).  
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É esse caminho que a democracia brasileira ainda falta percorrer. Precisa  

conjugar os conceitos de accountability horizontal e accountability vertical na questão 

democrática, como assim demonstra O`Donnell 

 

“[...] accountability horizontal só pode bem funcionar em um Estado de 

Direito[...]” (apud ZAVERUCHA, 2005, p.47). 

 

Para O`Donnell, accountability horizontal depende de uma rede de agências 

que possam garantir um resultado concreto a partir da punição de ações ilícitas, 

enquanto que accountability vertical está voltada para os mecanismos de controle 

presentes na própria sociedade, principalmente para monitoramento indireto de ações 

de governo (O`DONNELL, 2000).  

 

Finalizando, por cumprir as decisões do CNJ, o Poder Judiciário do Estado de 

Pernambuco estaria na vanguarda do melhoramento e do bom funcionamento da gestão 

administrativa judiciária? Pode-se dizer, dessa forma, que ao utilizar os conceitos como 

o de accountability, para um trabalho transparente e eficaz, o Estado de Pernambuco 

segue no rumo de uma gestão mais eficiente? ou ainda, há um longo caminho a 

percorrer? Daí surge o questionamento norteador do trabalho, que é como está a 

situação de Pernambuco perante os outros Estados que possuem acervos com mais de 

um milhão de processos? Eis a problematização que surge do assunto ora estudado e 

esmiuçado. 
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Objetivos 

 

- Objetivo Geral 

 

– Estudar o controle externo do Poder Judiciário e a atuação do CNJ nos Estados 

Federados e as propostas atuais de gestão em Pernambuco e outros Estados. 

 

 

-  Objetivos Específicos 

 

– Descrever os fundamentos teóricos do controle externo; 

 
– Analisar o papel do Conselho Nacional de Justiça no exercício do Controle Externo 

de 

    âmbito nacional; 

 
– Identificar as propostas vigentes para o exercício do Controle Externo Brasileiro; 

 
– Determinar o posicionamento da doutrina acerca da eficácia da nova sistemática; 

 
– Realizar estudo comparativo entre o Estado de Pernambuco e outros Estados – Bahia,  

   Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul Santa Catarina e São Paulo. 

 
- Demonstrar a situação do Estado de Pernambuco diante da temática proposta, em 

   relação aos outros Estados e quais são as propostas concretas de gestão para o Estado  

   de Pernambuco;  
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1.  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

 

Este projeto de pesquisa adotará uma metodologia qualitativa, com formato de 

pesquisa documental, utilizando-se a técnica de análise de conteúdo. 

 

 A pesquisa qualitativa não objetiva enumerar ou medir eventos e, geralmente, 

não emprega instrumental estatístico para análise dos dados. Busca a obtenção de 

dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação 

objeto de estudo (NEVES, 1996). 

 

A maioria dos estudos que se realizam no campo da educação é de natureza 

descritiva, onde a análise qualitativa pode ter apoio quantitativo, mas geralmente se 

omite a análise estatística ou o seu emprego não é sofisticado (TRIVIÑOS, 1987).  

 

Para um melhor desenvolvimento dessa tese, utiliza-se, também, da 

classificação estabelecida por Sylvia Vergara (2007), que a apresenta sob dois focos: 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

A classificação quanto aos fins pode ser exploratória ou descritiva. No 

presente caso, terá elementos descritivos. 

 

 Quanto aos meios, classifica-se como documental e bibliográfica, conforme 

se vê pelas etapas sequenciais a seguir. Tais etapas delineiam os procedimentos 

metodológicos que serão empregados para se realizar o trabalho de pesquisa e a 

obtenção dos resultados (VERGARA, 2007, p. 49). 

 

Para Sylvia Vergara (2007), na possibilidade de se aplicar a pesquisa 

documental, visualizam-se os documentos conservados no interior dos órgãos públicos 

e privados de qualquer natureza, ou com pessoas. Nessa classificação são inseridos 

igualmente os registros, regulamentos, ofícios, memorandos, comunicações informais, 

fotografias, cartas pessoais e outros. 
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O formato de pesquisa documental é constituído pelo exame de materiais que 

ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reexaminados com 

vistas a uma interpretação nova ou complementar, podendo se constituir em base de 

útil para outros tipos de estudos (GODOY, 1995). 

 

 Daí entende-se que, de acordo com Sylvia Vergara, a “pesquisa bibliográfica é 

o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.” 

(VERGARA, 2007, p. 48) 

  

Bardin (1977) definiu a análise de conteúdo como sendo “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens”. Segundo Rodrigues e Leopardi (1999), o 

emprego da técnica de análise de conteúdo tem se ampliado significativamente em 

diferentes campos e circunstâncias de pesquisa, especialmente em trabalhos que 

envolvem avaliações e interpretações de dados e seus resultados, com base em 

elementos textuais de um contexto discursivo. 

 

Como será utilizada a técnica de análise de conteúdo para que sejam 

trabalhados os elementos textuais de natureza técnica, legislativa ou jurisprudencial, a 

estratégia de ação será pautada na realização de três fases fundamentais: 1ª – A pré-

análise dos conteúdos de natureza técnica ou jurídica; 2ª – A exploração do material; e 

3ª – O tratamento dos resultados. 

 

O levantamento bibliográfico das avaliações de todas as abordagens 

relacionadas com o tema “controle externo do poder judiciário”, será instrumentalizado 

através da análise dos livros especializados, material acadêmico (monografias, 

dissertações e teses) e dos artigos que tenham sido publicados nos últimos 10 (dez) 

anos, cujos conteúdos estejam correlacionados com o objeto de estudo. 

 

Essa etapa compreende a reunião e análise dos diplomas legais pertinentes ao 

Conselho Nacional de Justiça e das jurisprudências, doutrinas especializadas, projetos 

de lei, propostas de emendas à Constituição Federal, focalizando dentre outros pontos, 
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sobreposições, lacunas e divergências, e interfaces com outros instrumentos legais 

igualmente aplicáveis à matéria.  
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2. AS EVOLUÇÕES HISTÓRICA E JUSFILOSÓFICA QUE 

FUNDAMENTARAM O CONTROLE EXTERNO 

 

 2.1   Autores do Renascimento 

 

Desde os tempos idos, o homem tenta vivenciar equilibradamente em 

sociedade. Esse avanço da convivência social foi deveras lento e espinhoso. A 

evolução do homem ora conhecido como moderno (homo sapiens sapiens) ocorreu no 

período conhecido como neolítico (mais ou menos 10.000 anos a.C.) e derivou-se de 

uma melhoria nas condições climáticas decorrentes da última era glacial18. 

 

Com isso, o homem moderno desenvolveu, principalmente na região conhecida 

como crescente fértil (Oriente Próximo), as técnicas da agricultura; a domesticação de 

certos animais, e criou determinadas instituições que são conhecidas até hoje, como a 

família e a religião (DIAMOND, 1996).  

 

  Sabe-se que a civilização é uma invenção da humanidade e o denominado 

entorno artificial, também. Entende-se como entorno artificial19 o mundo criado pelo 

homem e amplamente conhecido por cidade. Decorre daí, da revolução neolítica, a 

gênese do que seria futuramente conhecido como estado20. 

 

De acordo com Edward Burns: 

 

Podemos definir estado como uma sociedade organizada que ocupa um 

território específico e que possui um governo efetivo, independente de 

controle externo. A essência do estado é o poder de fazer e executar leis, 

e de preservar a ordem social pela punição daqueles que infringem essas 

leis. (BURNS, 2003, p 13). 

 

 

 

                                                 
18  Grande História Universal – O princípio da Civilização, Ediciones Folio, 2006, p. 10/25. 

19  Ruth Whitehouse e John Wilkins, Grandes Civilizações do Passado – As origens das Civilizações, 
Ediciones Folio, 2007, p. 05/09. 

20  Edward McNall Burns, História da Civilização Ocidental, Editora Globo, 2003, 42 edição, p. 10/19. 
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Assim, com o avanço das relações sociais, constatou-se atualmente, através 

da descoberta dos primeiros assentamentos do homem moderno, que as cidades e 

vilarejos como os de Uruk (considerada a primeira cidade do mundo), Eridu, Ur, 

Largash, Nínive (todas no atual Iraque) e Jericó (atual Israel), com a existência 

estimada entre 8.000 anos a.C. e 3.500 anos a.C, deram origem aos Sumérios e 

posteriormente, aos Babilônicos21. Decorrem, dessa época, também, os primeiros 

regramentos, como os famosos Lei de Talião (Suméria) e o Código babilônico de 

Hamurabi (TILLY, 1996).  

 

De uma forma um pouco ortodoxa em relação aos outros seres que coexistem 

neste planeta, o homem conseguiu domar, em determinado momento, o ímpeto primal 

das inter-relações com o próximo; modelando suas concepções primordiais da vila até 

a configuração de um Estado moderno22, e nos intervalos existentes entre os 

incontáveis conflitos humanos23 e as respectivas guerras24, evoluir religiosa, 

tecnológica, cientifica e financeiramente (ARRIGHI, 2003).  

 

Evidentemente, essa evolução levou a civilização a se deparar com Estados 

governados por herdeiros divinos e, consequentemente, tal situação, salvaguardada a 

existência contraditória e efêmera de déspotas justos e iluminados, geravam governos 

tirânicos. No limiar da civilização ocidental, Aristóteles já tinha observado a tendência 

dos tiranos de eliminar todas as diferenças sociais e também, todos os tipos de 

privilégios dos seus súditos, para que isso gerasse uma trêmula igualdade perante si 

mesmos (ARISTÓTELES, 2004).  

 

O interessante é que Aristóteles, em sua obra intitulada “Política”, identificou a 

noção teórica da tripartição dos poderes, com a existência de três funções distintas 

exercida pelo poder soberano: a função de elaborar normas gerais e abstratas (função 

legislativa), a função de aplicar as normas gerais aos casos concretos (função 

executiva) e a função de dirimir os conflitos eventualmente havidos na aplicação de 

tais normas (função de julgamento). A diferença para os modelos futuros é de que tal 

                                                 
21  Michael Roaf, Grandes Civilizações do Passado – Mesopotâmia, Ediciones Folio, 2007, p. 05/09. 

22 Maquiavel -  O Príncipe, Editora Paz e Terra, 15 edição, 1996, p.11/60;  

23 Maquiavel –. Da arte da guerra, Editora Martin Claret, 2004, p. 101/127; 

24  idem, p. 101/127; 
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poder fracionado, continuaria, pois, como a centralização política da figura de um 

único monarca soberano (BARRETO V.P., 2006).  

 

Por outro lado, Bobbio explana que: 

 

...Sócrates (na realidade Platão), expõe sua concepção do Estado 

entendido como um organismo, que será sadio quando cada um, baseado 

na divisão de trabalho, desempenhar convenientemente o próprio mister 

e interiorizar a necessidade desta sua função particular para o bem do 

todo: a justiça é, deste modo, consciente e viva harmonia. (BOBBIO, 

MATTEUCCI e PASQUINO, 2004, p. 276/277 ). 

 

  Essa harmonia exposta por Platão em sua obra “República”, foi à 

primeira manifestação de Jusnaturalismo e fez com que pensadores da antiga Roma 

criassem o que conhecemos como Direito Natural (BOBBIO, MATTEUCCI e 

PASQUINO, 2004, p. 656 ). 

 

  Bobbio cita em seu Dicionário Político que: 

 

Numa célebre passagem do “De republica” , Cícero defende a existência 

de uma lei “verdadeira”, conforme a razão, imutável e eterna, que não 

muda com os países e com os tempos e que o homem não pode violar 

sem renegar a própria natureza humana (BOBBIO, MATTEUCCI e 

PASQUINO, 2004, p. 656 ). 

  

No início da Idade Média, o escritor Marcílio de Pádua, contrariou a Igreja e foi 

excomungado por causa de sua obra, “O defensor da paz”, onde esboçou um conceito 

de soberania, com a criação de um Estado Moderno, sem a interferência da autoridade 

eclesiástica. O seu objetivo era confrontar a autoridade do poder político e civil frente à 

superioridade papal. É a ideia do Monismo Estatal, de que o Estado só tem um poder, 

que é estatal, não dualista, ou seja, poder estatal mais poder religioso. Sua visão indica 

poder estatal como político e civil (ARAÚJO, 2003). 

 

É a gênese do Estado laico, com os primeiros discursos sobre a ideia de povo, 

poder e território na formação de um Estado. Nessa época, encontram-se os estudos de 
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Guilherme de Ockham, que em seu livro “O brevilóquio”, tratou sobre o principado 

tirânico, onde o imperador faz parte da nação e do Estado (ARAÚJO, 2003).  

 

Na Idade Média Alta, Santo Agostinho entendia que o homem era uma criatura 

fundamentalmente má que precisava do controle do governo. O tipo de regime 

governamental que predominava nos estados feudais era o Absolutista, quer soberano; 

quer papal. Naquela época, o Direito Natural era o divino e se impunha perante o 

homem, através do poder de um soberano. (VAN CREVELD, 2004).  

 

Vê-se, então, que ao observar tais autores da Idade Média, conclui-se que tal 

época não foi um período de trevas, o que ocorria, na realidade, é que as religiões 

enclausuravam o conhecimento e, com isso, com o passar do tempo, a religião passou a 

ser a fonte do saber, causando revoltas generalizadas por toda a Europa, abrindo espaço 

para o período futuro chamado Iluminismo.   

 

Assim, entende-se por Regime Absolutista aquele que dominou a Europa a 

partir do final do século XV, e era definido como a forma de Governo em que o 

detentor do poder exerce este último sem dependência ou controle de outros poderes, 

superiores ou inferiores (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 2004, p. 02/06). 

  

Entretanto, no período histórico conhecido como o Renascimento, ocorreu uma 

ruptura de pensamento, com o surgimento de teses que viriam modificar o 

entendimento da época sobre o Direito Natural e o conceito de Estado. Huig de Groit 

(Hugo Grócio) entendia que o Estado ideal era aquele que separava, na raiz, a teologia 

do estudo de direitos (EDMUNDSON, 2006). 

 

Na obra, “O Príncipe”, Maquiavel impõe uma das primeiras classificações 

moderna feitas sobre o Estado25, apesar de ser este um estudo sobre poder. Maquiavel 

classificava os Estados segundo o tipo (cap. I) e depois examina como eles podem ser 

conquistados e conservados - caps. II a XI. (MAQUIAVEL, 1996). 

 

                                                 
25  Maquiavel entendia o Estado como uma organização social estruturada a partir do exercício do poder. 
Dicionário de Filosofia do Direito – Vicente de Paula Barreto, org. editora Unisinos/Renovar, 2006, p. 
286; 
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O conceito de conflitos humanos e o estudo das guerras já existiam desde a 

mais remota antiguidade, entretanto, Maquiavel resgata os conceitos clássicos gregos e 

romanos e indica, na obra “Da arte da guerra”, que os conflitos humanos e as guerras 

não são obras das pessoas e sim do Estado; narra, ainda, que a guerra nada mais é do 

que um duelo em que se confrontam inteligências e vontades, por isso, não considera 

apenas a força material pura como fator decisivo dos combates (MAQUIAVEL, 2004). 

 

Posteriormente, a obra de Bodin, “Os seis livros da República” (1576), ao 

tentar atualizar o pensamento aristotélico, entendia que o verdadeiro Estado tem um 

detentor exclusivo do poder soberano e as formas mistas não passam de corruptelas de 

Estados. Entende-se por forma mista, a forma de Estado que combinasse monarquia 

com a democracia, ou outra qualquer proposta. Em sendo assim no âmbito do Estado, 

ocorre pensamento diferente quando no âmbito do governo, onde o soberano pode 

delegar certa parcela do poder a uma assembléia aristocrática ou popular. Desta forma, 

Bodin prefere que o poder soberano é sempre exclusivo, originário, indivisível, 

absoluto e perpétuo, mas as formas de exercício desse poder podem combinar divisões 

e delegações. Nota-se, mesmo assim, uma evolução no pensamento, pois o poder 

divino e soberano, em Bodin, aceita ser limitado no tocante à parte do seu poder. 

(BARRETTO V.P., 2006).  

 

No esteio das revoluções protestantes de Lutero e Calvino e da tese do 

protestante holandês Hugo Grócio, surgiu o estudo que causou mais impacto naquela 

época. Era a idéia de que o poder divino real (ou soberano) podia formalizar um pacto 

(contrato) com o homem (que estava em condição miserável), que faria com que as leis 

da natureza fossem obedecidas e assim, se teria à paz desejada, tendo como condição 

suficiente o poder coercitivo que garantisse o seu fiel cumprimento (que se 

configuraria na figura mitológica do monstro bíblico Leviatã26). Foi considerada como 

a primeira acepção do Estado moderno. (PISIER, 2002). 

 

 

Em 1648, foi firmado o Tratado de Westfália (atual Alemanha), onde se chegou 

ao modelo atual de Estado com soberania, com paz interna (relativa, é verdade), já 

                                                 
26  In HOBBES, Thomas. Leviatã. Editora Martin Claret, 2005, p. 95/166 e p. 499/508; 
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distante da influência religiosa, mas ainda com certa influência absolutista 

(EDMUNDSON, 2006). 

 

Nessa época, conjuntamente com o pensamento hoobesiano, há de elevar os 

conceitos formulados por John Locke. Assim como Hoobes, contratualista, Locke 

entendeu que ocorria desigualdade de posses entre os homens, conseqüência natural da 

liberdade e igualdade iniciais dos homens. Há o homem diligente e racional 

(proprietário), que quando está no estado da natureza, pode punir quem desrespeita os 

princípios naturais (entre eles o respeito pela propriedade), com isso, para Locke, o 

estado da natureza é o estado de guerra. Ocorre, então, a necessidade de criar um 

estado de sociedade, que formalizaria um contrato social, pois não há juiz imparcial, e 

nesse caso, necessita-se de um juiz imparcial. Em tal estado de sociedade, o judiciário 

não é um poder independente (LOCKE, 2005). 

 

Dessas ideias pré-iluministas, surgiu a 1ª tentativa da divisão clássica dos 

Poderes. Tal ideia foi exposta por John Locke, na sua célebre obra “Os Dois Tratados 

sobre o Governo” (1690), sobre os acontecimentos que culminaram na Revolução 

Gloriosa na Inglaterra do século XVII e que identifica dois poderes fundamentais: o de 

fazer as leis, o Legislativo; e o de executá-las, o Executivo. Para Locke, o Judiciário 

não é individualizado, sendo suas funções distribuídas entre os dois (LOCKE, 2005).  

 

  Apesar de se caminhar para uma clara mudança nas relações de poder  entre os 

entes denominados Estado moderno, Estado Absolutista e o Estado Papal, não há como 

desassociar, naquela época, a influência exercida sobre os pensadores mais relevantes, 

quer em pequena escala; que em larga escala, de um domínio soberano ou absolutista 

sobre o Estado. De Maquiavel, passando por Hugo Grócio, Bodin, Locke e 

principalmente Hobbes, todos entendiam que o Poder Absolutista, exercido através do 

Estado Absolutista, ainda deveria exercer algum tipo de influência, algum tipo de 

poder, apesar da nova relação contratual exigida pelo novo modelo estatal (BOBBIO, 

MATTEUCCI e PASQUINO, 2004, pp. 01/07 e 655/660 ).    
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2.2. Autores do Iluminismo 

 

No Iluminismo há uma ruptura. Assim, para melhor auxiliar uma ciência 

jurídica que crescia rapidamente, o direito também teve que se desenvolver. Neste 

período, classificado, historicamente, como iniciado no século XVII, teve, no 

movimento naturalista do século XVIII, passando pelas teorias evolucionistas de 

Charles Darwin e Lamarck, uns marcos muito importantes, que deixou vários os 

dogmas para trás, que foi a obra de Descartes, que em seu “Discurso do método para 

bem conduzir sua razão e buscar as verdades na ciência” (1637), que trouxe a 

contribuição metodológica da pesquisa empírica através de quatro preceitos: 1- algo 

que não seja evidente; 2- dividir as dificuldades surgidas; 3 – pesquisa deve começar 

do mais fácil para chegar ao mais complexo e 4 – fazer revisões gerais, para suprir 

deficiências (BARRETTO V.P., 2006). 

 

A inovação da proposta está no fato de que, esse novo método propõe um 

método universal, onde não há necessidade de revelação divina na pesquisa científica, 

que pode ser aplicável em qualquer campo do conhecimento, como uma contribuição 

metafísica. Essa contribuição metafísica tem duas espécies de substâncias: a substância 

pensante e a substância extensa. No ser humano, essas substâncias se interagem, 

formando a união substancial, que formam o dualismo cartesiano. Os desdobramentos 

de tal dualismo correspondem ao que conhecemos como a teoria do conhecimento, 

com a imposição da dúvida metódica e criando o racionalismo cartesiano, que buscou, 

desde então, a verdade laica e a liberdade científica (DESCARTES, 2000). 

 

Além do empirismo herdado da ciência, é dessa época, também, a contribuição 

do iluminismo racionalista, que encontra em Voltaire, com “Tratado sobre a 

tolerância” (1763), o seu maior autor, onde entende a necessidade de rejeitar toda 

explicação metafísica na busca da verdade, desaprovando os dogmas religiosos que 

deixam os espíritos em servidão e fiéis na ignorância (NAY, 2007)   

 

Com essas novas ideias cartesianas, iluministas e até racionalistas, os juristas, 

principalmente Montesquieu (O Espírito das Leis - 1748), ao resgatar as obras de 

Maquiavel, Hobbes e Locke, dos limites do Renascimento, publicou sua obra máxima, 

que reformulou o pensamento arcaico e modificou o entendimento de todo um sistema 
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político-jurídico que vigora até hoje e que serviu de base tanto para a teoria da 

Constituição Mista quanto para o sistema inglês de rule of law (PISIER, 2002).  

 

Como já foi anteriormente explanada, a divisão clássica dos Poderes foi exposta 

por John Locke, na sua célebre obra “Os Dois Tratados sobre o Governo”, sobre os 

acontecimentos que culminaram na Revolução Gloriosa na Inglaterra do século XVII e 

que identifica dois poderes fundamentais: o de fazer as leis, o Legislativo; e o de 

executá-las, o Executivo. Para Locke, o Judiciário não é individualizado, sendo suas 

funções distribuídas entre os dois (LOCKE, 2005).  

 

Montesquieu narra em sua obra que para evitar excessos, os Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário devem ser divididos entre pessoas diferentes e que 

esse pensamento influenciou a Revolução francesa. O interessante é que sua obra 

influenciou, de sobremaneira, as obras de Hamilton, Madison e Jay em “O Federalista” 

(1788), originando no estado americano, uma carta magna com fundamento no Estado 

Federalista, confirmando a Declaração da Independência dos Estados Unidos e os 

founding fathers27, de 1776 (NAY, 2007). 

 

Assim, na obra “O Federalista”, de Hamilton, Madison e Jay, consolidou-se a 

idéia da tripartição de funções, mediante a construção doutrinária do sistema de freios 

e contrapesos (checks and balances), com a finalidade de estabelecer limitação 

recíproca entre os poderes. Diziam: "a tripartição dos poderes consiste em dar aos que 

administram cada poder os meios necessários e motivos pessoais para resistir aos 

abusos dos outros" (HAMILTON, MADISON e JAY, 1984).  

 

Assim, é perfeitamente legal o controle externo do Poder Judiciário, pois não 

ofende o princípio da legalidade, corolário do Estado de Direito, que determina 

absoluta observância dos ditames legais por governantes e governados. Ao contrário, 

tal controle busca assegurar o equilíbrio entre as funções estatais para evitar o abuso de 

poder e, assim, preservar incólumes os direitos fundamentais do homem e os preceitos 

constitucionais (GABRIEL, 2004). 

 

                                                 
27 Seguia-se à época o modelo da Inglaterra do Governo Misto. 
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Contudo, deve-se lembrar da importância e da influência das obras de 

Rousseau, que posteriormente a Montesquieu e anteriormente ao Federalista, 

contribuiu com a teoria da vontade geral, ou soberania do povo, onde se entende que o 

homem é mal governado, e, portanto, vítima de injustiças e da tirania. Daí, Rousseau 

elaborou um novo contrato social onde todos os indivíduos aceitam perder sua 

“liberdade natural”, mas diferentemente de Hobbes, onde havia uma doação completa 

dos direitos do cidadão, os indivíduos ficam ligados ao “corpo político”, como “parte 

indivisível do todo”, continuando a exercer seus direitos. Esses princípios do direito 

político estão em sua obra mais conhecida “O Contrato Social” de 1762 (ROUSSEAU, 

1989). 

 

Porém, anteriormente, em sua outra obra “Discurso sobre a Origem e os 

Fundamentos da Desigualdade entre os homens” (1755), Rousseau condenou toda 

espécie de desigualdade, fez critica ao despotismo e a sociedade vigente na França pré-

revolucionária e a própria Revolução que estava se formando, pois entendia que a 

burguesia iria se beneficiar da insurreição, com a manutenção dos privilégios e a 

defesa da propriedade privada, transformando toda a situação em um mero 

continuísmo. (ROUSSEAU, 2005). 

 

Desta forma, vê-se a importância precípua das obras de Rousseau sobre o 

estudo político do Estado, pois ao narrar a necessidade que o legislador tem de 

conhecer bem o seu povo, ao editar as leis, Rousseau entendia que não existe ação 

política boa em todos os seus termos, levando ao entendimento de que os políticos 

devem prestar bem atenção aos anseios do povo, para evitar futuras insurreições. 

(WELFORT, 2004). 
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2.3 – Autores Contemporâneos 

 

Antes de adentrar no limiar da era da revolução industrial propriamente dita, 

faz-se necessário citar a importância dos autores Tocqueville e Stuart Mill. Tais autores 

elevaram a um novo patamar o conceito de igualdade e de liberdade (NAY, 2007). 

 

 Tocqueville, em sua obra “A democracia na América” (1835 e 1840), expôs 

uma análise bem aproximada do princípio democrático, ao entender que as nações 

européias estavam no meio do caminho entre a aristocracia e a democracia, 

diferentemente da América, com a sua “democracia virtuosa”, que pode não ser o 

modelo ideal, mas, com certeza é um caminho para liberdade e igualdade. Lançou, 

também, um olhar ambivalente sobre a democracia, quando deixou claro que, se não 

forem protegidos os direitos fundamentais, pode-se voltar ao despotismo, em face da 

apatia dos cidadãos e que, no plano moral, a democracia permitia a realização de uma 

sociedade mais justa (WELFORT, 2004). 

 

Já Stuart Mill, elevou o conceito utilitarista liberal de Bentham ao defender a 

liberdade, conciliando as virtudes do elitismo com participação democrática 

(WELFORT, 2004). 

 

Em suas obras “A liberdade” (1859) e “Considerações sobre o governo 

representativo” (1861), Stuart Mill declarou o desejo de abrir as camadas modestas, o 

sistema britânico de política, defendendo um regime parlamentar fundamentado na 

participação popular. Explica, ainda, que o voto para todas as camadas é o instrumento 

que servirá como mantenedor dessa liberdade (WELFORT, 2004).   

 

Assim, ao chegar ao limiar da industrialização, com a sua 1ª Revolução, 

realizada pelos maquinários de tecer algodão, que o mundo tecnológico trazia, 

aconteceram, também, novas implicações dogmáticas. Tais dogmas sempre 

acompanharam a humanidade, entretanto, identifica-se que, na atual sociedade, cada 

vez mais informatizada, ocorre uma interdependência entre as ciências jurídicas e as 

ciências sociais. A origem de tal interdependência surgiu dessa época revolucionária. 

Daí, as sociedades modelaram os paradigmas para a devida aplicação da ordem através 

de leis que foram codificadas para regular a conduta social. (BARRETTO V.P., 2006). 
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Dessa forma, com essas evoluções no campo da política e do direito, foi-se 

observado que a ciência tinha cada vez mais influência no cotidiano. O fato mais 

importante, um verdadeiro divisor de eras, foi a 2ª Revolução Industrial no final do 

século XVIII e início do século XIX, que ocorreu na Europa e teve conseqüências 

científicas e tecnológicas, em escalas mundiais, que nos acompanham até os dias atuais 

(ARRIGHI, 2003). 

 

Foi esta, a revolução das máquinas ferroviárias que mudou a face do mundo. 

Infelizmente, tais avanços tecnológicos não foram seguidos pela justiça social, que era 

embrionária na época, em face das revoluções que ocorreram anteriormente na França 

nos séculos XVIII e XIX. Essa ausência de justiça social iria, em um futuro próximo, 

influenciar um novo movimento ideário denominado “positivismo”, que teria 

influência decisiva no direito, desbancando o jusnaturalismo (HÖFFE, 2001). 

 

O jusnaturalismo moderno, que começou a formar-se a partir do século XVI, 

dominou por largo período a filosofia do direito. A crença no direito natural – Isto é, na 

existência de valores e de pretensões humanas legítimas que não decorrem de uma 

norma emanada do Estado – foi um dos trunfos ideológicos da burguesia e o 

combustível das revoluções liberais. Ao longo do século XIX, com o advento do 

Estado Liberal, a consolidação dos ideais constitucionais em textos escritos e o êxito 

do movimento de codificação, o jusnaturalismo chega ao seu apogeu e, 

paradoxalmente, tem início a sua superação histórica. Considerado metafísico e anti-

científico, o direito natural é empurrado para a margem da história pela onipotência 

positivista do final do século XIX (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 2004, p. 

659 ).    

 

A Escola Positiva, através das idéias filosóficas de Auguste Comte, John Stuart 

Mill, Spencer e as obras “Crítica da Razão Pura”; “Crítica da Razão Prática” e “Crítica 

do Juízo”, do filósofo Emmanuel Kant, influenciaram o jurista Hans Kelsen, que com 

sua obra “Teoria Pura do Direito” estabeleceu a corrente jurista-positivista e fincou as 

bases do direito positivo. Explana Kelsen que: 

 

“O direito possui como objeto único o estudo das normas jurídicas, 

desenraizadas de suas origens sócio-políticas, pois o jurista, nessa 



 

O CONTROLE EXTERNO DO PODER JUDICIÁRIO E A ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NOS 
ESTADOS DA FEDERAÇÃO: AS PROPOSTAS ATUAIS DE GESTÃO EM PERNAMBUCO E OUTROS ESTADOS. 

47
concepção, deve apenas ater-se aos aspectos formais dos processos de 

criação dos atos normativos, de delimitação das competências, de início 

e fim das regras jurídicas, de hierarquização dessas mesmas de modo 

escalonado e piramidal. Nesta proporção, o Estado é apenas a autoridade 

emanadora das normas jurídicas” (C.B. BITAR, 2002, p. 26). 

 

O positivismo filosófico foi fruto de uma crença exacerbada no poder do 

conhecimento científico. Sua importação para o direito resultou no positivismo 

jurídico, na pretensão de criar uma ciência jurídica, com características análogas às 

ciências exatas e naturais. A busca de objetividade científica, com ênfase na realidade 

observável e não na especulação filosófica, apartou o direito da moral e dos valores 

transcendentes. Direito é norma, ato emanado do Estado com caráter imperativo e 

força coativa. A ciência do direito, como todas as demais, deve fundar-se em juízos de 

fato, que visam ao conhecimento da realidade, e não em juízos de valor, que 

representam uma tomada de posição diante da realidade. Não é no âmbito do direito 

que se deve travar a discussão acerca de questões como legitimidade e justiça 

(BOBBIO, 1995). 

 

Pode-se dizer, assim, que com o surgimento da obra de Montesquieu, 

estabeleceu-se a separação dos poderes em um maior equilíbrio, concluindo, com isso, 

que se atingiu certo estágio de maturidade sobre o estudo do Estado, que vem desde 

Platão, Aristóteles, passando por Maquiavel, Hobbes, fincando bases em Locke e 

Montesquieu e seguindo em franca evolução com autores contemporâneos como 

Rawls, com a sua magnífica obra denominada “Uma Teoria da Justiça”, buscando, 

desta forma, o tão procurado welfare state (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 

2004, pp. 01/07 e 655/660 ).    

 

Com o surgimento e desenvolvimento do direito positivo, a codificação ficou 

mais objetiva e seguindo o modelo criado pela “Enciclopédia” de Diderot e 

D’Alembert, quando da adoção dos direitos da razão e os inúmeros princípios, como 

por exemplo, o da soberania popular e soberania nacional, os juristas puderam separar 

doutrinariamente os direitos. Desta forma, surgiram o Direito Constitucional Positivo e 

outros, que tipificaram os princípios usados até hoje (BONAVIDES, 2006). 
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De fato, no entendimento de Eugênio Zaffaroni (1995), "não há em 

Montesquieu qualquer expressão que exclua a possibilidade de controles recíprocos, 

nem que afirme absurda compartimentalização que acabe em algo parecido como três 

governos". 

 

A expressão separação de poderes não foi empregada por Montesquieu, nem 

entende que os órgãos investidos das três funções do Estado seriam representantes do 

soberano, acometidos de parte da soberania, absolutamente. Não está em Montesquieu 

qualquer explicação que leve ao entendimento de que uma teoria da separação de 

poderes implica separação absoluta dos órgãos que exercem a função executiva e a 

legislativa. Entendia que devia existir uma ação contínua dos dois poderes um sobre o 

outro, uma verdadeira colaboração (BARACHO, 1984). 

 

Na Justiça Constitucional, o mecanismo de controle externo encontra sua 

legitimação na Teoria da Separação dos Poderes, em especial, no sistema dos freios e 

contrapesos (checks and balances), que propõe um inter-relacionamento das atividades 

desenvolvidas pelos órgãos especializados, para melhor eficiência do Estado. Afinal, 

de acordo com Montesquieu "É necessário que, pela natureza das coisas, o poder 

detenha o poder" (MONTESQUIEU, 1996). 

  

Desta forma, na idade moderna, verificou-se que o direito, em todas as suas 

novas categorias, consolidou-se no século XIX, já arrebatado pelo positivismo, com 

status e ambição de ciência e o discurso acerca do Estado atravessou, ao longo do 

século XX, três fases distintas: a pré-modernidade (ou Estado liberal), a modernidade 

(ou Estado social) e a pós-modernidade ou Estado neoliberal (BARROSO L.R., 2001). 

 

Tais conceitos, historicamente aceitos, foram sedimentados na época 

contemporânea, através do estudo do americano John Rawls, em sua obra, “Uma teoria 

da Justiça”, onde há uma reformulação das relações existentes entre o direito, política e 

a filosofia moral. Rawls teve, em seu estudo, um consenso acadêmico de sua teoria ao 

reabilitar o liberalismo político por meio da reconciliação dos princípios liberais 

(direitos básicos ou fundamentais) com princípios igualitaristas (igualdade política e 

suas implicações sociais, materiais e econômicas), por meio do que ele mesmo 
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denominou de reconciliação das liberdades dos antigos e modernos, em alusão à sua 

concepção original de justiça com equidade (RAWLS, 1997). 

  

Há uma conexão do estudo Rawlsiano com o estudo de Keynes (Teoria Geral), 

onde o bem estar social igualitarista, se funde com o liberalismo e o individualismo 

formal dos direitos fundamentais. (BARRETTO V.P., 2006). 

 

Segundo Rawls, o que é importante para o Direito dos Povos é a justiça e a 

estabilidade de sociedades liberais e decentes, sem atentar para questões de justiça 

distributiva. As ideias de paz perpétuas, originárias de Kant e Rousseau, são resgatadas 

e incorporadas por Rawls, em uma utopia realista, onde Estados denominados 

imperialistas, tentaram impor seus ideais sem fundamentos normativos e de acordo 

com os seus interesses econômicos particulares. Ou seja, a teoria Rawlsiana 

modernizou antigos conceitos de equilíbrio jurídico, social e político, seriamente 

abalados após os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial  (BARRETTO V.P., 

2006). 

 

Deve-se falar em tais conceitos Rawlsianos, no presente estudo, pois a época 

contemporânea foi marcada pro eventos que quase derrocaram a democracia dos 

Estados, a segurança política, a ética e a justiça e por via reflexa, a tripartização dos 

Poderes. Foi a imposição do caos, onde em determinada época do século XX, 

emergiram governos estatais totalitários, que tinham por conteúdo programático, a 

eliminação total das leis positivistas, que promoviam o equilíbrio social e preservaram 

a estabilidade da tutela dos cidadãos (BARRETTO V.P., 2006). 

 

Norberto Bobbio, ao citar Kant diz que “Todas as ações relativas ao direito de 

outros homens, cuja máxima não seja susceptível de publicidade, são injustas.” 

(BOBBIO, 1999, p.209).  

  

Essa característica totalitária surgiu do estudo da filósofa Hannah Arendt, em 

seu “As Origens do Totalitarismo”. Nesse Estado Totalitário, vislumbrado por Arendt, 

que teve a sua gênese em antigos estados grego-espartanos, há o seu aparelho 

ideológico, que promove a ruptura da realidade, impondo sua força dedutiva por meio 

da dialética ou da lógica, se auto-argumentando e se auto-explicando (ARENDT, 

2004). 
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É o surgimento do peso doutrinário capaz de suprimir sentimentos pessoais e 

promover premissas máximas totalitárias. Com isso há uma intromissão ideológica, 

sem contestação, nos meandros dos poderes legislativos e judiciários, tornando-os 

nebulosos e sob controle do poder executivo. É o mal radical conjugado com o colapso 

da moralidade, onde tudo é possível. Tal regime foi observado na Alemanha Hitlerista 

Nazista em larga escala e, em menor escala, no Fascismo Italiano de Benito Mussolini 

(ARENDT, 2004). 

 

Esse modelo foi extirpado ao fim da Segunda Grande Guerra, entretanto, ao 

longo do século XX, ditadores de Estados europeus menos favorecidos, generais 

caudilhistas da América Latina e golpistas africanos, utilizaram-se de tais 

ensinamentos doutrinários e criaram, ou tentaram criar, por algum tempo, Estados 

totalitários, causando atraso na implantação da igualdade dos poderes em tais Estados.  

 

Infelizmente, o Brasil foi afetado pelo golpe de Estado de 1964, que tentou 

implantar, através de suas polícias, alguns dos remédios repressivos característicos de 

Estados totalitários e teve com isso, fraturas estruturais, tantos nos três poderes, quanto 

na implantação da legalidade dos direitos fundamentais básicos, visualizando-se, ainda 

nos dias de hoje, a nítida noção da não consolidação da nossa democracia 

(ZAVERUCHA, 2006).   

 

Para finalizar, vê-se que o discurso acerca do Estado perpassou o século XX, 

através de três fases distintas: a pré-modernidade (ou Estado liberal), a modernidade 

(ou Estado social) e a pós-modernidade, ou Estado neoliberal. 

 

Sabe-se que o Estado liberal chegou ao século XX abrindo caminho para um 

Estado intervencionista cada vez mais envolvido no financiamento e na administração 

de programas de seguro social. Em sua obra “Teoria geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda” (1936), Keynes afirmava que a oferta agregada e a demanda não se 

equilibravam automaticamente conforme afirmava Adam Smith, ao contrário, era 

possível que a demanda ficasse presa à situação que restringisse a oferta, com as 

pessoas gastando menos, reduzindo a demanda numa espiral descendente, fazendo com 

que as economias funcionassem a uma fração do seu potencial. Com isso, Keynes 
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entendia que o Estado deveria intervir artificialmente, estimulando a demanda (VAN 

CREVELD, 2006). 

 

Após a guerra, a intervenção estatal na economia explodiu no mundo, indicado 

que o modelo do welfare state era o melhor modelo, entretanto, tal modelo welfarista 

tinha alguns pontos fracos. Primeiro foram às crises mundiais que abalaram o modelo 

nas décadas de setenta e oitenta e depois, viu-se que o ponto de ruptura do welfarismo 

tinha sido seu próprio êxito, pois, o welfare state foi criado para apoiar diversos grupos 

populacionais fracos, como idosos, mulheres e outros. Tais grupos, com o passar dos 

tempos e com os avanços da medicina, foram se ampliando e o modelo em voga não 

funcionava mais. A crise do Estado, as crises energéticas mundiais das décadas de 

setenta e oitenta e as consequentes estagnação e inflação, que conjuntamente ficaram 

conhecidas como “estagflação”, deflagrou uma necessária mudança no modelo 

welfarista em todo o mundo (VAN CREVELD, 2006). 

 

Na atual pós-modernidade, vê-se que o welfare state, fundamentada na obra de 

A.C. Pigou, também não mostrou os resultados satisfatórios no sistema neoliberal, 

levando-se ao entendimento de uma urgente desregulamentação da intervenção estatal 

no sistema capitalista e financeiro.  

 

Karl Marx, em sua obra “O Capital” (1867), com a sua teoria das crises, que 

aparecem sempre periodicamente quando não se foi possível realizar o escoamento 

total da produção, resultando em contradições no cerne capitalista, como, por exemplo, 

a própria crise do modelo welfarista e a destruição do próprio sistema capitalista, 

contribuiu com a tese do materialismo histórico, onde as crenças religiosas, filosóficas, 

políticas e morais dependiam da posição social do indivíduo, das relações de produção 

e de trabalho, em cada fase da história e como elas se constituem.(MARX, 2002). 

 

 Com isso, Marx entendia que não adiantava criar modelos paliativos de 

intervenção estatal enquanto o homem não puder utilizar os governos para praticar 

justiça social e aduz-se assim, que o sistema capitalista praticava e continua praticando 

modelos antagônicos ao ideal do estado social marxista. Resta evidente, também, que o 

Estado social ideal imaginado por Marx, não se mostrou efetivo aonde foi 

implementado, tornando complexa a compreensão de uma fórmula estatal perfeita, que 

albergue todos os direitos fundamentais e todas as garantias do homem.            
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 Assim, vislumbra-se que o Brasil chega ao século XXI no encalço do Estado 

neoliberal, sem ter sido liberal, nem moderno. Ao lhe ser legado uma herança 

tradicionalista autoritária e popular, elitizada e excludente, sem observar a diferença 

entre o Brasil real e o formal, o justo e injusto, eivados de patrimonialismo, o Estado 

brasileiro cria um modelo único. 

 

 Esse modelo se nota quando o Poder Executivo realiza uma produção 

legislativa incomum, editado Medidas Provisórias além de um número mínimo 

coerente; um Poder Legislativo leniente, cheios de escândalos dos mais variados e que 

não faz sua função primordial, editar leis; um Pode Judiciário que atua além da sua 

alçada, alcançando a esfera do Legislativo, necessitando-se verificar essa relação 

institucional, para que o sistema de “freios e contrapesos” sirva de real equilíbrio entre 

os Poderes e não, apenas, para justificar e controlar interferências mútuas.    
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3. A EVOLUÇÃO HISTÓRICO-JURÍDICA DO PODER JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO. 

 

3.1 Estrutura 

 

Inicialmente entende-se que o Brasil originou-se de uma mistura de 

portugueses, indígenas e negros, aos quais se acrescentam imigrantes, como os 

italianos, espanhóis, alemães, japoneses, poloneses, ucranianos e descendentes de 

povos que tentaram conquistar a terra brasileira, como os franceses, ingleses e 

holandeses. 

 

Anteriormente, no descobrimento do Brasil, ocorrido tão oportunamente em 

1500, logo após o acordo do Tratado de Tordesilhas (1494), viu-se que tal colônia não 

foi imediatamente acompanhada de interesse pela Coroa Portuguesa. Apenas passados 

mais de trinta anos é que se efetivou o início da colonização na nova possessão, em 

face da possibilidade de perdê-la (LOSANO, 2007). 

 

Apesar do desinteresse momentâneo dos portugueses, a paz selvagem do lugar 

não demoraria muito a ser abalada. A vida, os costumes, a civilização, a cultura de um 

modo geral dos índios e o seu direito, estavam com os dias contados (ARAÚJO, 2003). 

 

Mesmo verificando o potencial da riqueza brasileira, os portugueses tinham 

dificuldade para salvaguardar o território e a sua costa. Com as chamadas expedições  e 

com o anúncio, em 1532, pelo Rei português, do povoamento do Brasil, criando o 

sistema de capitanias hereditárias, vislumbrou-se a efetivação da colonização 

portuguesa no Brasil, pois Portugal já tinha uma experiência vitoriosa do modelo das 

capitanias hereditárias na ilhas do atlântico (ARAÚJO, 2003). 

 

 Por esse sistema, cujo comando político-jurídico era o da Metrópole, as regras 

de relacionamento com as colônias eram previamente ditadas. Tamanho era o arbítrio 

da Corte em relação ao Brasil no campo jurídico, pois se recusava a legislar para nós, 

investigando nossos costumes, as nossas tradições ou mesmos as tendências sociais, 
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que mesmo após as Ordenações filipinas já revogadas em Portugal, aqui elas 

continuaram a vigorar (ARAÚJO, 2003). 

Assim, no período colonial brasileiro (1500-1822) funcionou no Brasil o direito 

português com a aplicação das Ordenações manuelina (1520-1603) as Ordenações 

filipinas (1603-1822), além de leis que foram editadas posteriormente (Leis 

extravagantes).   

 

Decorre desse tempo o fato de que as leis eram esparsas e os textos legais 

deixavam lacunas e os operadores do direito à época, recorriam às facilidades dos 

direitos romano e canônico, até a edição das Leis da Boa Razão (1793) e da Lei de 

Interpretação (1840), que introduziram costumes locais contrário às Ordenações 

(ARAÚJO, 2003). 

 

Tal direito derivado da Lei da Boa Razão era aplicado, com pequenas 

modificações locais, quando necessárias, por Juízes ordinários, membros das Câmaras 

Municipais, que não tinham formação jurídica, Juízes de fora, (Magistrado brasileiro 

do período colonial), pelos Ouvidores de Comarca e pelos Tribunais de Relação, que 

existiam na Bahia, Rio de Janeiro e no Maranhão (PONTES DE MIRANDA , 1981). 

 

Esse direito português no Brasil era, como em Portugal, uma combinação do 

direito comum (o direito romano revivido na Idade Média), do direito consuetudinário 

e do direito que ia sendo criado pelos reis absolutistas (PONTES DE MIRANDA, 

1981).     

 

Muito embora o sistema político-administrativo de Portugal tenha sido 

transposto para o Brasil dentro do seu formato tradicional, aqui gerou reações e 

transformações inesperadas. Uma delas foi o caráter nacionalista que era germinado no 

povo colonizado (ARAÚJO, 2003). 

 

Esse início de Brasil, do modo como se vê a sua administração, gerou o 

chamado “patrimonialismo”, ou seja, tal fenômeno acontece quando não ocorre a 

distinção entre o público e o privado. Infelizmente, tal fenômeno ainda existe 

atualmente em terras brasileiras, onde é visualizado em todos os extratos sociais e 

setores da administração, quer política, quer judiciária (ARAÚJO, 2003). 

 



 

O CONTROLE EXTERNO DO PODER JUDICIÁRIO E A ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NOS 
ESTADOS DA FEDERAÇÃO: AS PROPOSTAS ATUAIS DE GESTÃO EM PERNAMBUCO E OUTROS ESTADOS. 

55
 

 

É dessa época antiga que os reis não se cansavam de lembrar, nos forais e nas 

cartas de doação, que a organização das capitanias e sua legislação eram a expressão da 

vontade da Coroa. As Ordenações fizeram surgir os concelhos portugueses que no 

Brasil, em resposta ao particular dispersamento geográfico, criou os municípios e os 

tais concelhos tencionavam reger, com rigor, as possíveis insurreições municipalistas 

(ARAÚJO, 2003). 

 

As primeiras leis brasileiras impostas foram relativas à povoação, ocupação e 

vida cotidiana no País. A isso se dá o nome de primeiro sistema político-administrativo 

brasileiro, consubstanciado nos forais das capitanias hereditárias entregue aos fidalgos 

portugueses e depois os regimentos passados às mãos dos Governadores Gerais. Por 

esse sistema de normas jurídicas, os donatários exerciam diretamente ou delegavam 

parte aos Ouvidores em matéria de alguns recursos para a Corte (ARAÚJO, 2003). 

 

Está evidente de que o nacionalismo germinado desde praticamente 1500 foi 

tomando conteúdo com o passar dos séculos e na época da reforma de Lutero na 

Europa medieval, de alguma maneira, a inquietação e a insatisfação dos brasileiros 

com a Coroa portuguesa começou a ecoar em todo o território e isso levou a inúmeras 

insurreições e guerras civis, confirmando os ideais iluministas do século XVIII, que 

levou a independência do Brasil em 1822 (ARAÚJO, 2003). 

 

O iluminismo encarnou-se em Portugal na figura do Marquês de Pombal (1699-

1782), que procurou modernizar a colônia portuguesa. Ordenou a consolidação das leis 

brasileiras e reformou  o sistema judiciário, instituindo uma Relação no Rio de Janeiro 

e nas províncias, as Juntas de Justiça, chamadas a resolver com processo sumário as 

causas menores, especialmente relativas às questões do clero. Pombal foi responsável 

pelo acesso de inúmeros brasileiros às universidades portuguesas e ao ideário 

iluminista (LOSANO, 2007). 

 

Assim, conclui-se que a raiz jurídica nacional sempre foi predominantemente 

portuguesa. Pode-se dizer que o Direito Brasileiro deriva do Direito Português com 

prevalência no direito privado, enquanto que no direito público, há evidente influência 

do Direito constitucionalista francês. 
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É a denominada família romano-germânica dos sistemas jurídicos, que se 

originam da fusão do direito romano com os direitos germânicos medievais, como o 

francês, espanhol, italiano, belga e alemão, bem como os direitos dos estados hispano-

americanos (LOSANO, 2007). 

 

Há de ressaltar que a história colonial do Brasil registra fato único na história 

mundial, quando se verifica a queda de uma Monarquia absolutista européia (Portugal), 

que ao mesmo tempo, descoloniza o Brasil, transformando-o em um Império. De 1808 

até 1889, com a proclamação da República, o Brasil passou por mudanças 

significativas impulsionadas pelos monarcas portugueses, que fomentaram o comércio, 

as infra-estruturas das cidades, a educação e outros benefícios (LOSANO, 2007). 

 

A volta de D. João VI para Portugal, em 1821, fez com que D. Pedro I, seu 

filho Regente, proclamasse a independência do Brasil em 1822, mas foi com D. Pedro 

II, que abdicou ao poder em 1889, que o Brasil virou uma República Federativa, 

dando-se ênfase as ideias iluministas, como a libertação dos escravos e uma nova 

Constituição em 1891 (LOSANO, 2007). 

 

Com Pedro II, concluía-se, após 67 anos, uma experiência de transplante única 

na América Latina e talvez no mundo. Uma monarquia esclarecida era substituída por 

uma república conservadora (LOSANO, 2007).   

 

Após a promulgação da primeira constituição brasileira, em 1824, procurou-se 

ordenar a vida jurídica nacional em função da nova realidade política. Foram 

estabelecidos os Códigos criminais (1830) e de processo criminal (1832) e o Código 

comercial (1850). No âmbito civil não foi efetivado o Código Civil, vigorando, ainda, 

as Ordenações filipinas. Apenas com a proclamação da República, em 1889, é que o 

Código Civil foi proposto e veio a público em 1917, após nova Constituição Federal 

(1891) e novo Código Penal (1890). 

 

Tais ideias iluministas, que se traduziam no mundo jurídico por uma 

constituição que resguardasse os direitos civis e políticos e organizasse o estado com 

base na lei, deixaram claro as influências constitucionalistas francesa e americana no 

Direito brasileiro. 
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Pode-se dizer, com segurança, que o Poder Judiciário Brasileiro consolidou-se 

com a primeira Constituição Federal, de 1824 que estabelecia certos direitos e 

garantias apesar de ter sido promulgada por um déspota esclarecido. 

 

As transformações do país ao longo do século XX, determinaram o surgimento 

de novas constituições (1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988), bem como inúmeros 

códigos (penal, processual civil e penal, civil e as consolidações das leis do trabalho), 

entretanto, todos esses regramentos sofreram influências das mais variadas, dentre elas, 

uma das mais importantes leis editadas nos últimos séculos como a Constituição 

americana (1787) e outras como a Constituição francesa (1791), o Código Napoleônico 

(1804), o Código administrativo francês, a Constituição mexicana (1917) e a 

Constituição de Weimar (1919), com a edição do constitucionalismo social, 

aprimorados na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) e da Carta 

Constitucional de Bonn (1949).  

 

A primeira Constituição de 25 de março de 1824 foi outorgada e marcada por 

ser antidemocrática. Adotava um modelo baseado nas ideias de Benjamin Constant, 

com eleições indiretas e censitárias (só quem tinha renda poderia votar e ser votado).  

  

Pode-se citar o art. 92 da Constituição Política do Império do Brazil de 1924, 

como um  exemplo de uma constituição não tão popular: 

  

        Art. 92. São excluídos de votar nas Assembléas 

Parochiaes. 

        I. Os menores de vinte e cinco annos, nos quaes se 

não comprehendem os casados, e Officiaes Militares, que         

forem maiores de vinte e um annos, os Bachares Formados, e 

Clerigos de Ordens Sacras.  

         II. Os filhos familias, que estiverem na 

companhia de seus pais, salvo se servirem Officios publicos. 

        III. Os criados de servir, em cuja classe não 

entram os Guardalivros, e primeiros caixeiros das casas de 

commercio, os Criados da Casa Imperial, que não forem de 
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galão branco, e os administradores das fazendas ruraes, e 

fabricas. 

IV. Os Religiosos, e quaesquer, que vivam em 

Communidade claustral. 

        V. Os que não tiverem de renda liquida annual 

cem mil réis por bens de raiz, industria, commercio, ou 

Empregos. 

  

Adotou, ainda, conforme dicção de seu art. 98, um Quarto Poder, o Poder 

Moderador, em franca oposição às idéias de Montesquieu (Tripartição de Poderes). 

Vejamos: 

Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a 

organisação Politica, e é delegado privativamente ao 

Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro 

Representante, para que incessantemente vele sobre a 

manutenção da Independencia, equilibrio, e harmonia dos 

demais Poderes Politicos. 

  
O Poder Moderador era exclusivo do Monarca e, com ele e por meio dele, todo 

o controle político do império se concentrava na figura do Imperador. Poderia nomear 

membros do Conselho de Estado, presidentes de províncias, autoridades da Igreja 

Católica Apostólica Romana, senadores e, até mesmo, membros do Poder Judiciário e 

ministros do Poder Executivo (BONAVIDES, 2008).  

  

A Constituição em comento confirmou, de forma expressa, a religião Católica 

Apostólica Romana como a oficial do Estado. A Constituição Política do Império do 

Brazil trouxe, ainda, um capítulo relativo aos direitos fundamentais (“Das Disposições 

Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros”), o qual, 

todavia, fora manchado pela mácula da escravidão (BONAVIDES, 2008). 

A Constituição de 1891, promulgada em 24 de fevereiro, foi a primeira 

constituição republicana da história do Brasil. Vigorou por toda a chamada República 

Velha (da Proclamação da República em 1889 até a Revolução de 1930), sofrendo, 

apenas, uma alteração nos idos de 1927 (BONAVIDES, 2008). 

Com ela nasceu a Federação e a República. Vejamos seu art. 1º: 
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Art 1º - A Nação brasileira adota como forma de 

Governo, sob o regime representativo, a República Federativa, 

proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por 

união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em 

Estados Unidos do Brasil.  

Sua elaboração foi fortemente influenciada pelas idéias de Prudente de Morais 

e Rui Barbosa. A constituição de 1891 foi inspirada na Constituição Estadunidense, 

pregando a descentralização do poder, e dando significativa importância aos entes 

federados (BULOS, 2002). 

A Carta trouxe o regime presidencialista de governo, com eleições diretas, 

sufrágio universal (com algumas exceções), porém aberto, com mandato presidencial 

de 4 (quatro) anos, vedada a reeleição para o período imediatamente seguinte.  

As exceções ao sufrágio universal, constantes do art. 70 da Constituição de 

1891: 

Art 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se 
alistarem na forma da lei.  

        § 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições 
federais ou para as dos Estados:  

         1º) os mendigos; 2º) os analfabetos; 3º) as praças de pré, 
excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior;         
4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, 
congregações ou comunidades de qualquer denominação, 
sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a 
renúncia da liberdade Individual.  

        § 2º - São inelegíveis os cidadãos não alistáveis. 

Definiu-se, com esta Constituição, a total separação entre Igreja e Estado, não 

mais se pregando uma religião oficial, bem como, extirpando a intromissão do Estado 

na escolha dos cargos do alto clero. O monopólio de registros civis saiu das mãos da 

igreja e passou para o Estado; também este assumiu as rédeas da Educação. 
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Outro ponto bastante importante é o fato de o controle difuso28 de 

constitucionalidade, primeiramente sistematizado nos EUA em 1803 – Caso 

Marshall29,  ter sido incorporado no Brasil por meio desta Carta Política. Nesta época 

ainda não se falava em controle concentrado30, o qual veio a ser sistematizado, apenas, 

nos idos de 1920 na Áustria. 

Conforme a redação do art. 72, foi instituído no Ordenamento Nacional o 

habeas-corpus, tendo início o período denominado de “Doutrina Nacional do Habeas-

Corpus”, que vigorou de 1891 a 1926, momento em que esse remédio era utilizado, 

sob a influência de Rui Barbosa, para defender todo e qualquer direito líquido e certo. 

Vejamos o teor do dispositivo: 

Art 72 (...)  

§ 22 - Dar-se-á o habeas corpus , sempre que o indivíduo 

sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou 

coação por ilegalidade ou abuso de poder. 

Com a reforma ocorrida em 1927, chega-se ao fim à “Doutrina Nacional do 

Habeas-Corpus”, constatando-se, de uma vez por todas, que o habeas-corpus só seria 

cabível quando houvesse ofensa à liberdade de locomoção.  Nasceu, portanto, sob a 

influência de Pedro Lessa, em meados de 1930, o Mandado de Segurança.  

                                                 
28  Nos países dotados de Constituições escritas e rígidas, como em tese, é o caso do Brasil, a  alteração 
do texto constitucional exige procedimento especial, estabelecido pelo próprio constituinte originário, 
mais difícil do que o exigido para a produção do direito ordinário ou subconstitucional. O controle 
difuso ou aberto, ocorre quando a competência para fiscalizar a validade das leis é outorgada a todos os 
componentes do Poder Judiciário, ou qualquer órgão do Poder Judiciário, juiz ou tribunal, poderá 
declarar a inconstitucionalidade das leis. In BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 22ª 
ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 296/333. 
29    O modelo difuso de fiscalização da validade das leis surgiu nos Estados Unidos da América, a 
partir do célebre caso Marbory vs. Madison, em 1803, quando a Suprema Corte Americana, sob o 
comando do Chief Justice John Marshall, firmou o entedimento de que o Poder Judiciário poderia deixar 
de aplicar uma lei aos casos concretos a ele submetidos, por entendê-la incosntitucional. In 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 22ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 
296/333. 
30  O controle concentrado ou reservado, que na sua origem, em 1920, teve a influência do jurista 
austríaco Hans Kelsen, ocorre quando a competência para realizar o controle de constitucionalidade é 
outorgada somente a um órgão de natureza jurisdicional. Kelsen entendia que a função precípua do 
controle concentrado não seria a solução dos casos concretos e sim a anulação genérica da lei 
incompatível com as normas constitucionais. Atualmente no Brasil aplica-se o sistema de controle misto 
e peculiar, que é difuso por via incidental e concentrado por via de ação direta. In BONAVIDES, Paulo. 
Curso de Direito Constitucional. 22ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 296/333. 
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Por fim, deve-se ressaltar, ainda, que foi com essa Constituição que o 

Presidente da República se tornou Chefe do Poder Executivo; que o Congresso 

Nacional se subdividiu em Câmara dos Deputados e Senado Federal; e que as unidades 

federadas passaram a ter suas constituições políticas. São os dispositivos: 

Art 16 - O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 
Nacional, com a sanção do Presidente da República.  
        § 1º - O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos: a 
Câmara dos Deputados e o Senado Federal. 
        § 2º - A eleição para Senadores e Deputados far-se-á 
simultaneamente em todo o País.  
        § 3º - Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, Deputado e 
Senador.  

Art 41 - Exerce o Poder Executivo o Presidente da República 
dos Estados Unidos do Brasil, como chefe eletivo da Nação.  

Art 63 - Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis 
que adotar respeitados os princípios constitucionais da União.  

Sobre os direitos fundamentais, destacam-se: 

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes:  

 § 1º - Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei.  

        § 2º - Todos são iguais perante a lei.  

        §6º - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos 
públicos.  

        § 11 - A casa é o asilo inviolável do indivíduo; ninguém 
pode aí penetrar de noite, sem consentimento do morador, 
senão para acudir as vítimas de crimes ou desastres, nem de 
dia, senão nos casos e pela forma prescritos na lei.  

        § 13 - A exceção do flagrante delito, a prisão não poderá 
executar-se senão depois de pronúncia do indiciado, salvo os 
casos determinados em lei, e mediante ordem escrita da 
autoridade competente.  

        § 14 - Ninguém poderá ser conservado em prisão sem 
culpa formada, salvas as exceções especificadas em lei, nem 
levado à prisão ou nela detido, se prestar fiança idônea nos 
casos em que a lei a admitir.  
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        § 15 - Ninguém será sentenciado senão pela autoridade 
competente, em virtude de lei anterior e na forma por ela 
regulada.  

        § 16 - Aos acusados se assegurará na lei a mais plena 
defesa, com todos os recursos e meios essenciais a ela, desde a 
nota de culpa, entregue em 24 horas ao preso e assinada pela 
autoridade competente com os nomes do acusador e das 
testemunhas.  

        § 17 - O direito de propriedade mantém-se em toda a sua 
plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, mediante indenização prévia.  

        § 18 - É inviolável o sigilo da correspondência.  

        § 19 - Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente.  

        § 22 - Dar-se-á o habeas corpus , sempre que o indivíduo 
sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou 
coação por ilegalidade ou abuso de poder.   

        § 28 - Por motivo de crença ou de função religiosa, 
nenhum cidadão brasileiro poderá ser privado de seus direitos 
civis e políticos nem eximir-se do cumprimento de qualquer 
dever cívico.  

        § 29 - Os que alegarem motivo de crença religiosa com o 
fim de se isentarem de qualquer ônus que as leis da República 
imponham aos cidadãos, e os que aceitarem condecoração ou 
títulos nobiliárquicos estrangeiros perderão todos os direitos 
políticos.  

        § 30 - Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser 
cobrado senão em virtude de uma lei que o autorize.  

        § 31 - É mantida a instituição do júri.  

A Constituição de 16 de julho de 1934, foi promulgada e teve como fonte 

inspiradora as Constituições Mexicana de 1917 e Alemã (Weimar) de 1919, ambas 

profundamente democráticas e sociais. Foi uma conseqüência histórica direta da 

Revolução Constitucionalista de 1932 (BONAVIDES, 2008). 

  

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil foi a que menos 

durou em nossa história, apenas 3 (três) anos, vigorando por tempo mais exíguo ainda 

(um ano), eis que suspensa pela Lei de Segurança Nacional (BONAVIDES, 2008). 
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Apesar do período de vigência, tal Carta Política foi, sem qualquer dúvida, 

de extrema relevância à evolução jurídica/econômico-social do País, especialmente 

porque, por meio dela, foram constitucionalizados os direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, os chamados direitos de segunda geração ou dimensão (BONAVIDES, 

2008).  
  

Ainda com relação ao controle de constitucionalidade de leis ou atos 

normativos, outra novidade de relevância veio à tona com o advento da Constituição de 

1934, qual seja, a criação de Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva, de 

competência do Procurador Geral da República, na hipótese de ofensa aos princípios 

constantes dos arts. 7º “a” a “h” da Constituição de 1934. 

  

Por meio desta, condicionava-se à constitucionalidade da Lei Interventiva à 

prévia declaração do Supremo Tribunal Federal31. Tal regra vinha era prevista no art. 

12, § 2º da Carta; vejamos: 

  

Art. 12 - A União não intervirá em negócios peculiares aos 

Estados, salvo:  

        I - para manter a integridade nacional; II - para repelir 

invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; III - para pôr 

termo à guerra civil;  IV - para garantir o livre exercício de 

qualquer dos Poderes Públicos estaduais;  V - para assegurar 

a observância dos princípios constitucionais especificados 

nas letras a a h , do art. 7º, nº I, e a execução das leis 

federais; VI - para reorganizar as finanças do Estado que, 

sem motivo de força maior, suspender, por mais de dois anos 

consecutivos, o serviço da sua dívida fundada; VII - para a 

execução de ordens e decisões dos Juízes e Tribunais 

federais.  

  

                                                 
31  A Constituição do Império de 1824 previu no art. 163 a existência do Supremo Tribunal de Justiça 
que pouco se pareceu com o atual STF, principalmente pela ausência de previsão do controle 
jurisdicional de constitucionalidade. Na Constituição de 1891, confirmou-se, através do art. 55 da 
Cosntituição Federal, a efetivação do futuro STF que, através do Decreto n 848 de 11/10/1890, editada 
pelo governo republicano provisório tinha substituído o Supremo Tribunal de Justiça. In BONAVIDES, 
Paulo. Curso de Direito Constitucional. 22ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 361/390. 
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        § 1º - Na hipótese do nº VI, assim como para 

assegurar a observância dos princípios constitucionais 

(art. 7º, nº I), a intervenção será decretada por lei 

federal, que lhe fixará a amplitude e a duração, 

prorrogável por nova lei. A Câmara dos Deputados 

poderá eleger o Interventor, ou autorizar o Presidente da 

República a nomeá-lo. (grifo nosso) 

  

        § 2º - Ocorrendo o primeiro caso do nº V, a intervenção 

só se efetuará depois que a Corte Suprema, mediante 

provocação do Procurador-Geral da República, tomar 

conhecimento da lei que a tenha decretado e lhe declarar a 

constitucionalidade. 

  
Com relação ao histórico do Ministério Público, com esta Constituição, deixou 

de integrar o Poder Judiciário, como previa a anterior, vindo a fazer parte do Poder 

Executivo, como um órgão de cooperação nas atividades governamentais.  

  

Mantendo o padrão utilizado no primeiro capítulo, elenco o rol de direitos 

fundamentais trazido por esta Constituição, o qual, vale lembrar, previu de forma 

inédita os direitos econômicos, sociais e culturais: 

  

Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 

concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança 

individual e à propriedade, nos termos seguintes:  

        1) Todos são iguais perante a lei. Não haverá 

privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, 

raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, 

crenças religiosas ou idéias políticas.  

  ........................................................................................................  

Art 114 - A especificação dos direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não exclui outros, resultantes do regime e 

dos princípios que ela adota. (grifo nosso). 
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A Carta Magna de 1934 instituiu o voto secreto, obrigatório aos maiores de 18 

anos e possibilitou o voto feminino (mantendo-se algumas exceções), e previu a 

criação das Justiças do Trabalho e Eleitoral, além de prever, pela primeira vez, o 

Mandado de Segurança (art. 113, n.33) e a Ação Popular visualiza no art. 113, n. 38 

(BULOS, 2002). 

 

Após brevíssimos 3 (três) anos da promulgação da inovadora e democrática 

Constituição de 1934, em 10 e novembro de 1937, mesmo dia em que foi implantada 

no Brasil a Ditadura do Estado Novo (nome copiado da Ditadura Fascista de António 

Salazar em Portugal), Getúlio Vargas outorgou a Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil de 1937 (BULOS, 2002). 

  

Esta Carta foi redigida pelo Jurista Francisco Campos, Ministro da Justiça de 

Vargas, e ficou historicamente conhecida como Constituição Polaca, eis que baseada 

na constituição autoritária da Polônia.  

  

A característica mais marcante dessa Constituição, à qual significou um 

incalculável retrocesso na história da nossa federação, foi a centralização do poder nas 

mãos do Chefe do Executivo, culminando, na essência, num Estado Unitário. Foi a 

primeira Constituição autoritária da história do Brasil. Vale citar alguns dispositivos 

que evidenciam esta realidade: 

  

Art 13 O Presidente da República, nos períodos de recesso 

do Parlamento ou de dissolução da Câmara dos Deputados, 

poderá, se o exigirem as necessidades do Estado, expedir 

decretos-leis sobre as matérias de competência legislativa da 

União (...)  

 Art 14 - O Presidente da República, observadas as 

disposições constitucionais e nos limites das respectivas 

dotações orçamentárias, poderá expedir livremente decretos-

leis sobre a organização do Governo e da Administração 

federal, o comando supremo e a organização das forças 

armadas.  
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Art 64 - A iniciativa dos projetos de lei cabe, em princípio, 

ao Governo. Em todo caso, não serão admitidos como objeto 

de deliberação projetos ou emendas de iniciativa de qualquer 

das Câmaras, desde que versem sobre matéria tributária ou 

que de uns ou de outras resulte aumento de despesa.  

   

Com o advento do Estado Novo, que vigeu de 1937 a 1945, foram fechados o 

Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas dos Estados e as Câmaras 

Municipais; a grande constante desse novo regime foi à repressão aos seus opositores e 

as propagandas massificadoras implementadas pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP). Assim, esgotou-se o poder político das Unidades Federadas, 

eliminado seus órgãos legiferantes. 

 

Em sede de controle de constitucionalidade, o retrocesso não foi menor, 

mantendo-se a cláusula de reserva de plenário, mas criando um novo sistema de 

revisão constitucional pelo qual o Presidente da República, caso entendesse que a lei 

declarada inconstitucional fosse relevante ao bem-estar do povo ou a promoção/defesa 

de interesse nacional de alta monta, poderia submetê-la, novamente, ao Parlamento. 

Vejamos o teor do dispositivo: 

  

Art 96 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos 

seus Juízes poderão os Tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou de ato do Presidente da 

República.  

Parágrafo único - No caso de ser declarada a 

inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da 

República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção 

ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o 

Presidente da República submetê-la novamente ao exame do 

Parlamento: se este a confirmar por dois terços de votos em 

cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão do 

Tribunal. 
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Corroborando seu espírito fascista, a comentada Constituição estabeleceu 

eleições indiretas para Presidente da República, o qual teria mandato de 6 (seis) anos, 

além de retroceder na matéria dos direitos fundamentais, ao admitir a pena de morte e a 

censura, dentre outros autoritarismos. São os dispositivos: 

  

Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à 

segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:  

(...) 

13) não haverá penas corpóreas perpétuas. As penas 

estabelecidas ou agravadas na lei nova não se aplicam aos 

fatos anteriores. Além dos casos previstos na legislação militar 

para o tempo de guerra, a lei poderá prescrever a pena de 

morte para os seguintes crimes:  

        a) tentar submeter o território da Nação ou parte dele à 

soberania de Estado estrangeiro; b) tentar, com auxilio ou 

subsidio de Estado estrangeiro ou organização de caráter 

internacional, contra a unidade da Nação, procurando 

desmembrar o território sujeito à sua soberania; c) tentar por 

meio de movimento armado o desmembramento do território 

nacional, desde que para reprimi-lo se torne necessário 

proceder a operações de guerra; d) tentar, com auxilio ou 

subsidio de Estado estrangeiro ou organização de caráter 

internacional, a mudança da ordem política ou social 

estabelecida na Constituição; e) tentar subverter por meios 

violentos a ordem política e social, com o fim de apoderar-se 

do Estado para o estabelecimento da ditadura de uma classe 

social;  

  

A Constituição de 18 de setembro de 1946, foi promulgada e teve como fonte 

inspiradora a Constituição de 1934. Sendo assim, todos os direitos e liberdades que 

haviam sido consagrados na Carta de 1934, e sumariamente afastados pela 

Constituição de 1937, voltam à tona com este democrático texto de 1946 (BULOS, 

2002). 
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Esta constituição vigorou até 31 de março de 1964, data em que as Forças 

Armadas, com o apoio da sociedade civil, destituíram o Presidente João Goulart e 

tomaram o poder, dando início à Ditadura Militar. Foi a Constituição de 1946 que 

recuperou os princípios federativos, relegados pela sua antecessora. Assim, foi 

concedida grande autonomia às unidades federadas, mormente aos municípios. 

  

No que pertine ao Legislativo e ao Judiciário, significativamente 

desprestigiados pela Carta de 1937, o novo texto lhes resgatou a dignidade, 

ressuscitando o equilíbrio entre os três poderes. No mesmo sentido, com o novel 

diploma, o Ministério Público ganhou sua independência. Outro relevante avanço se 

verificou na adoção do multipartidarismo, mesmo considerada a ressalva feita àqueles 

que contrariassem o regime democrático.  

  

Ainda com relação aos direitos e garantias fundamentais, ocorreram, dentre 

outros progressos, o fim da pena de morte, a instituição de eleições diretas, bem como 

todo o rol de direitos elencados em sua Constituição paradigma (Constituição de 1934).  

  

A Carta constitucional de 15 de março de 1967 era semi-outorgada e foi 

elaborada pelo Congresso Nacional - transformado em Assembléia Nacional 

Constituinte pelos militares (Ato Institucional nº 4) - mesmo sem legitimidade para 

tanto, dando início ao Regime Militar, como conseqüência direta da Revolução de 

1964. 

  

A grande marca dessa constituição foi à hipertrofia do Executivo, com o 

conseqüente enfraquecimento do Legislativo e do Judiciário. O Poder Executivo era 

forte, intervencionista e centralizado, o que deu a esta Constituição um matiz 

fundamentalmente autoritário (BULOS, 2002). 

  

Como exemplo do autoritarismo, podemos citar a criação de um colégio 

eleitoral, o qual seria competente para a eleição (indireta) dos novos Presidentes da 

República. Vejamos o dispositivo: 
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Art. 76 - O Presidente será eleito pelo sufrágio de um 
Colégio Eleitoral, em sessão, pública e mediante votação 
nominal.  
        § 1.º - O Colégio Eleitoral será composto dos membros 
do Congresso Nacional e de Delegados indicados pelas 
Assembléias Legislativas dos Estados.  
        § 2º - Cada Assembléia indicará três Delegados e mais 
um por quinhentos mil eleitores inscritos, no Estado, não 
podendo nenhuma representação ter menos de quatro 
Delegados.  
        § 3º - A composição e o funcionamento do Colégio 
Eleitoral serão regulados em lei complementar.  
  
        Art. 77 - O Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede. do 
Congresso Nacional, a 15 de janeiro do ano em que se findar 
o mandato presidencial.  
        § 1º - Será considerado eleito Presidente o candidato 
que, registrado por Partido Político, obtiver maioria absoluta 
de votos do Colégio Eleitoral.  
        § 2º - Se não for obtida maioria absoluta na primeira 
votação, repetir-se-ão os escrutínios, e a eleição dar-se-á, no 
terceiro, por maioria simples.  
        § 3º - O mandato do Presidente da República é de 
quatro anos.  
  

A Emenda Constitucional nº 01/1969, é ora denominada, doutrinariamente, de 

Constituição de 1969, pois se revelou, pelo seu caráter revolucionário, como a 

manifestação de poder constituinte originário32, ao outorgar uma nova carta, que ficou 

caracterizada pela edição dos Atos Institucionais - Art. 182 (BULOS, 2002). 

 

Com a promulgação da atual Constituição, em 05 de outubro de 1988, 

denominada de Constituição Cidadã, o Poder Judiciário foi estruturado a partir do 

Artigo 92 e seguintes (BRASIL, 1988), onde teve, com a Emenda Constitucional nº 

45/2004, a adição de mais um órgão, o CNJ. Os órgãos principais do Poder Judiciário 

Nacional estão assim dispostos: 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

                                                 
32  Denomina-se poder constituinte originário aquele poder que instaura uma nova ordem jurídica, 
rompendo por completo com a ordem jurídica precedente, que tem como objetivo criar um novo Estado. 
In... LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13ª ed. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 
2009, p. 112. 
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III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

 

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais 
Superiores têm sede na Capital Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

................................................................................................................................ 

 

Assim, conclui-se que a evolução das reformas judiciais perpassa pela 

representação dos seguimentos políticos dominantes das oligarquias do Império aos 

grupos de elite do poder político da República, em períodos históricos do Brasil, que 

influenciaram a formação estrutural do Poder Judiciário e até a organização dos 

direitos básicos da cidadania (HESS, 2009).  
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3.2 - Atuação   

 

O Poder Judiciário destaca-se em todos os Estados de Direito Modernos. No 

esteio de constituições modernas, como a da Alemanha (Grudgesetz/1949), a 

Constituição nacional trouxe inúmeros avanços no que tange aos procedimentos do 

judiciário e da matéria jurídica. 

 

O campo de atuação do Direito Brasileiro está dividido, assim como na maioria 

dos países que se utilizam do sistema político regular, entre o direito privado e o direito 

público. 

 

Portanto, a área de atuação do Poder Judiciário nacional abrange, em seus 

Tribunais, de causas originárias desses dois campos, ressaltando-se a competência no 

tocante a matéria. A Carta Magna de 1988, evocou a competência para tratar de 

determinadas matérias. O artigo 22 assim dispõe: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho; 

................................................................................................................................ 

Ou seja, apenas a União legisla tanto sobre matéria de direito público 

(constitucional, processual, penal e outras), quanto sobre matéria de direito privado 

(direito civil e comercial). 

 

Existe no Poder Judiciário Brasileiro, o sistema jurídico estabelecido pelo Art. 

92 e seguintes da CF, que impõe a competência das justiças federais (Comum, 

Eleitoral, Trabalhista e Militar)  e da Justiça Comum Estadual. 

 

O § 2º do artigo 92 dita que o STF e os Tribunais Superiores têm jurisdição em 

todo o território nacional: 

 

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o 

território nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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Assim, ao utilizar-se das fontes do direito, como a doutrina, os tratados e 

convenções internacionais, os costumes e principalmente a lei e a jurisprudência dos 

julgados, os Tribunais de todo o país atuam no sentido de dar direcionamento ao 

Estado Democrático de Direito vislumbrado no artigo 1º da Constituição Federal:   

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

 

Para que a atuação do Poder Judiciário Nacional realmente se efetive, há de se 
respeitar os princípios jurídicos emanados na Carta Maior em seu Artigo 5º, que são: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

.............................................................................................................. 

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude da lei; 

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou á imagem; 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito; 
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XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada; 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes; 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa 
da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder; 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 
não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo.... 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

LXXII - conceder-se-á "habeas-data": 

............................................................................................................................................ 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência; 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos; 

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que 
ficar preso além do tempo fixado na sentença; 

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 

a) o registro civil de nascimento; 

b) a certidão de óbito; 
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LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma 
da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)    (Decreto Legislativo com 
força de Emenda Constitucional) 

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação 
tenha manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

 Por fim, a estrutura do Poder Judiciário estabelecida no art. 92 e seguintes da 

Lei Constitucional de 1988 direcionou a atuação desse mesmo Poder, com a adoção 

dos  princípios constitucionais imprescindíveis para a formação e sedimentação do 

Estado Democrático de Direito brasileiro, levando-se em conta, ademais, a dificuldade 

que se teve quando da criação do CNJ, que levou doze anos de discussões, desde a sua 

fase inicial, com a PEC 96/1992 do Deputado Hélio Bicudo (PT-SP), até a aprovação 

em 2000, pela Câmara dos Deputados. 

 

Tal dificuldade também é observada quando se depara com a grande quantidade 

de Tribunais brasileiros, que atuam sem um planejamento estratégico e de coordenação 

mais integrado.  

 

No Brasil, a justiça é administrada pelos vinte e sete Tribunais de Justiça, pelos 

cinco Tribunais Regionais Federais e também, pelos vinte e quatro Tribunais Regionais  

do Trabalho, além do STJ e STF e os Tribunais que tratam das matérias eleitoral e 

militar. 
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Inclusive, o STF e o STJ são também denominados de Tribunais Superiores 

de superposição jurisdicional33, onde são revisadas as matérias de direito originárias do 

Poderes Judiciários dos Estados-membros, que visam uma unidade de julgamento por 

tais tribunais superiores diante da matéria federal, das normas constitucionais 

pertinentes à matéria e das normas federais infraconstitucionais, aplicadas pelos Juízes 

de primeiro Grau da Justiça Comum Estadual e da Justiça Comum Federal.  

 

Tais órgãos colegiados gozam de autonomia administrativa e financeira, de 

acordo com o art. 99 da Constituição Federal. Significa que podem realizar concursos 

públicos, promover licitações e adotar inúmeras medidas administrativas.  

 

Por outro lado, a autonomia financeira do Poder Judiciário não lhe assegurou, 

em momento algum, maior participação no bolo orçamentário, sendo certo que, na 

maioria dos Estados-membros, as dotações a ele destinado são, esmagadoramente, 

dedicadas ao custeio do pessoal, não se lhe propiciando, destarte, nenhuma 

discricionariedade na utilização de recursos públicos (SLAIBI FILHO, 2002).  

 

Ademais, não há, ainda, um plano nacional de atuação do Poder Judiciário. O 

CNJ está, aos poucos, tentando fazer esse trabalho de integração das inúmeras justiças 

de primeira instância e dos seus vários Tribunais, trabalhando em conjunto com seus 

inúmeros setores de gestão funcional, tecnológica e administrativa.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33  São assim chamados pois revisam a matéria de direito e estão previstos nos arts. 102 e 105 
respectivamente da Constituição Federal. São o STF (Supremo Tribunal Federal) e o STJ (Superior 
Tribunal de Justiça). Entende-se que na Federação, os Estados-membros possuem certa autonomia 
administrativa, legislativa e judiciária, sendo sua jurisdição distribuída para os Poderes Judiciários dos 
Estados. Visualizando que fica difícil de aplicar uniformemente, pelos órgãos do judiciário dos Estados-
membros, o direito federal, foi importado do direito americano o recurso extraordinário. Previsto 
inicialmente na Carta magna de 1891, visa manter a unicidade de entendimento do direito federal. É o 
recurso interposto no STF. Diante disso, com a edição da Constituição de 1988 e a criação do STJ, 
previu-se, também, o desdobramento do recurso extraordinário, chamado recurso especial. In 
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 7ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 57/81. 
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3.3 -  Finalidade 

 

A finalidade do Direito Brasileiro sempre foi a de tentar realizar, como a 

maioria dos sistemas jurídicos inseridos em uma democracia, a justiça de um modo 

geral, inclusive a justiça social. Essa meta foi potencializada, no caso brasileiro, com a 

promulgação da Carta Magna de 1988, denominada Constituição Cidadã, que trouxe 

inúmeros avanços no campo social e dos direitos fundamentais.  

 

Assim, a finalidade do Poder Judiciário, por via de consequência, é a de abarcar 

os direitos fundamentais do indivíduo e as causas privadas, com a visualização dos 

direitos originários da personalidade. 

 

Segundo a concepção clássica, o Poder Judiciário é um dos Poderes que, de 

maneira harmônica e independente, compõem o Estado Democrático de Direito. 

 

Visualizado no artigo 5º da Constituição Federal o Inciso XXXV talvez 

expresse a finalidade precípua do Poder Judiciário de um povo democrático, quando 

diz que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. 

 

Ademais, no Inciso XXXVI, há o reconhecimento de que a lei não prejudicará 

o direito adquirido, a ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 

Inúmeros princípios constitucionais visam promover a paz social que o Poder 

Judiciário tem por função zelar, mas, além disso, o Poder Judiciário atua na 

perseguição do equilíbrio entre os Poderes, cumprido o Pacto Republicano e com a 

edição da EC nº 45/2004, fiscaliza os seus próprios atos administrativos e financeiros.  

 

Não se concebe um Estado Democrático de Direito sem a existência de um  

Poder Judiciário independente, autônomo e dotado de garantias mínimas para 

resolução das mais variadas situações jurídicas e sociais. 

 

Diante disso, a função jurisdicional é exercida de maneira precípua e 

privativamente, que pode ser definida como aquela que tem por fim a composição de 

conflitos de interesses, através de aplicação da lei ao caso concreto, inclusive quando 

se litiga contra o Estado. 
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Destaca-se que a Carta Constitucional de 1988 que a República Federativa do 

Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e todo poder emana do povo e 

são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 

e o Judiciário. 

 

Decorre dessa autonomia a possibilidade de que o Poder Judiciário tenha 

instrumentos como as garantias institucionais e aos seus membros. As garantias 

institucionais são as de autonomia organizacional, administrativa e orçamentária. As 

garantias aos seus membros são as de independência ou liberdade e garantia de 

imparcialidade. 

 

Assim, conclui-se que o Poder Judiciário brasileiro deve se pautar em modificar 

a sua postura, transformando-se em um Poder outrora letárgico em um Poder ativo e 

intervencionista, controlando a falta de qualidade das prestações de serviços básicos e 

exigindo a implementação de políticas públicas eficientes, observando, inclusive a sua 

própria atuação, visualizando combater a morosidade e corrupção e atuar através da 

sua  função social educacional.   
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4. O CONTROLE EXTERNO DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO E   

    A ATUAÇÃO DO CNJ. 

 

4.1 Definição 

 

Historicamente, o conceito de controle externo do Poder Judiciário teve origem 

na França, com a edição da Lei de 31 de agosto de 1883, pela qual foi criado o 

Conselho Superior da Magistratura. Mas, só na Constituição da IV República, em 

1946, mais precisamente, em 27 de outubro de 1946, é que o referido Conselho ficou 

autônomo como órgão constitucional (Art. 64 e 65 da Constituição Francesa) 

(MARQUES, 2006). 

 

Neste sentido, outros países latinos seguiram seus passos, como Portugal, 

Espanha, Grécia, Itália e agora Brasil. Diferentemente, países anglo-saxões como 

Estados Unidos da América, Canadá e Grã-Bretanha não sequer, admitem tal hipótese.  

Nos países latinos seguiu-se o modelo de Montesquieu, que é a separação dos três 

poderes. Mesmo assim, em tais nações, a especialização dos Poderes é atenuada porque 

se trata de regimes parlamentares. De certo modo, o Governo é uma extensão do 

Legislativo. Por razões históricas, o Poder Judiciário nem chega a se destacar como 

uma estrutura à parte e, embora seja garantida formalmente a autonomia dos 

magistrados, freqüentemente estão atrelados ao Ministério da Justiça. 

 

Nos países anglo-saxões, apesar da notória influência do modelo de John Locke 

(Dois Tratados sobre Governo - 1690), sobre a obra de Montesquieu, quando do seu 

aclamado Espírito das Leis (1748), tais nações cresceram utilizando o paradigma de 

Locke, que versava o entendimento de que o início da sociedade civil e a formação do 

governo civil ocorrem com a formação de “um só corpo político”, este investido de 

agir e fazer executar as leis. Com isto, está claro que os estudos de Locke, que tanto 

influenciaram Montesquieu, além de instituir o liberalismo, positivismo e o pacto 

social, tratam, in casu, de dois poderes: Executivo e Legislativo (Capítulo VIII do 

Tratado). John Locke chegou a tal conclusão ao refletir sobre os acontecimentos 

ocorridos que culminaram na Revolução Gloriosa em que o Judiciário não é 

individualizado, está dividido entre os dois entes. Com Montesquieu, então, surgiu à 

definição da necessidade de um Judiciário separado, uno, para dar mais sustentação aos 

poderes, lembrando-se que na Revolução Francesa, a definição dos três poderes era: o 
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Estado de Deliberação −  atual Legislativo; o Estado de Comando − atual Executivo 

e  o Estado de Justiça −   atual Judiciário ( WELFFORT, 2004). 

        

Desta forma, tanto nos países europeus de origem latina, ou não, quanto nos 

Estados Unidos da América, onde se sabe da influência exercida ao direito 

constitucional brasileiro, o Poder Judiciário está, de alguma forma atrelado ao 

Legislativo (RIBEIRO at al, 2003). 

 

Inclusive, o controle externo nos Estados Unidos da América é realizado pela 

Comissão de Assuntos Judiciais do Senado da República americana. Ocorrem nessa 

Comissão às discussões e análises das estratégias e os desempenhos das gestões 

judiciárias americanas, ou seja, em sede do Poder Legislativo (VIDIGAL, 2000). 

 

No Brasil é diferente. O Poder Judiciário tem autonomia (art. 99 da CF) e faz 

parte da estruturação da Separação do Poderes, seguindo o modelo proposto por 

Montesquieu, apesar de que, financeiramente, essa separação não existe, restando uma 

dependência do Poder Executivo (RIBEIRO at al, 2003). 

 

A previsão de um sistema de controle externo para os Poderes é legitimada pela 

própria Teoria da Separação dos Poderes. O Direito Constitucional contemporâneo 

reconhece que a Teoria da Separação dos Poderes, defendida por Montesquieu e 

adotada no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, prevê a existência dos Poderes 

do Estado para cada função estatal (legislar, executar e julgar), porém dentro de 

mecanismos de controles recíprocos, denominados "freios e contrapesos". Tal controle   

é tão importante, que em nossa Carta Magna Nacional, mais precisamente em seu 

Inciso III, §4º do artigo 60, está claramente vedada à possibilidade de separação dos 

poderes, classificando-a, assim, como cláusula pétrea (BULOS, 2002). 

 

Há de se ressaltar, entretanto, que Montesquieu não utilizava a expressão 

“separação de poderes”, que surgiu apenas com a Declaração de Direitos de 1789 e a 

Constituição francesa de 1791. A unidade do poder político já tinha sido exposta por 

Aristóteles, que visualizava, apenas, distinção formal e não a distinção material entre 

os Poderes, como aconteceu no século XVIII. 
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A teoria da Separação dos Poderes acabou se transformando em dogma na 

Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789 e inspirando o 

nosso artigo 2º da Constituição Federal de 1988, que assim determina: "são Poderes da 

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário" 

(NERY JÚNIOR e NERY, 2006). 

 

O mérito da doutrina, especialmente de Montesquieu, no seu Espírito das Leis, 

não foi de propor certas atividades para o Estado, pois estas já eram identificáveis. O 

valor de sua doutrina está na proposta de um sistema em que cada órgão 

desempenhasse função distinta e, ao mesmo tempo, que a atividade de cada qual 

caracterizasse forma de contenção da atividade de outro órgão do poder. É o sistema de 

independência entre os órgãos do poder e de inter-relacionamento de suas atividades, é 

a fórmula dos freios e contrapesos a que alude a doutrina americana ( WELFFORT, 

2004).  

 

Balladore Pallieri já afirmava que "o Estado de Direito é aquele que se submete 

à lei e à jurisdição independente e imparcial". Significa dizer que o Estado de Direito 

consagra a supremacia das normas constitucionais, o respeito aos direitos fundamentais 

e o controle jurisdicional do poder estatal para proteção da maioria. (GABRIEL, 2004). 

 

Tem-se por oportuna, a observação de que o Poder Judiciário, até meados do 

século XVIII, tinha uma relativa atuação e participação no plano civilizatório e, 

atualmente, transformou-se num dos pilares da sociedade moderna. Pode-se, então, 

afirmar que o Judiciário somente assumiu a condição de Poder após dois grandes 

marcos históricos, quais sejam: a Revolução Francesa e a Declaração da Independência 

dos Estados Unidos. Restrições existiram, como na Inglaterra e nas Constituições 

Francesas, mas sem tirar-lhe a característica de protetor da cidadania, qualidade esta 

que foi ampliada com a mudança do milênio e absorvida pelas leis basilares, como 

ocorreu com a Constituição Federal de 1988. A grande discussão nacional no âmbito 

jurídico dos dias presentes, sem dúvida está centrada na urgente necessidade da 

reforma do Estado, o que passa inevitavelmente pela reforma do Poder Judiciário, 

inicialmente pautado na questão puramente administrativa (BONAVIDES, 2006). 

 

No Estado de Direito, há um sério compromisso em consagrar a supremacia 

constitucional, em afirmar certos valores fundamentais da pessoa humana, bem como 
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em exigir a organização e funcionamento do Estado para a proteção daqueles 

valores. Contudo, é grande a dificuldade para ajustar a idéia de Estado de Direito às 

modificações da vida contemporânea. A tendência ao abuso do poder acaba por 

transformá-lo num dogma político, distante dos preceitos democráticos. De fato, o que 

se verifica é a busca renitente do fortalecimento do poder político, uma produção 

acelerada de leis técnicas, cada vez mais conformadas com a vontade governamental e 

um deficiente sistema judicial. Definitivamente, os abusos cometidos pelos poderes 

estatais continuam sem reparação, o que evidencia a crise no Estado de Direito 

(BOBBIO, 1999). 

  

A formulação de um processo constitucional que possa ser instrumento de 

absorção das crises e dos conflitos, a nível institucional, torna-se necessária para o 

Estado democrático, que permite assim poderá corresponder aos apelos da sociedade 

contemporânea. Este processo não será, apenas, instrumento das realizações 

particulamentaristas, assentadas em concepções individualistas, que se satisfazem com 

composições judiciais, que não ultrapassam interesses de minorias ou de grupos 

(BARACHO, 1984). 

 

O cidadão comum, verdadeiro titular do poder soberano, sofre, pois não tem 

seus direitos fundamentais respeitados, nem reconhecidos. Neste moderno cenário 

institucional, o Poder Judiciário, responsável pela prestação jurisdicional, encontra-se 

distante do ideal de justiça. Isso ocorre porque há uma deficiência na administração 

judiciária, em razão da morosidade no andamento dos processos judiciais, do déficit 

cumulativo da prestação jurisdicional e do acesso mais restrito à justiça. A burocracia 

pesada, repleta de formalismos e a corrupção de magistrados também contribuem para 

afastar o cidadão comum da tutela jurisdicional (GABRIEL, 2004). 

 

Diferentemente do que muitos têm propalado, o Judiciário e os Magistrados já 

estão sujeitos, hoje, a controle externo, além do interno. A indagação que merece ser 

feita é se os meios instituídos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (LOMAN — LC 35/79 e alterações) têm conseguido 

efetivamente aclarar para a sociedade o controle que cabe ser exercido sobre os 

Magistrados e também sobre o Judiciário como Poder, e se a instituição de outros 

modos de controle podem ser admitidos em face do texto vigente da Constituição de 

Outubro de 1988 (RIBEIRO at al, 2003). 
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Prefacialmente, a Constituição de 1988 representou um passo importante no 

sentido de garantir a independência e a autonomia do Judiciário. O princípio da 

independência dos poderes tornou-se efetivo e não meramente nominal. Foi assegurada 

autonomia administrativa e financeira ao Judiciário, cabendo a este a competência de 

elaborar o seu próprio orçamento, a ser submetido ao Congresso Nacional 

conjuntamente com o do Executivo (SADEK, 2004). 
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4.2 modalidades e estrutura 

 

Originalmente, denominava-se de controle político toda a forma de controle 

exercido pelo Estado em regimes democráticos. Surgiu para prevenir o arbítrio 

(ARAÚJO, E.N., 2006).  

 

No Brasil, a distinção que se faz entre o controle interno da administração e o 

controle externo é o seguinte: o controle interno é o da própria administração sobre 

seus atos, agentes, órgãos ou entidades, também denominado de controle 

administrativo ou executivo; e o controle externo é o exercido por outros poderes, 

chamados controles legislativo ou parlamentar, com atividades especiais de controle 

exercidas pelo Tribunal de Contas e o Controle Jurisdicional pelo Poder Judiciário, 

caracterizado pela provocação da parte (ARAÚJO, E.N., 2006). 

 

A justiça brasileira adota o sistema de jurisdição una, então, o denominado 

Controle Jurisdicional da Administração é exercido com exclusividade pelo Poder 

Judiciário e incide sobre atos administrativos ou materiais praticados mais comumente 

pelo Poder Executivo, mas também pelo Poder Legislativo e pelo próprio Poder 

Judiciário, estes em suas atividades administrativas. Verifica-se apenas a legalidade do 

ato, que sob o manto do aparentemente regular, na realidade pode está eivado de 

abusos, vícios ou desvio de poder, não se observando, portanto, quando acontece tal 

situação sobre o aspecto discricionário (mérito) do ato administrativo (ARAÚJO, E.N., 

2006).  

 

A criação do CNJ potencializou essa regra geral de controle da legalidade do 

ato, no âmbito do Poder Judiciário, deixando claro, ainda, que o Poder Judiciário 

passou a ser o único Poder da República a ter um órgão de controle externo, quando, 

na verdade, já é controlado constantemente pelo Ministério Público, pelos advogados, 

pela mídia e pela população, além do controle de suas contas pelo Tribunal de Contas 

respectivo (TAVARES, LENZA e LORA ALARCÓN, 2005). 

 

A ideia de um controle externo no Poder Judiciário não é nova. Em 1977, 

através da Emenda Constitucional nº 07, de 13 de abril, foi instituído pela Carta Magna 

da época, o Conselho Nacional da Magistratura, com sede na Capital Federal e com 

jurisdição em todo o território nacional, sendo composto por sete Ministros do STF e 
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por estes escolhidos. Por competência, caberia conhecer das reclamações contra os 

membros dos Tribunais sem prejuízo da competência disciplinar destes, podendo 

avocar processos disciplinares contra juízes de primeira instância (DE PAULA FILHO, 

2009).  

 

Tinham atribuições nitidamente correcionais, por isso, foi considerado por José 

Adércio Leite Sampaio34, como feito de papel e intenção, pois, interessantemente, após 

a abertura política de 1984, foi esvaziado, com o Poder Judiciário Nacional tendo 

seguido seu caminho sem a interferência do Conselho, aprofundando vícios e 

corporativismo que vinham desde a época da Colônia. Com ares democráticos, o 

discurso da reforma voltou apenas em 1992, tendo o constituinte de 1987/88 perdido 

uma boa oportunidade de incluir o controle externo do Poder Judiciário já na Carta 

Maior que vigora atualmente (DE PAULA FILHO, 2009). 

 

Com a efetiva criação do CNJ, em 2004, surgiu o questionamento de que 

designação Controle Externo do Judiciário talvez fosse imprecisa, pois se defendia o 

controle efetivado por membros estranhos ao mundo jurídico. Conforme se pode 

observar no Artº 103-B da proposta aprovada pela Comissão de Constituição Justiça e 

Redação - CCJR do Senado Federal, tal órgão de controle seria bem eclético, 

constituído por representantes dos mais variados seguimentos e instituições oficiais 

ligadas ao sistema jurídico, inclusive da própria magistratura, afastando, portanto, tal 

questionamento. O Conselho Nacional de Justiça seria composto de doze membros, 

sendo 01 Ministro do Supremo Tribunal Federal, 01 Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, 01 Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 01 Ministro do Superior 

Tribunal Militar, 01 Desembargador de Tribunal de Justiça, 01 Juiz estadual, 01 

Desembargador Federal de Tribunal Regional Federal, 01 Juiz Federal, 01 

Desembargador Federal do Trabalho de Tribunal Regional do Trabalho, 01 Juiz do 

Trabalho e 02 Advogados. O texto final ficou com 15 membros: mais 02 cidadãos; 01 

Ministério Público da União e 01 Ministério Público do Estado e saiu 01 Ministro do 

Superior Tribunal Militar (TAVARES, LENZA e LORA ALARCÓN, 2005). 

 

A Constituição de 1988 representou um passo importante no sentido de garantir 

a independência e autonomia do Poder Judiciário (art. 99 da CF). O princípio da 

                                                 
34  SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a Independência do Judiciárío. 
Belo Horizonte:  Editora Del Rey, 2007, p. 240. 
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independência dos poderes tornou-se efetivo e não meramente nominal. Foi 

assegurada autonomia administrativa e financeira ao Judiciário, cabendo a este a 

competência de elaborar seu próprio orçamento, a ser submetido ao Congresso 

Nacional conjuntamente com o Executivo (SADEK, 2004).   

 

No que se refere à estrutura, ainda, houve uma ampla reorganização e 

redefinição de atribuições nos vários organismos que compõem o Poder Judiciário. 

Primordialmente, o Supremo Tribunal Federal (STF), como órgão de cúpula, passou a 

ter atribuições predominantemente constitucionais. Logo abaixo na hierarquia foi 

criado o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que incorporou parte das atribuições antes 

concentradas no STF. Foram instituído ainda o Juizado Especial de Pequenas Causas e 

a Justiça de Paz, remunerada no âmbito das justiças dos estados, dos territórios e do 

Distrito Federal. Desapareceu o Conselho Nacional da Magistratura, para dar lugar ao 

Conselho da Justiça Federal. O artigo 92 da Constituição assim nomeou os órgãos do 

Poder Judiciário: "I. o Supremo Tribunal Federal; II. O Superior Tribunal de Justiça; 

III. Os tribunais regionais federais e juízes federais; IV. os tribunais e juízes do 

trabalho; V. os tribunais e juízes eleitorais; VI. Os tribunais e juízes militares; VII. Os 

tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios" (SADEK, 2004).  

 

A nova ordem constitucional reforçou o papel do Judiciário na arena política, 

definindo-o como uma instância superior de resolução de conflitos entre o Legislativo 

e o Executivo, e destes poderes com os particulares que se julguem atingidos por 

decisões que firam direitos e garantias consagrados na Constituição. O protagonismo 

político do Judiciário está inscrito em suas atribuições e no modelo institucional. As 

atribuições não apenas foram aumentadas com a incorporação de um extenso catálogo 

de direitos e garantias individuais e coletivos, como também, alargaram-se os temas 

sobre os quais o Judiciário, quando provocado, deve se pronunciar (SADEK, 2004). 

 

Resta, ainda, esclarecer a respeito da viabilização do controle a ser realizado 

pelo Conselho Nacional de Justiça. Por ter sede em Brasília, conforme o § 1º do art. 92 

da CF/88, o Conselho acaba por se distanciar dos jurisdicionados, quem realmente 

possui contato com os erros e abusos cometidos pelos membros do Poder Judiciário.  

 

Em vista disso, o art. 103-B, § 7º estabelece que serão criados nos Estados, no 

Distrito Federal e nos Territórios, Ouvidorias que funcionarão como intermediárias no 
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recebimento e no envio das denúncias e reclamações ao Conselho Nacional. Sobre 

as Ouvidorias de Justiça, tem-se o seguinte entendimento: “caberá as ouvidorias 

receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos 

do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares”. Embora criadas pela União, 

as Ouvidorias poderão receber reclamações de todos os Juízos e Tribunais que 

compõem a organização da Justiça Brasileira, sejam Federais ou Estaduais. O objetivo 

é facilitar ao jurisdicionado a formulação de reclamações, bem como propiciar que o 

controle externo seja exercido de maneira mais efetiva (TAVARES, LENZA e LORA 

ALARCÓN, 2005). 

 

Em Pernambuco, foi criada em 1998, a Ouvidoria do TJPE, que será objeto de 

apreciação mais esmiuçada ainda neste capítulo. 

 

Deve-se lembrar também do CNMP, o chamado Conselho Nacional do 

Ministério Público, que apesar de pertencer ao Poder Executivo, seguiu o modelo do 

CNJ e está previsto no art. 130-A da Constituição Federal (incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45/04). 



 

O CONTROLE EXTERNO DO PODER JUDICIÁRIO E A ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NOS 
ESTADOS DA FEDERAÇÃO: AS PROPOSTAS ATUAIS DE GESTÃO EM PERNAMBUCO E OUTROS ESTADOS. 

87
4.3 objetivos 

 

A respeito das funções, oportuno ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça 

não possui função jurisdicional. Na verdade, suas atividades ficam restritas à 

fiscalização da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e à correição 

acerca do cumprimento dos deveres funcionais dos membros do referido Poder. Trata-

se, pois, de um órgão de controle interno. Além dessas funções gerais, o Conselho 

Nacional de Justiça apresenta, também, algumas atribuições específicas, que se 

encontram discriminadas no texto constitucional, no art. 103-B, § 4º, tais como: a) 

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

Magistratura; b) 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; c) 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, entre outras (NERY JÚNIOR e NERY, 

2006). 

 

Discute-se, a despeito de se tratar de um Conselho que possui a tarefa precípua 

de fiscalização e controle do Poder Judiciário, a inconstitucionalidade de tal criação, 

sob o argumento que há ferimento ao princípio da separação dos poderes, bem como à 

independência funcional dos membros e órgãos jurisdicionais. Verifica-se, contudo, 

que não há qualquer razão para tal posição. Primeiramente, não se pode coadunar com 

o entendimento de que o Conselho Nacional de Justiça constitui um órgão de controle 

externo do Poder Judiciário e que, consequentemente, tal Poder estaria sendo tratado 

de forma desigual na sua relação de independência e autonomia com os demais 

poderes, uma vez que o Conselho não é órgão de controle externo, mas sim interno, 

pois faz parte da estrutura o Poder Judiciário, como se verifica do art. 92 da CF/88 

(HERTEL, 2005). 

No Estado de Direito, os entes federativos, ao exercerem suas competências, 

são obrigados a respeitar os princípios e as normas constitucionais que asseguram os 

direitos e garantias fundamentais do indivíduo, sob pena de abuso de poder. Afinal, os 

direitos e garantias do cidadão contribuinte não foram positivados na Constituição para 

serem formalmente reconhecidos, mas para serem concretamente efetivados 

(GABRIEL, 2004). 
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CAPPELLETTI corrobora esse entendimento afirmando que "somente nos 

sistemas democráticos de governo existe oportunidade para que se respeitem os 

direitos fundamentais, de maneira que a democracia não pode sobreviver em um 

sistema em que os direitos e garantias fundamentais careçam de uma proteção eficaz". 

Nesse sentido, a preservação das liberdades públicas exige a eliminação da 

concentração de poder e sua distribuição num sistema de equilíbrio de poderes. Indica, 

ainda:  

Não existirá, pois, um Estado democrático de direito, sem que haja 

poderes de Estado, independentes e harmônicos entre si, bem como 

previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a 

fiscalização, a perpetuidade e a efetividade desses requisitos (apud 

GABRIEL, 2004). 

O direito constitucional contemporâneo, apesar de permanecer na tradicional 

idéia de tripartição de poderes, entende que essa teoria, se interpretada com rigidez, 

torna-se inadequada para um Estado que assumiu a missão de fornecer a todo seu povo 

o bem-estar, devendo, pois, separar as funções estatais dentro de um mecanismo de 

controles recíprocos, denominados "freios e contrapesos" (checks and balances). A 

idéia de controle está vinculada à democracia, enquanto a incontrolabilidade, ao 

arbítrio (BOBBIO, 1995). 

Neste momento de reformas, imprescindível o controle das ações déspotas das 

autoridades que, através do abuso de poder, ofende os direitos e garantias do indivíduo, 

a separação dos poderes, usurpa a função social inerente ao Estado de Direito, além de 

provocar o empobrecimento da democracia. Afinal, como observa Madison, em O 

Federalista, "os homens não são governados por anjos, mas sim por outros homens, 

sendo, pois, necessário controlá-los" (GABRIEL, 2004). 
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4.4 alcance e finalidade 

 

Também, aduz-se, que ao se efetivar o controle externo, através do CNJ, poderá 

ocorrer malferimento, ou mesmo, violação do pacto federativo. Muitos autores já se 

pronunciaram neste norte. Ora, conclui-se que, sem dúvida, só com mais tempo, é que 

se poderá verificar uma efetiva mossa ao pacto federativo, infringida pelo controle 

externo do CNJ, em franco desrespeito a autonomia dos Estados-Membros. 

(WAMBIER at al, 2006). 

 

Apesar do Julgamento da ADI nº 3.367-DF, interposta pela AMB, que foi 

indeferida no STF, por maioria, entendendo que a criação do CNJ não causaria dano ao 

Pacto Federativo, entende-se que o julgamento não foi unânime e, portanto, entre os 

jurista e doutrinadores, ainda resta dúvida quanto ao malferimento, ou não, do Pacto 

Federativo, hoje denominado Pacto Republicano.  

   

Críticas ao desempenho das instituições encarregadas de distribuir justiça 

praticamente acompanharam a instalação e o desenvolvimento destas organizações no 

país. Desde as primeiras Cortes, criadas ainda no período colonial, vozes se levantaram 

mostrando sua inoperância e o quanto distavam de um modelo de justiça minimamente 

satisfatório. Nos últimos tempos, entretanto, considera-se dominante a idéia de que 

estas instituições, além de incapazes de responder à crescente demanda por justiça, 

tornaram-se anacrônicas e, pior ainda, refratárias a qualquer modificação. Nas análises 

mais impressionistas sustenta-se, inclusive, que as instituições judiciais ficaram 

perdidas no século XVIII ou, na melhor das hipóteses, no XIX, enquanto o resto do 

país teria adentrado o ano 2000 (SADEK, 2004). 

 

A constância nas críticas à Justiça Estatal é um denominador absolutamente 

comum, quando se examina textos especializados, crônicas e mesmo debates 

parlamentares, ao longo dos quatro últimos séculos. Esse traço, saliente-se, não é 

singular ao Brasil, ainda que, entre nós, possua características próprias. Em 

praticamente todos os países, têm sido reiterados os argumentos mostrando 

deficiências na prestação jurisdicional (SADEK, 2004).  
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Tais argumentos não particularizam nem mesmo os países mais pobres e/ou 

sem longa tradição democrática. Ainda que se ressalte que o sentimento de insatisfação 

seja antigo e comum à grande parte dos países civilizados; há, contudo, que se destacar 

os traços que têm diferenciado a crise da justiça no Brasil e conferido particularidades 

para os últimos anos. A situação recente difere de todo o período anterior em pelo 

menos dois aspectos: 1) a justiça transformou-se em questão percebida como 

problemática por amplos setores da população, da classe política e dos operadores do 

Direito, passando a constar da agenda de reformas; 2) tem diminuído 

consideravelmente o grau de tolerância com a baixa eficiência do sistema judicial e, 

simultaneamente, aumentado a corrosão no prestígio do Judiciário. De fato, as 

instituições judiciais – mesmo que em grau menor do que o Executivo e o Legislativo – 

apesar de há longo tempo criticadas, passaram para o centro das preocupações. E, por 

outro lado, acentuaram-se as críticas e a queda nos índices de credibilidade (SADEK, 

2004). 

 

É possível sustentar que a peculiaridade do caso brasileiro, como de resto da 

maior parte dos países latino-americanos, está na magnitude dos sintomas indicando a 

necessidade de reformas. São inúmeras as pesquisas de opinião retratando a expressiva 

insatisfação da população com a justiça estatal. Levantamentos de institutos 

especializados (Vox Populi, Data Folha, IBOPE, Gallup) mostram que, em média, 70% 

dos entrevistados não confiam no sistema de justiça. Recentes investigações realizadas 

pelo IDESP (Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo) 

apontam que os indicadores mais gerais são igualmente válidos para setores de elite da 

população. Entre os empresários, por exemplo, o Judiciário é muito mal avaliado, 

chegando a 89% os que o consideram "ruim" ou "péssimo", em termos de agilidade 

(SADEK, 2004). 

 

Mesmo os operadores do sistema de justiça, tradicionalmente mais reservados 

em suas apreciações e vistos como portadores de forte espírito corporativo, têm 

reconhecido que as condições presentes são desfavoráveis. Magistrados, Promotores e 

Procuradores da República têm se mostrados sensíveis à existência de uma crise na 

Justiça. Observe-se que apenas 20,5% dos integrantes do Poder Judiciário discordaram 

inteiramente da afirmação segundo a qual haveria uma crise na Justiça. Este percentual 

é significativamente menor junto aos membros do Ministério Público dos estados (2%) 

e do Ministério Público Federal (0,5%) (SADEK e CASTILHO, 1998). 
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À distância no tempo em que as pesquisas foram feitas – a primeira em 1993 

e as duas últimas em 1996 e 1997, respectivamente – pode explicar as diferenças 

encontradas. Nos últimos anos, como foi salientado, não apenas tem crescido a 

insatisfação com o desempenho das instituições judiciais, como um maior percentual 

de seus próprios integrantes tem tendido a concordar com a afirmação segundo a qual 

há uma crise na Justiça. Sublinhe-se, inclusive, que os operadores do Direito têm sido 

chamados a interferir no debate e suas associações representativas têm tido 

participação ativa quer para propor mudanças, quer para impedir que certas alterações 

sejam aprovadas (SADEK e CASTILHO, 1998).  

 

Tabela 1 - Demonstração da existência de Crise na Justiça entre membros do Poder 

Judiciário e do Ministério Público Estadual e Federal. 

 

 

Não caberia acompanhar o teor das críticas ao Judiciário ao longo do tempo e 

menos ainda o suceder de reformas. O problema não é novo e, também neste aspecto, o 

Brasil não representa uma exceção no panorama internacional. Focalizando-se o caso 

brasileiro e apenas os últimos anos, deve ser sublinhado que o capítulo referente ao 

sistema de justiça da Constituição de 1988 foi o que recebeu maior número de proposta 

de revisão, por ocasião da reforma constitucional de 1993 – foram ao todo 3.917 

emendas. Destas, destaca-se a de Hélio Bicudo (PT/SP), oriunda de um projeto 

apresentado em 1992. Após todos esses anos e depois de inúmeras modificações, foi 

votado na Câmara dos Deputados em 2000 e teve seu texto definitivamente aprovado 

em dezembro de 2004, quando fez parte da EC nº 45/2004 (WAMBIER et al, 2006). 
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A crise generalizada e antiga que atinge o Judiciário, originou o CNJ que 

veio atacar outras crises no Poder Judiciário Nacional, como morosidade, corrupção, 

nepotismo, empreguismo, fisiologismo, falta de estrutura, falta de tecnologia, falta de 

juízes e servidores. Entretanto no cerne dessa crise geral está o fato de que desde a 

Carta magna de 1988, a demanda por justiça aumentou muito enquanto que a justiça 

não acompanhou tal crescimento. Ou seja, o que já estava em crise piorou, 

necessitando de um verdadeiro choque de gestão.  

 

No que se refere à demanda, o crescimento nos índices de procura por justiça 

oferecida pelo Estado está altamente relacionado às taxas de industrialização e ao 

processo de urbanização. O crescimento nestes indicadores provoca aumento no 

número e no tipo de conflitos e, conseqüentemente, há uma maior probabilidade de que 

estes litígios convertam-se em uma maior demanda pelos serviços do Judiciário. A 

potencialidade de conversão de litígios em demanda por serviços judiciais depende, 

por sua vez, da consciência de direitos e da credibilidade na máquina judicial (SADEK, 

2004). 

 

Desta forma, a mera transformação estrutural por que passou a sociedade 

brasileira, de predominantemente agrária e rural para industrial e urbana, num intervalo 

de menos de 50 anos, tomando como ponto de partida o início da década de 1930, 

justificaria a multiplicação dos conflitos. Esta potencialidade de conflitos foi, no 

entanto, em grande parte, contida pela ausência de vida democrática e pelo descrédito 

na justiça. Efetivamente, dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) de 1988 mostram que a maior parte dos litígios sequer chega a uma corte 

de justiça - apenas 33% das pessoas envolvidas em algum tipo de litígio procuram 

solução no Judiciário (SADEK, 2004). 

 

As dificuldades de acesso ao Judiciário são constantemente lembradas como 

um fator inibidor da realização plena da cidadania. O desconhecimento dos direitos, 

por um lado, e a percepção de uma justiça vista como cara e lenta, de outro, afastam 

dos tribunais a maior parte da população. Daí afirmar-se que a grande massa da 

população só procura a justiça estatal quando não há outra alternativa. Nestas 

circunstâncias, não se trataria de uma utilização voluntária, para a efetivação de 

direitos, mas compulsória. Isto significa que a face do Judiciário conhecida por largos 

setores de jurisdicionados não é a civil, mas é, sobretudo, a criminal (SADEK, 2004). 
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Esta constatação mais geral não se aplica, entretanto, a todos os estratos sociais. 

Há setores que buscam a justiça, extraindo vantagens de suas supostas ou reais 

deficiências, bem como dos constrangimentos de ordem legal. Este é o caso, por 

exemplo, tanto de certos órgãos estatais como de grupos empresariais. Pesquisa 

conduzida pelo IDESP junto a empresários, em 1996, mostrava que, embora a principal 

crítica dirigida ao Judiciário fosse a sua falta de agilidade, esta situação nem sempre 

era avaliada como prejudicial para as empresas. Muitos empresários chegaram a 

admitir que a morosidade é por vezes benéfica, principalmente na área trabalhista. A 

despeito de, na maioria dos casos, os entrevistados afirmarem que eram prejudicados 

pela morosidade da justiça, também reconheciam que litigar compensava. 

Teoricamente, em grande parte das situações, um lado terá a ganhar e o outro a perder 

com a lentidão da justiça (SADEK, 2004). 

 

Tal como as empresas, também o governo e certas agências públicas têm sido 

responsáveis pelo extraordinário aumento da demanda no Judiciário. Calcula-se que o 

Executivo e o INSS respondam por cerca de 80% das ações judiciais. Chega-se à 

conclusão de que quanto mais essas demandas judiciais são proteladas por causa da 

estrutura morosa do Judiciário, mais o Executivo é beneficiado (SADEK, 2004). 

 

Em resumo, pode-se sustentar que o sistema judicial brasileiro nos moldes 

atuais estimula um paradoxo: demandas de menos e demandas de mais. Ou seja, de um 

lado, expressivos setores da população acham-se marginalizados dos serviços judiciais, 

utilizando-se, cada vez mais, da justiça paralela, governada pela lei do mais forte, 

certamente muito menos justa e com altíssima potencialidade de desfazer todo o tecido 

social. De outro, há os que usufruem em excesso da justiça oficial, gozando das 

vantagens de uma máquina lenta, atravancada e burocratizada (SADEK, 2004). 

 

As deficiências do aparelho judicial somadas aos ritos processuais criam 

situações de vantagem e/ou privilégios, portanto, de desigualdade. Assim, a ampla 

possibilidade de recursos facultada pela legislação favorece o "réu", o "devedor", 

adiando uma decisão por anos. Chega a ser consensual entre os especialistas a 

avaliação de que ingressar em juízo, no caso de quem deve, é um bom negócio, seja 

este réu o setor público ou particulares (SADEK, 2004). 
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Apesar das críticas, todos os números referentes ao Judiciário são grandiosos. 

São milhares de processos entrados a cada ano e milhares de julgados. De fato, quando 

se observa tanto à movimentação judicial anual quanto a evolução do número de 

processos entrados de 1990 a 2002, não há como fugir de uma primeira constatação: a 

demanda por uma solução de natureza judicial tem sido extraordinária. Ainda que em 

magnitude relativamente menor, o mesmo pode ser dito no que se refere à quantidade 

de processos julgados: o volume de trabalho da justiça tem sido apreciável. 

 

Vê-se aí que, ao longo dos séculos XIX e XX, a administração do Estado veio 

sendo condicionada juridicamente (ora pelo princípio da legalidade, pela regra da 

bilateralidade da norma jurídica, ora pela regulação/limitação direta das atividades 

políticas e administrativas do Estado), quer fossem atividades próprias do Legislativo, 

quer fossem as do Executivo ou do Judiciário. Por conseguinte, em suas relações com 

os administrados, a autoridade administrativa não deve somente abster-se de atuar 

contra legem, senão que ademais está obrigada a atuar somente secundum legem, ou 

seja, em virtude das habilitações legais. Finalmente, o regime do Estado de Direito 

implica essencialmente que as regras limitantes que o Estado impôs a si mesmo, em 

interesse de seus súditos, poderão ser alegadas por estes da mesma maneira que se 

alega o direito, já que somente com esta condição terão de constituir, para o súdito, 

verdadeiro direito (MALBER, 2001 in: MARTINEZ). 

 

Em outra pesquisa, vê-se o quadro da Justiça Comum Nacional com relação à 

demanda do Judiciário no período de 1990 a 2002, portanto, antes da criação efetiva do 

CNJ, e pode-se perceber que a demanda pela procura por justiça no Primeiro Grau 

cresceu 270% (duzentos e setenta por cento), enquanto o número de habitantes cresceu 

20% (vinte por cento). 
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Neste período de 13 anos - de 1990 a 2002 - entraram, em média, na justiça 

comum 6.350.598 processos por ano, devendo-se ressaltar uma tendência de 

crescimento na demanda por uma solução judicial. Efetivamente, enquanto em 1990 

chegaram até o Judiciário 3.617.064 processos, em 2002 este número mais do que 

dobrou, atingindo 9.764.616 – um crescimento de 270%. Houve um aumento constante 

no número de processos entrados, com uma única exceção: o ano de 1994, quando se 

assistiu a uma redução de 5,35%. Em linhas gerais, pode-se afirmar que o ano de 1994 

marca um divisor de águas em relação à evolução no número de processos. Pois, de 

1990 até 1993, verifica-se uma relativa estabilidade no índice de crescimento anual; em 

1995, praticamente repete-se a quantidade de 1993 e a partir de 1996 nota-se um 

aumento considerável (SADEK, 2004). 

 

Durante os anos em exame houve, em média, um processo para cada 31 

habitantes. Este índice sofreu grandes variações no período: indo de 1 processo entrado 

para cada 40 habitantes em 1990 até 1 processo entrado para cada 18 habitantes em 

2001 e 2002 - os valores mais baixos nesta série de dados. Embora estes números 

refiram-se a uma média e, como tais, escondam diversidades, eles revelam um ângulo 

precioso sobre a justiça brasileira: trata-se de um serviço público com uma 

extraordinária demanda e, ao que tudo indica, com uma procura crescente  (SADEK, 

2004). 
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Trocando-se o ângulo e observando-se os processos julgados, nota-se que, 

grosso modo, sua evolução acompanha o crescimento no número de processos 

entrados, apresentando uma média anual de 4.593.839. Entre 1990 e 2002 houve um 

aumento de 311% nos processos julgados – um percentual superior ao crescimento 

verificado nos processos entrados, graças, principalmente, ao desempenho observado 

em 2001 (SADEK, 2004). 

 

Focalizando-se, contudo, os números referentes aos julgados pelo Judiciário 

ano a ano, verifica-se que a defasagem entre o total de processos entrados e julgados é 

relativamente constante e sempre significativa: em média são julgados 72% dos 

processos entrados. Os piores indicadores referem-se aos anos de 1990 e de 1998, 

enquanto o melhor a 2001, quando foram julgados 85% dos processos existentes 

(SADEK, 2004). 

 

Esses dados permitem elaborar um primeiro mapeamento do Judiciário, no que 

se refere à demanda por seus serviços e à sua capacidade de resposta. O país, contudo, 

apresenta enormes variações regionais e entre suas unidades federativas. Testes de 

correlação entre indicadores de desenvolvimento socioeconômico e quantidade de 

demandas que chegam até os serviços judiciais indicam que as variáveis sociais e 

econômicas provocam reflexos na demanda pelo Judiciário e no desempenho deste 

poder (SADEK, 2004). 

 

No que se refere aos efeitos do IDH (índice de desenvolvimento humano) na 

procura pelo Judiciário, é possível afirmar que melhoras neste índice possuem 

correlação positiva com o aumento no número de processos entrados na justiça 

(Correlação de Spearman de 0,7333). Isto é, aumentos nos níveis de escolaridade, de 

renda e na longevidade contribuem para o crescimento na demanda por serviços 

judiciais (SADEK, 2004). 

 

Em relação às regiões, o IDH permite-nos afirmar que o Nordeste e o Norte 

reúnem os mais baixos indicadores socioeconômicos do país, durante todo o período. 

Em contraste, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste apresentam as melhores condições no 

que diz respeito às dimensões captadas pelo IDH. Testes de correlação indicam que 

quanto mais alto é o IDH, melhor é a relação entre processos entrados e população, 
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existindo uma associação significativa entre o grau de desenvolvimento 

socioeconômico e o número de processos entrados por habitante - Correlação de 

Spearman de – 0,7662 (SADEK, 2004). 

 

Quanto à participação média das regiões no total de processos entrados 

observa-se que: a) a região Sudeste apresenta um maior número de processos do que 

faria supor o tamanho de sua população, possuindo, em média, 64% de todos os 

processos entrados no país, enquanto a sua população corresponde a 43% do total de 

habitantes no Brasil; b) da mesma forma, a região Sul abriga uma parcela de 15% da 

população brasileira e tem, em média, 20% dos processos entrados; c) em contraste, a 

região Nordeste contribuindo com 29% da população brasileira, participa, em média, 

com somente 6% dos processos entrados; d) a região Norte possui 7% da população e 

responde, em média, por somente 3% dos processos; e) a região Centro-Oeste 

apresenta uma participação eqüitativa no que se refere à população e processos – uma 

média de 6% (SADEK, 2004). 

 

Quanto aos processos julgados, repetem-se os dados favoráveis à região 

Sudeste: encontra-se nela o maior percentual de respostas do Judiciário (65%, em 

média, no período) no total de sentenças proferidas. Em seguida, aparece a região Sul 

com 22%, em média, dos processos julgados entre 1990 e 2002. O Nordeste e o 

Centro-Oeste participam com iguais 5%. A menor contribuição está no Norte, com 

apenas 2% no total de processos julgados no país (SADEK, 2004). 

 

Quando se examina, contudo, a relação entre processos julgados e entrados, o 

melhor desempenho do Judiciário está na região Sul. Nesta região, o Judiciário julga, 

em média, 78% dos processos que chegam até as suas portas. Na região Sudeste este 

índice é de 72%. Em contraste, aparecem as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

nas quais, além de ser menor o número de processos julgados, é comparativamente 

muito mais baixa a relação entre processos julgados e entrados (no Norte são julgados, 

em média, 60% das demandas; no Nordeste 56%), restando o Centro-Oeste com 59% 

(SADEK, 2004). 

 

Nos tribunais dos Estados e do Distrito Federal e territórios, no período de 1990 

a 2000, tanto os números de processos julgados como os de entrados foram crescentes, 

com exceção dos entrados em 1997 e dos julgados em 1995. Efetivamente, quando se 
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compara o início da década com o final, os resultados obtidos são sempre 

significativos. Entraram, em 1990, 125.388 processos nos Tribunais de Justiça do país. 

Este número cresceu mais de quatro vezes em 2000, passando para 545.398. Quanto 

aos processos julgados, o ano de 1990 registrava um total de 114.237; em 2000 

atingiu-se três vezes e meio mais: 410.304 julgamentos (SADEK, 2004). 

 

Tal como seria de se esperar, dado o tamanho de sua população e, sobretudo a 

movimentação na justiça de primeiro grau, as médias relativas ao estado de São Paulo 

destacam-se por sua magnitude e por distarem dos índices dos demais estados. 

Entraram no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 1990, 40.467 processos. 

Este número subiu para 159.558 em 2000, um crescimento de 394%. Quanto aos 

processos julgados, o crescimento foi igualmente espetacular: enquanto em 1990 foram 

julgados 44.247 processos, em 2000, este número passou para 111.751: um 

crescimento de 252%. A grandiosidade desses números provavelmente explica o fato 

de que a fila de espera para a distribuição (designação do desembargador responsável 

pelo processo) de processos na segunda instância no estado seja, atualmente, de, no 

mínimo, três anos. Isto significa que, caso não haja uma mudança radical, os recursos 

que estão sendo apresentados no tribunal levarão seis anos e quatro meses, em média, 

para serem julgados e, em muitos casos, as ações já terão perdido o sentido quando 

forem proferidas as sentenças (SADEK, 2004). 

 

Conclui-se que durante todo o período, é alta a defasagem entre o número de 

processos entrados e julgados. Esta observação vale não apenas para o país como um 

todo como para cada tribunal em particular. A diferença entre o número de processos 

distribuídos e julgados nestes tribunais é a mais alta de todas as cortes de justiça do 

país e continua crescendo no decorrer da primeira década do século XXI. 

 

Repetem-se, em relação ao Superior Tribunal de Justiça, as observações feitas 

anteriormente. Esta Corte de Justiça, criada pela Constituição de 1988, apresenta uma 

movimentação extraordinária. O crescimento no volume de processos distribuídos foi 

vertiginoso. Os números relativamente baixos referentes a 1989, 6.103 processos, 

refletem o período inaugural desta corte de justiça. Tudo indica que a tendência ao 

aumento no número de processos ainda não encontrou o seu teto. Os números vêm se 

multiplicando a cada ano (SADEK, 2004).  
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Em 2008, o STJ recebeu aproximadamente 243 mil processos, e a quantidade 

de ações aguardando julgamento sofreu um aumento de 7% em relação ao mesmo 

período de 2007, atingindo um passivo de 225 mil processos. Cabe ressaltar que, 

mesmo diante desse cenário, a produção de julgados aumentou em 8% 

comparativamente ao ano anterior. Para atender a toda essa demanda foram 

concentrados esforços no sentido de melhorar o trâmite processual, com adoção de 

inovações tecnológicas e otimizando a força de trabalho (CNJ, 2008).  

 

Nesta pesquisa realizada pela Professora Maria Tereza Sadek, ressalta-se a 

situação histórica da mais alta corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, 

com números que surpreenderiam a qualquer estudioso do sistema de justiça. Em 1940, 

chegavam até o STF 2.419 processos; em 1950, 3091; em 1960, 6.504; em 1970, 

6.367; em 1980, 9.555; em 1990, 18.564; em 2000, 105.307; em 2001, 110.771; em 

2002, 160.453. Trata-se, como se percebe, sobretudo a partir de 1980, de um 

crescimento extraordinário, demonstrando a intensa utilização deste tribunal. Os 

números de julgamentos são igualmente surpreendentes: 1.807 em 1940; 3.371 em 

1950; 5.747 em 1960; 6.486 em 1970; 9.007 em 1980; 16.449 em 1990; 86.138 no ano 

de 2000; 109.692 em 2001; 283.097 em 2002 (SADEK, 2004). 

 

Utilizando-se dos dados ofertados pelo próprio STF, é possível ver no quadro 

abaixo35, a evolução dos dados referentes aos números de processos que entraram no 

STF e que foram julgados entre o ano de 2000 até 2008, concluindo-se que a demanda 

cresceu tanto no STF, quanto nos outros Tribunais, principalmente entre os anos de 

1990 e 2000:  

 

Movimentação STF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Proc. Protocolados 105.307 110.771 160.453 87.186 83.667 95.212 127.535 119.324 100.781 

Proc. Distribuídos 90.839 89.574 87.313 109.965 69.171 79.577 116.216 112.938 66.873 

Julgamentos 86.138 109.692 83.097 107.867 101.690 103.700 110.284 159.522 130.747 

Acórdãos publicados 10.770 11.407 11.685 10.840 10.674 14.173 11.421 22.257 19.377 

Fonte: STJ, 2009 

 

Em 2009, o site do STF demonstra que foram julgados, até o mês de maio do 

corrente 35.453 processos. 

 

                                                 
35  Quadro de dados referente aos anos de 2000 até 2008 com relação ao números de feitos distribuídos 
ao STF e julgados. Disponível: www.stf.org.br  
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Movimentação STF 2009* 

Proc. Protocolados 33.875 

Proc. Distribuídos 18.792 

Julgamentos 35.453 

Acórdãos publicados 7.878 

    Fonte : STJ, 2009 

 

Com isso, vê-se que o Poder Judiciário Nacional está organizado desta forma: 

 

 
         Fonte: CNJ, 2009 
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4.5. Estado da Arte do Controle Externo e da atuação do CNJ no Poder Judiciário 

       Brasileiro  

 

Antes de adentrar nos dados mais recentes do Poder Judiciário Nacional, faz 

necessário explanar que o caráter complexo da gestão pública produziu um número 

considerável de documentos estatísticos como elemento de informação para decisões 

políticas e administrativas. As estatísticas são ferramentas indispensáveis para orientar 

decisões de políticas públicas e de planejamento estratégico. Assim, colocam-se nesse 

estudo algumas informações estatísticas no intuito de ajudar na compreensão acerca da 

matéria jurídica. 

 

Os dados estatísticos ofertados pelo CNJ, que começaram a partir do ano de 

2004, com a sua criação, tiveram origem no denominado Banco Nacional de Dados do 

Poder Judiciário (BNDPJ), que surgiu no ano de 1990 e derivou-se da necessidade de 

modernizar e formular uma verdadeira política judicial. A ideia inicial, defendida em 

1989 pelo Ministro José Neri da Silveira, então Presidente do STF, propunha “um 

sistema de intercâmbio de informações com o emprego de metodologia e linguagem 

comuns.”36 

 

O idealizador do BNDPJ o concebia como um instrumento destinado ao 

conhecimento da realização judiciária brasileira, com o objetivo de possibilitar o 

estudo à vista de elementos concretos e não por meras conjecturas de seus problemas 

estruturais, de suas deficiências e dificuldades de funcionamento. Indicando-se as 

medidas legislativas ou de outra ordem orientadas a seu aperfeiçoamento e boa 

consecução das competências constitucionais (CNJ, 2005). 

 

De 1989 a 1991 foram realizadas inúmeras reuniões entre os Presidentes de 

todos os Tribunais para a construção de consensos em torno da linguagem e 

informações pertinentes aos BNDPJ, que foi instalado para ser um instrumento de 

gestão, transparência e avaliação de desempenho do sistema judiciário nacional (CNJ, 

2005). 

                                                 
36  SILVEIRA, José Neri da. A Informática como meio de Modernização do poder Judiciário: o Banco 
Nacional de Dados do Poder Judiciário. Palestra proferida no Simpósio sobre Informática no Judiciário, 
Belo Horizonte, em 22/02/91, Acerva da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal. 
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A experiência originada pelo BNDPJ fortaleceu no CNJ, com a instituição de 

pesquisas anuais denominadas “Justiça em Números” e “Justiça Aberta”. O 

interessante é que a pesquisa “Justiça em Números” foi deflagrada em 2003 pelo STF 

através do DATAUnb, da Universidade de Brasília e incorporada ao CNJ pelas 

Resoluções números 04/05 e 15/06 (CNJ, 2008). 

 

Apesar do presente estudo falar sobre o CNJ e sua atuação perante o Poder 

Judiciário Brasileiro e a sua estrutura estabelecer a Justiça Federal Comum e as 

Justiças Federais do Trabalho, Eleitoral e Militar, o foco central deste será a Justiça 

Comum Estadual, pois além de ter sido a pioneira historicamente, é a mais volumosa 

em termos de estrutura e processos e a que apresenta os maiores problemas nas suas 

áreas mais atuantes: técnica, administrativa e financeira.  

 

Entretanto, utilizando-se de pesquisas efetuadas pelo CNJ em 2007 e 2008, 

denominadas “Justiça em Números” e “Justiça Aberta”, faz-se necessário discorrer 

sobre alguns números em relação às outras Justiças Federais e os seus respectivos 

Tribunais Superiores, ressaltando que já foram anteriormente citados alguns números 

referentes aos STJ (Superior Tribunal de Justiça) e o STF (Supremo Tribunal Federal). 

 
A Justiça Federal era composta, no ano de 2007, por 1.447 magistrados, sendo 

138 magistrados no 2º grau, 1.050 no 1º grau, 26 nas Turmas Recursais e 233 nos 

Juizado Especiais Federais. Vale ressaltar que tais quantitativos referem-se aos 

magistrados que atuam exclusivamente em tais instâncias. Atuavam, no ano em 

questão, 24.062 servidores ativos do quadro permanente ocupantes de cargo efetivo 

(CNJ, 2008). 

 

No âmbito da Justiça Federal há cerca de 2,7 milhões de processos ingressados 

ou protocolizados no ano de 2007. A esse montante foram somados os 3,5 milhões de 

processos pendentes de outros exercícios, chegando ao quantitativo de 6,1 milhões de 

processos em tramitação na Justiça Federal, durante o ano de 2007. Desse total, 42% 

(2,6 milhões) foram julgados no mesmo ano, resultando na taxa de congestionamento 

igual a 58,1%. Comparativamente com os anos anteriores, nota-se que nos últimos três 

anos (2004 a 2007) houve um aumento de 16% no quantitativo de processos julgados 

(CNJ, 2008).  
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Analisando os dados de litigiosidade por instância, a maior taxa de 

congestionamento está no 1º grau (78%), seguida pelo 2º grau (60,5%), pelo Juizado 

Especial (42,2%) e pela Turma Recursal (24,8%). A carga de trabalho dos magistrados 

da Turma Recursal foi a maior registrada, sendo igual a 9.817 processos para cada juiz. 

Tal número foi obtido, em parte, devido à taxa de recorribilidade externa do Juizado 

Especial77, de 24,3%. Os juízes dos Juizados Especiais são igualmente demandados, 

com carga de trabalho de 9.433 processos, seguido pelo 2º grau, com 8.108 processos 

por magistrado. O 1º grau obteve a menor carga de trabalho, com 2.264 processos para 

cada juiz. Tal resultado justifica-se pelo elevado quantitativo de juízes atuantes nesse 

grau de jurisdição (CNJ, 2008). 

 

Em média, a Justiça Federal conta com menos de um magistrado para atender 

cada grupo de 100.000 habitantes. As exceções se dão nos tribunais da 1ª (sede no DF) 

e 3ª Regiões (sede em São Paulo), com uma razão de 1,3. São quase oito mil servidores 

por tribunal regional, e cerca de 61% deles são do quadro efetivo. Cada tribunal conta, 

em média, com 20 servidores por 100.000 habitantes, porém com muita variação por 

região: 1ª (17), 2ª (40), 3ª (21), 4ª (27), 5ª (16). Considerando somente os servidores do 

quadro efetivo, a média passa para 13 para cada 100.000 habitantes, novamente 

ficando a 2ª região com maior índice (21) e a 5ª região com o menor – 9 servidores 

(CNJ, 2008). 

 

Quanto à distribuição de processos por magistrado, o 1º grau obteve uma média 

de 616, por região, observando-se a seguinte distribuição: 1ª Região (551), 2ª Região 

(533), 3ª Região (868), 4ª Região (530) e 5ª Região (531). Esse quantitativo demonstra 

um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, ou seja, em 2006 havia uma média 

de 583 processos distribuídos por magistrado de 1º grau. Nas Turmas Recursais foram 

12.798 processos, nos Juizados Especiais foram 5.380 e no 2º grau, 3.217. Os dados de 

despesa indicam que a Justiça Federal gastou, em 2007, R$ 4,6 bilhões, levando em 

consideração todos os seus gastos. Desse montante, 88,4% (R$ 4 bilhões) foram 

destinados a despesas referentes a recursos humanos. O restante foi gastou com 

despesas de outros custeios e de capital. Os gastos com informática atingiram a cifra de 

R$ 80 milhões, o que representa 1,8% do total gasto no tribunal (CNJ, 2008). 
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  A Justiça Federal arrecadou R$ 56,3 milhões com custas e recolhimentos 

diversos e R$ 10,8 bilhões em receitas de execução fiscal, valor equivalente a 2,4 vezes 

o total gasto pela Justiça. 

 

Já na Justiça do Trabalho que era composta, em 2007, por 3.058 magistrados, 

distribuídos da seguinte forma: 457 (15%) magistrados no 2º grau e 2.601 (85%) 

magistrados no 1º grau. A equipe de servidores ativos do quadro permanente, 

ocupantes de cargos efetivos, era composta por 31.785 pessoas. Ingressaram ou foram 

protocolizados, no ano em questão, cerca de 3,6 milhões de processos. Esse 

quantitativo somou-se aos processos já existentes de outros anos, que estavam 

contabilizados em três milhões de casos pendentes. Para atender a essa demanda, 

foram julgados mais de 3,5 milhões de processos, que correspondem, percentualmente, 

a 53,3% do total de processos que estavam em tramitação em 2007. Nos últimos três 

anos, desde 2004, houve um aumento de 13% no número de processos em tramitação e 

sentenciados (CNJ, 2008). 

 

A taxa de congestionamento da Justiça do Trabalho ficou em 46,7%, isto é, de 

cada 100 processos que estavam em tramitação, aproximadamente 53 conseguiram ser 

julgados. A maior taxa de congestionamento foi no 1º grau, fase de execução, igual a 

63,4%. A fase de conhecimento do 1º grau, como esperado, obteve congestionamento 

de apenas 34,2%. O Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com os dados 

informados, teve seu congestionamento igual a 62,5%. Ainda no quesito litigiosidade, 

a carga de trabalho por magistrado das Varas do Trabalho é 19% maior que a dos 

Tribunais Regionais do Trabalho, em média – iguais a 2.228 e 1.872 processos por 

magistrado, respectivamente. Apesar de o congestionamento ser bem maior na fase de 

execução do 1º grau, em comparação à fase de conhecimento, suas cargas de trabalho 

estão bem próximas, numericamente, ambas em torno de 1.000 processos por 

magistrado. Isso indica que o reconhecimento do direito, objetivo do processo de 

execução, tem tempo de duração prolongado, duração que se reflete no 

congestionamento (CNJ, 2008). 

 

Sobre o atendimento à população a Justiça do Trabalho conta com quase dois 

(1,7) magistrados para atender 100.000 habitantes, no entanto há grande divergência 

entre os tribunais. Quanto à distribuição de processos, foram 1.407 casos novos por 

magistrado de 1º grau e 1.141 por magistrado de 2º grau, com bastante variação de 
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valores entre os tribunais. É interessante verificar que o fluxo de entrada de novos 

processos por magistrado, levando-se em conta a Justiça do Trabalho como um todo, 

sofreu pouca variação nos últimos três anos (2004 a 2007), com apenas 0,3% de 

redução neste período. Porém, ao analisar separadamente o 1º e o 2º graus, nota-se uma 

queda de 6% no número de processos distribuídos por magistrado de 1º grau, e um 

aumento de 34% para o de 2º grau. O gasto total da Justiça do Trabalho foi de R$ 8 

bilhões. Desse montante, 94,2% (R$ 7,5 bilhões) foi gasto com recursos humanos, e o 

restante (R$ 468 milhões) alocado em despesas com bens e serviços. A informatização 

representou 1% dos gastos totais do Tribunal, equivalente a quase R$ 80 milhões 

(CNJ, 2008).  

 

Também foi criado pela Emenda Constitucional nº 45/04, o Conselho Superior 

do Trabalho, através do art. 111-A, §2º, Incisos I e II,  para atuar como órgão do Poder 

Judiciário Trabalhista. É responsável pela supervisão administrativa, orçamentária, 

financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 

 

Em relação à Justiça Eleitoral, tem-se o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que 

sua competência firmada pela Constituição Federal (art. 118 e seguintes) e pelo Código 

Eleitoral (Lei nº 4.737/65). É quem exerce o comando das eleições, garantindo a 

seriedade do processo eleitoral e da administração das eleições, evitando fraudes e 

abusos, garantindo a fiel observância da legislação eleitoral. A Justiça Eleitoral 

brasileira tem se destacado no cenário internacional através das parcerias com o ONU 

(Organização das Nações Unidas ) e a OEA (Organização dos Estados Americanos), 

com cooperação técnica com outros países como Argentina, Honduras, Panamá, 

Paraguai e República Dominicana (CNJ, 2008).  

 

Os Ministros do TSE julgaram 3.236 processos, sendo 991 em sessões 

plenárias/administrativas e 2.245 em decisões monocráticas. Os outros órgãos da 

Justiça Eleitoral são os TREs dos Estados, ou Tribunal Regional Eleitoral, que é  

formado por 02 Juizes e 02 Desembargadores do referido Estado, 01 Desembargador 

da Justiça Federal e 02 Advogados (art. 120 da CF/88). Ainda há os Juízes Eleitorais, 

que são Juízes de carreira dos Estados-menbros e as Juntas Eleitorais  - Incisos III e IV 

do art. 118 da CF/88 (CNJ, 2008). 
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No tocante a Justiça Militar, há o Superior Tribunal Militar, que tem como 

função principal julgar os crimes militares assim especificados em lei. É a justiça 

superior mais antiga, com 200 anos de existência e visa salvaguardar a ordem e 

disciplina nas Forças Armadas do Brasil. Está prevista no art. 124 e seguintes da CF/88 

(CNJ, 2008). 

 

A Justiça Estadual era composta, em 2007, por 11.118 magistrados e 137.156 

servidores ocupantes de cargo efetivo. Entre os magistrados, 8.541 (77%) são juízes de 

1º grau, 1.477 (13%) atuam na 2ª instância, 974 (8%) possuem competência exclusiva 

nos Juizados Especiais e 176 (2%) nas Turmas Recursais. No mesmo ano foram 

protocolizados cerca de 17,5 milhões de processos: 1,6 milhões são da competência 

dos tribunais estaduais de 2º grau, mais de 11 milhões referem-se ao 1º grau, 4 milhões 

são dos Juizados Especiais e 268 mil pertencem às Turmas Recursais (CNJ, 2008).  

 

No início de 2007, já tramitavam na mencionada justiça 37 milhões de 

processos, os quais foram formados em períodos anteriores, mas, 14 milhões foram 

sentenciados, correspondendo a um percentual de 26% do total em tramitação (CNJ, 

2008).  

 

A taxa de congestionamento da Justiça foi de 74%. O maior congestionamento 

foi observado no 1º grau, com índice de 80,5%, instância em que a maioria dos 

processos – aproximadamente 79% dos processos da Justiça Estadual. As Turmas 

Recursais apresentaram apenas 43% de taxa de congestionamento. No 2º grau o 

congestionamento foi de 45,4% e, nos Juizados Especiais, de 51% (CNJ, 2008). 

 

O indicador de carga de trabalho mostra que, em média, cada magistrado 

contava com quase 5.000 processos em tramitação durante o ano. Os Juizados 

Especiais destacam-se nesse quesito, com uma carga de trabalho de 9.000 processos 

por magistrado, seguidos pelo primeiro grau, com carga de trabalho também alta, igual 

5.102. Tanto no 2º grau quanto nas Turmas Recursais à carga de trabalho é inferior a 

2.000 processos por magistrado (CNJ, 2008). 

 

A Justiça Estadual conta com seis magistrados para cada grupo de 100.000 

habitantes. No entanto, essa relação varia por Estado, pois 22% deles contam apenas 

com quatro magistrados por 100.000 habitantes (Pará, Alagoas, Maranhão e Bahia), 
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alguns com cinco (Ceará, Piauí, Minas Gerais), seis (Pernambuco, Goiás, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Amazonas), sete (Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Paraíba, Acre, 

Rio Grande do Norte), outros com oito (Rio Grande do Sul, Tocantins), nove (Mato 

Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Mato Grosso), 12 (Distrito Federal, Amapá) e até 

13 magistrados no Espírito Santo (CNJ, 2008).  

 

Observando-se a composição dos tribunais em termos de pessoal auxiliar, são 

em média 112 para cada 100.000 habitantes. Também nesse quesito há variação por 

Estado, casos em que o número de funcionários não chega a 50 por 100.000 habitantes, 

como no Piauí (25), Paraná (36) e Pará (47). Há outros Estados em que essa relação é 

superior a 200 por 100.000 habitantes, como por exemplo, Distrito Federal, com  286, 

e Acre, com 249 (CNJ, 2008). 

 

Quanto à distribuição de processos por magistrado, foram 1.100 no 1º grau, 

1.344 no 2º grau, 1.137 na Turma Recursal e 4.451 no Juizado Especial. De modo 

geral, foram 17,5 milhões de casos novos para 11.118 magistrados, gerando uma 

equivalência de 1.572 novos processos por magistrado. Aqui também existe diferença 

de valores entre os Estados: Acre (1.440), Alagoas (807), Amapá (946), Amazonas 

(690), Bahia (1.009), Ceará (737),Distrito Federal (1.296), Espírito Santo (601), Goiás 

(1.569), Maranhão (552), Mato Grosso (862), Mato Grosso do Sul (1.868), Minas 

Gerais (1.731), Pará (613), Paraíba (1.020), Paraná (1.330), Pernambuco (928), Piauí 

(267), Rio de Janeiro (1.490), Rio Grande do Norte (702), Rio Grande do Sul (2.998), 

Rondônia (1.290), Roraima (674), Santa Catarina (1.881), São Paulo (2421), Sergipe 

(1.073), Tocantins (806). Entre os anos de 2004 a 2007, houve um aumento de 29% no 

quantitativo de processos em tramitação, com incremento de 7% no total de 

recebimentos de processos por magistrado (CNJ, 2008). 

 

Ao todo foram gastos na Justiça Estadual, durante o ano de 2007, R$ 16,6 

bilhões. Desse montante, 90,7% refere-se a gastos com pessoal e 2,4% são atinentes a 

recursos de informatização. As despesas representaram 0,65% do PIB Nacional. Foram 

arrecadados quase R$ 2,8 bilhões com custas e recolhimentos diversos, ou seja, 17% 

das despesas. Além disso, também foram recolhidos quase R$ 1 bilhão com receitas de 

execução fiscal, representando 7% das despesas da Justiça Estadual (CNJ, 2008). 
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Então, ao se analisar os dados do CNJ referente aos anos de 2004 a 2007, 

chamado de “Séries Históricas da Justiça Estadual” percebe-se os seguintes dados 

conclusivos: 

 

As despesas da Justiça Estadual cresceram ao longo dos anos, passando de 

R$13 bilhões para quase R$ 17 bilhões entre 2004 e 2007, o que representa um 

aumento de 25,4% neste período, ou seja, uma média de crescimento anual de 7,9%. O 

percentual de despesas com pessoal caiu em 2005, voltando ao patamar antigo nos 

anos subseqüentes. Entre 2004 e 2007 o incremento foi de 1,7 pontos percentuais 

(CNJ, 2008). 

 

As custas e recolhimento diversos aumentaram em todos os anos, passando de 

R$ 1,8 bilhões para R$ 2,8 bilhões, ou seja, um aumento de quase 1 bilhão em 3 anos. 

Em termos percentuais a variação foi de 55%, a uma média de 16% de crescimento 

anual. Ressalta-se também que o percentual de receitas em relação às despesas também 

possui trajetória crescente, o que demonstra que as receitas de custas e recolhimentos 

cresceram, em termos proporcionais, de forma mais forte que as despesas da justiça 

(CNJ, 2008). 

 

Nota-se no 2º grau uma redução contínua da taxa de congestionamento, 

passando de 52% para 45% entre 2004 e 2007, ou seja, redução de quase 7 pontos 

percentuais. Já no 1º Grau a taxa de congestionamento se manteve quase constante ao 

longo dos anos. Nos Juizados Especiais houve queda da taxa até 2006, porém com um 

pequeno aumento em 2007 (CNJ, 2008). 

 

O gráfico abaixo mostra os números gerais da Justiça Comum Estadual gerados 

no ano de 2008: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O CONTROLE EXTERNO DO PODER JUDICIÁRIO E A ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NOS 
ESTADOS DA FEDERAÇÃO: AS PROPOSTAS ATUAIS DE GESTÃO EM PERNAMBUCO E OUTROS ESTADOS. 

109
 

                                       Números da Justiça Estadual em 2008 

 

 
Fonte : CNJ, 2008 

 

Assim, após delinear os dados gerais da Justiça brasileira, deve-se, agora, 

visualizar como funciona o CNJ nas questões relativas a gestão desse Poder.  

 

O CNJ atua como coordenador administrativo do Poder Judiciário, conduzindo 

suas atividades para três objetivos essenciais: a modernização tecnológica, o 

planejamento estrutural unificado de médio e longo prazo e o respeito aos direitos 

fundamentais (CNJ, 2008).  

 

Destaca-se, ainda, que o CNJ deve atuar como órgão de planejamento, 

articulação e supervisão, enfatizando, no âmbito administrativo e gerencial, a tentativa 

de modernizar a gestão dos Tribunais em todo o território nacional (CNJ, 2008). 

 

Na atividade de planejamento, tem-se a implementação de um sistema de coleta 

de dados sobre a atividade jurisdicional brasileira e as análises que estão sendo feitas a 

partir da sistematização das informações demonstram a necessidade de reestruturação e 

reorganização do serviço público de prestação da Justiça. Isso servirá para conferir-lhe 

transparência, racionalização dos recursos orçamentários e permitir um adequado 

equilíbrio entre celeridade e qualidade da prestação jurisdicional. 

 

Na atuação de supervisão e controle administrativo, consignou-se que não se 

devem buscar ações preponderantemente punitivas. Sob o aspecto ético e moral 
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empreendido pelo CNJ, devem ser vislumbradas ações que se insiram num 

contexto mais amplo de reestruturação e de reorganização do serviço público de 

prestação da justiça. 

 

Ressalta-se a preocupação do CNJ com o estabelecimento de diretrizes para a 

atuação da Justiça em sintonia com os mais elevados padrões morais e em plena 

observância aos princípios da administração pública. Nessa perspectiva, ao longo do 

ano de 2008, o Plenário do CNJ analisou diversos procedimentos administrativos e 

aprovou recomendações e resoluções com o objetivo de zelar pela independência,  

moralidade, transparência e efetividade da prestação jurisdicional. 

 

Destaca-se, nesse sentido, a aprovação do Código de Ética da Magistratura 

Nacional, o qual prima pela pontualidade na realização de atos processuais, oferecendo 

à população respostas em prazo razoável. Também determina que se evitem 

comportamentos de autopromoção. Recomenda, por fim, que os magistrados não 

opinem sobre processos pendentes de julgamento e denunciem qualquer interferência 

limitadora de sua independência. Medidas como essas contribuem positivamente para o 

fortalecimento institucional do Judiciário e para o aumento de sua credibilidade perante 

a população (CNJ, 2008). 

 

Outras decisões importantes do Plenário incluíram temas como o nepotismo, o 

teto remuneratório do Poder Judiciário, a estatização de serventias judiciais e a 

exigência de concurso para provimento de serventias extrajudiciais, entre outros. As 

ações da Presidência foram concentradas em sete campos de atuação específicos: 

coordenação da política judiciária e planejamento estratégico, gestão documental, 

gestão socioambiental, acesso à Justiça, pacificação e responsabilidade social, 

tecnologia da informação e, por fim, liberdades públicas e execuções penais (CNJ, 

2008). 

 

Destaca-se também, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão essencial que 

faz parte da estrutura organizacional do CNJ. Nos primeiros dois anos de atuação, o 

CNJ voltou-se primordialmente em busca de sua própria identidade. Na fase atual, a 

prioridade é preparar o caminho para a formulação de diretrizes para o Poder 

Judiciário, seja para retificar desvios institucionais ou para direcionar as atividades 

jurisdicionais visando ao aperfeiçoamento da Justiça.  
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O Poder Judiciário precisa tornar-se plenamente um organismo sistêmico, 

seguindo regras uniformes na gestão administrativa para responder a contento às 

demandas da sociedade, crescentes em número e em complexidade. Para tanto, faz-se 

urgente e necessária à conclusão de levantamento completo da realidade do Poder 

Judiciário, uma das atuais prioridades da Corregedoria Nacional de Justiça. Para que o 

Conselho Nacional de Justiça consiga cumprir sua atribuição constitucional de 

formular políticas de gestão para o Judiciário precisa estar municiado de um mapa 

detalhado da realidade numérica, funcional, produtiva e organizacional do Poder. 

 

Trata-se de iniciativa pioneira no País, em razão da inexistência de informações 

precisas sobre o número de comarcas, juízos, juízes, serventias judiciais e 

extrajudiciais, horário de funcionamento dos Tribunais, produtividade dos magistrados 

e outros dados de absoluta relevância para a formulação de propostas gerenciais de 

administração judiciária (CNJ, 2006). 

 

Com esses propósitos a Corregedoria Nacional de Justiça está realizando os 

seguintes levantamentos em todo o território nacional: 

 

1. Apuração do número de juízes titulares que não residem na sede da comarca; 

2. Apuração dos cem processos mais antigos em andamento no primeiro e no segundo 

grau de jurisdição; 

3. Apuração do número de procedimentos disciplinares em tramitação nos Tribunais; 

4. Apuração do número de procedimentos disciplinares instaurados em cada 

Corregedoria; 

5. Informações dos Tribunais (atualização de dados institucionais sobre os Tribunais); 

6. Apuração de magistrados que eventualmente exerçam atividades incompatíveis com 

a função; 

7. Levantamento sobre a existência de unidades prisionais destinadas especificamente 

ao recolhimento de detentas (Ofício Circular nº 23/2007) 

 

Em 2008, além do exaustivo trabalho de efetivar a informatização dos Cartórios 

Extrajudiciais, e do levantamento de dados em todo o território nacional, a 

Corregedoria Nacional de Justiça com o apoio do “Sistema Justiça Aberta”, que 

representa um divisor de águas no gerenciamento de dados do Judiciário e constitui 
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importante ferramenta do Conselho Nacional de Justiça para o atendimento à 

missão estratégica que é a de formular políticas de gestão do Poder Judiciário, pôde 

começar a direcionar algumas soluções emergenciais para tentar solucionar problemas 

antigos nas serventias extrajudiciais o que resultou em primeiras inspeções realizadas 

pela Corregedoria Nacional de Justiça. 

 

O Sistema permite a elaboração de relatórios precisos do Poder Judiciário ao 

acompanhar a produtividade dos magistrados de forma sistemática e contextualizada, o 

que possibilita a visão de todo o território nacional, de determinada região, estado ou 

comarca, bem como dos dados das atividades de todas as serventias extrajudiciais 

(cartórios). Estas informações estão disponíveis para a sociedade e podem ser 

acessadas no site do Conselho Nacional de Justiça. Hoje estão cadastradas 9.065 varas 

das Justiças estaduais de primeiro grau, o que representa a totalidade dessas serventias 

judiciais. Em junho de 2008, 89,19% informaram dados de sua produtividade (CNJ, 

2008). 

As inspeções - iniciadas na atual gestão da Corregedoria Nacional – têm 

representado um grande avanço na atuação do Conselho Nacional de Justiça, não só 

pela ampliação do seu campo de atuação, mas também pela ampliação do acesso da 

sociedade a este Conselho e sua Corregedoria e maior conhecimento da realidade 

enfrentada pelos juízes, desembargadores e seus jurisdicionados. Dessa forma, as boas 

práticas poderão ser compartilhadas, os problemas superados e os desvios coibidos. 

 

E há, ainda, no organograma do CNJ, a Ouvidoria do CNJ. Nos últimos tempos 

foram criados, no âmbito do Poder Público de modo geral, mecanismos para permitir o 

acesso crítico da população às informações necessárias à formação do 

desenvolvimento da cidadania, como princípio da República Federativa do Brasil. 

Assim, nasceram as ouvidorias, espaços adequados ao cumprimento da finalidade de 

informar a toda a população sobre a função do órgão, seu funcionamento e seus 

serviços. No CNJ, a Ouvidoria é uma unidade da Secretaria-Geral, instituída na 

estrutura organizacional do Conselho no segundo semestre de 2008, com a finalidade 

de registrar, encaminhar e responder as sugestões, críticas, reclamações, denúncias, 

elogios e pedidos de informação sobre o Conselho Nacional de Justiça em particular e 

o Poder Judiciário em geral (CNJ, 2008). 
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A instituição da Ouvidoria do CNJ encontra respaldo no art. 103-B, § 7º, da 

Constituição Federal, como forma de aprimorar e fortalecer a prestação jurisdicional e 

administrativa do Poder Judiciário e dos seus serviços auxiliares, além de manter um 

canal aberto para as atividades desenvolvidas pelo próprio Conselho. O principal 

objetivo da Ouvidoria é aproximar o Conselho Nacional de Justiça dos usuários, aqui 

compreendido o público de modo geral e os servidores e membros do Poder Judiciário 

de todo o País (CNJ, 2006). 

 

Para tornar reais esses objetivos essenciais, o CNJ recomenda dividir o seu 

planejamento estratégico em dois pontos: o primeiro é o ponto das providências de 

âmbito normativo, ou seja, são solicitações feitas aos poderes Executivo e Legislativo, 

para que se dê prioridade aos projetos de leis, que torne agiu a prestação jurisdicional 

em todo território (CNJ, 2008).  

 

Em 2008, foram sancionadas duas leis, de matéria penal e processual penal, que 

visam dar agilidade ao processo do Júri, além de projetos de lei modificativos do 

Código de Processo Penal. Na área penal militar, o CNJ propõe alteração dos Decretos-

Lei números 1001 e 1002 de 21 de outubro de 1969 (PL 2014/03), para especificar a 

competência dos crimes dolosos contra a vida, praticados por militares contra civis. Na 

área trabalhista, há inúmeros Projetos de Lei em tramitação, assim como Projetos de 

Lei de matéria Processual Civil, para revogar inúmeros dispositivos do CPC  e de 

alteração de artigos da Lei nº 9.504/97, que trata de matéria eleitoral (CNJ, 2008). 

 

O segundo ponto é o que trata das providências de âmbito administrativo 

gerencial, que visa pautar o  planejamento estratégico nos seguintes tópicos: 

 

�  busca de mecanismo que ofereçam ampliação do acervo à justiça e oferecimento de 

melhor qualidade da prestação das atividades jurisdicionais, voltadas ao aumento da 

credibilidade da sociedade; 

�   promoção da responsabilidade social e do respeito ao meio ambiente; 

�  promoção do alinhamento estratégico com demais unidades do Poder Judiciário; 

�  atuação no aprimoramento da comunicação com os jurisdicionados, com os demais 

poderes, co m meios acadêmicos, organismos civis e com a sociedade em geral; 
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�  otimização dos processos fundamentais de trabalho existentes, de modo a 

garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. (CNJ, 2008). 

 

Merece análise cada item acima citado. Em respeito ao primeiro: 

a) Busca de mecanismos que ofereçam ampliação do acesso à Justiça e oferecimento 

de melhor qualidade da prestação das atividades jurisdicionais, voltadas ao aumento da 

credibilidade da sociedade, destacam-se:  

 

Investimento em políticas de conciliação, por meio do delineamento de 

mecanismos voltados à resolução alternativa de conflitos; Adoção de critérios e 

utilização de indicadores para identificar demandas individuais e coletivas relacionadas 

à ampliação das unidades de primeira instância, sobretudo dos juizados especiais, 

concedendo maior capilaridade ao Judiciário e aproximando a Justiça dos cidadãos e 

Desenvolvimento de ações que permitam o cumprimento das decisões, enfatizando o 

desenvolvimento de soluções para conceder maior celeridade na fase de execução. 

 

b) Promoção da responsabilidade social e do respeito ao meio-ambiente. Para tanto, 

será preciso:  

 

− Adoção de medidas que busquem o alcance das garantias fundamentais dos 

direitos humanos, incentivando o desenvolvimento de programas que 

contribuam com a disseminação de valores éticos e compostos por ações 

concretas para atingir esse propósito. Nesse ponto, deve-se observar a crescente 

tendência na administração pública de aliar às alterações do direito positivo 

estruturas e procedimentos que efetivamente envolvam a participação cidadã na 

busca de soluções para a defesa de direitos individuais e coletivos. 

− Desenvolvimento de projetos, programas e ações que estimulem a prática da 

sustentabilidade ambiental, adotando novos padrões de produção e de consumo 

baseados na sustentabilidade dos recursos naturais. 

 

c) Promoção do alinhamento estratégico com demais unidades do Poder 

Judiciário. Para isso, recomenda-se a observância das seguintes diretrizes: 

 

− Manutenção de permanentes canais de comunicação e de intercâmbio de 

experiências com as demais unidades judiciárias, incentivando a alimentação de 
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banco de informação contendo soluções que possam ser compartilhadas 

com outras unidades judiciárias; 

− Estímulo à comunicação e à troca de experiências com tribunais internacionais, 

como mecanismo de integração e de desenvolvimento de ações convergentes. 

 

d) Atuação no aprimoramento da comunicação com os jurisdicionados, com os demais 

poderes, com os meios acadêmicos, organizações civis e com a sociedade em geral. 

Para o alcance desse propósito aconselha-se: 

 

− Promoção de mecanismos que visem à transparência dos atos do Judiciário, por 

meio do uso da tecnologia da informação, nos moldes dos conceitos de 

governança eletrônica, adotando-se, para tanto, linguagem clara sobre os papéis 

e dados processuais e administrativos do Judiciário; 

− Promoção da harmonia entre os poderes e instituições, por meio do diálogo 

transparente com governos, empresas e grandes usuários do Judiciário, visando 

a mudanças de condutas e procedimentos que desonerem a máquina judicial da 

excessiva demanda sobre sua estrutura. 

 

e) Otimização dos processos fundamentais de trabalho existentes, de modo a garantir a 

agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. Nesse sentido, sugere-se o seguinte: 

 

− Agilidade na prestação jurisdicional, por intermédio da alocação adequada de 

recursos humanos, materiais e de tecnologia da informação. A tecnologia da 

informação deve ser entendida como meio prioritário de modernização do 

Judiciário. Recomenda-se o alinhamento do planejamento estratégico às 

iniciativas nessa área de forma coordenada e planejada, com ênfase no processo 

eletrônico e na segurança da informação; 

− Busca da excelência na gestão dos custos de manutenção da máquina 

administrativa, com a utilização de instrumentos de aferição de investimentos 

sobre resultados alcançados, propondo uma melhor relação entre esses fatores; 

− Aperfeiçoamento do sistema de coleta de informação de dados estatísticos para 

uniformização de padrões e para o mapeamento de empecilhos estruturais ao   

trânsito processual fluente; 
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− Adoção de métodos eficientes de gestão documental, para estabelecer 

parâmetros de excelência para o trâmite e guarda de processos, preservando a 

memória judiciária, racionalizando o fluxo de informação e reduzindo custos de 

armazenamento. 

 

  Para poder realizar um bom serviço, foi criado, no CNJ, um  organograma 

estrutural, com as suas Comissões, auxiliando desta feita, todos os Tribunais em seus 

problemas de gestão. Atualmente são oito as Comissões formadas: 1) Tecnologia da 

Informação; 2) Estatística e Gestão Estratégica; 3) Fundos, Orçamento e 

Reaparelhamento do Poder Judiciário; 4) Prerrogativas na Carreira da Magistratura; 5) 

Acompanhamento legislativo e estudo de projeto de lei; 6) Acesso à Justiça; 7) 

Reforma do Regimento Interno e, 8) Liberdades Públicas e Execuções Penais (CNJ, 

2008). 

   

Dentre tais Comissões, a de maior destaque é : 

 

1) A Comissão de Tecnologia da Informação, pois desde a criação do CNJ 

que foi vislumbrada a necessidade de se implantar modernos sistemas de 

informatização dos órgãos jurisdicionais em todo o país, barateando os custos com 

sistemas uniformizados como o Sistema CNJ (Sistema de Processo Judicial Eletrônico, 

que troca o papel pelo processo virtual), o Sistema Hermes, doado pela Justiça do Rio 

Grande do Norte para a instalação em toda a rede da Justiça Federal, doação de 

equipamento para todos os Tribunais brasileiros, incentivo à difusão do sistema virtual, 

celebração de termos e acordos com o Banco do Brasil para o sistema de pregão 

eletrônico de licitação e também acordos com a Receita Federal e Banco Central do 

Brasil. 

 

Os Acordos de Cooperação números 001/08 e 004/08 visam diminuir o fosso 

tecnológico entre os Tribunais dos Estados e os Tribunais Superiores e a sua prestação 

jurisdicional, proporcionado a diminuição da morosidade e burocracia da justiça e 

mostrando a real responsabilização na atividade jurisdicional  - accountability (CNJ, 

2008). 

 

A área de tecnologia da informação é um dos pilares da atuação do CNJ. 

Grande parte dos aperfeiçoamentos propostos em termos de racionalização 
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procedimental, modernização e em progressos gerenciais demandam ações no 

âmbito tecnológico. Além disso, sistemas informatizados, desde que adequadamente 

formulados, podem contribuir para aumentar a conexão e o intercâmbio de informação 

entre os diferentes órgãos do Poder Judiciário, sendo esta uma das prioridades do CNJ. 

 

Criou-se, nesse contexto, a Comissão de Informatização, Modernização e 

Projetos Especiais. Sua missão é formular propostas com o objetivo de estabelecer 

parâmetros nacionais de informatização do Poder Judiciário brasileiro, de modo a 

promover níveis crescentes de qualidade, eficiência, transparência, interoperabilidade e 

acesso à Justiça, sem prejuízo da autonomia e independência dos tribunais. Entre seus 

objetivos primordiais destaca-se o incentivo ao uso de novas tecnologias a serviço dos 

cidadãos, advogados, magistrados e serventuários da justiça, com o propósito de 

combater a morosidade e proporcionar maior celeridade processual. Outra prioridade é 

o estabelecimento de padrões para o aperfeiçoamento da análise das informações e dos 

dados estatísticos a fim de possibilitar intercâmbio e gerenciamento de informações 

entre os sistemas do Poder Judiciário (CNJ, 2008).  

 

Os principais projetos e ações do CNJ na área de tecnologia da informação 

foram as seguintes no ano de 2008: 

 

�  Sistema CNJ (Projudi): O Sistema CNJ permite a tramitação eletrônica de 

processos e o seu acesso remoto por meio da Internet. O Sistema proporciona elevado 

grau de transparência ao Judiciário, pois facilita as consultas e o acesso a processos em 

curso na Justiça. Em 2008, o Sistema CNJ já estava funcionando em pelo menos um 

Juizado ou Vara de 19 Tribunais de Justiça. Em 04 de dezembro de 2008, existiam 

238.675 processos distribuídos por meio eletrônico em 168 varas no universo de 

juizados cíveis e criminais, varas de família, varas de execução fiscal, varas cíveis e 

criminais e turmas recursais. 

 

Tal sistema foi regulamentado pela Lei nº 11.419/0637, sendo aplicável aos 

processos civil, penal e trabalhista. A lei autoriza expressamente a comunicação de 

                                                 
37  Apesar dessa recente regulamentação, de há muito o processo eletrônico é uma realidade no Brasil, 
principalmente nos Juizados Especiais da Justiça Federal – Art. 40. Os sistemas a serem desenvolvidos 
pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, preferencialmente, programas com código aberto, 
acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua 
padronização. 
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atos e a transmissão de peças processuais por meio eletrônico e via assinatura 

digital emitida por autoridade certificadora credenciada.  

 

�  Ações no âmbito do Comitê Nacional de Gestão dos Sistemas Informatizados do 

Poder Judiciário:  Em 2008 o CNJ passou também a investir em compatibilização 

entre os sistemas informatizados existentes no Judiciário, com base no princípio da 

interoperabilidade. Por conseguinte, foi editada a Portaria nº 361, de 28 de agosto de 

2008, que cria o Comitê Nacional de Gestão dos Sistemas Informatizados do Poder 

Judiciário. O Comitê tem o objetivo de diagnosticar a situação de toda a rede 

informatizada do Poder Judiciário e sugerir diretrizes de uniformização e padronização. 

 

�  Portal do Conselho Nacional de Justiça : No Portal do Conselho Nacional de 

Justiça é possível obter uma série de informações sobre o Judiciário e fazer uso de 

alguns serviços oferecidos. As varas ou tribunais que não possuem estrutura de 

informática poderão, por exemplo, baixar gratuitamente modelos de página para 

construção de sítios eletrônicos próprios. O Portal foi desenvolvido em “sistemas de 

uso livre” com diversas soluções tecnológicas pioneiras em acessibilidade, que tem por 

finalidade realizar a prestação jurisdicional pela Internet. 

 

�  Padronização Taxonômica das Tabelas Básicas de Classes, Movimentações e 

Assuntos : Esse projeto objetiva padronizar a taxonomia e a terminologia das tabelas 

de classes, assuntos e movimentação processuais da Justiça Estadual, Federal, do 

Trabalho e do STJ. O objetivo é racionalizar o fluxo dos processos bem como 

possibilitar o aproveitamento, pelas instâncias superiores, das informações processuais 

dos sistemas de 1º e 2º graus de jurisdição. 

 

A padronização taxonômica das tabelas básicas de classes, movimentações e 

assuntos é um projeto de gestão contínua. Diante disso, a Resolução nº 46/07 previu 

que esse aperfeiçoamento ficará a cargo do Conselho Nacional de Justiça, em conjunto 

com os demais órgãos do Poder Judiciário. Neste sentido, a Portaria nº 219, de 17 de 

março de 2008, instituiu o Comitê Gestor das Tabelas Processuais Unificadas do Poder 

Judiciário. 

 



 

O CONTROLE EXTERNO DO PODER JUDICIÁRIO E A ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NOS 
ESTADOS DA FEDERAÇÃO: AS PROPOSTAS ATUAIS DE GESTÃO EM PERNAMBUCO E OUTROS ESTADOS. 

119
A unificação de linguagem é um dos temas da agenda de política judiciária 

do Conselho Nacional de Justiça. O órgão serviu de agente agregador e coordenador de 

um projeto que se iniciou há quase dois anos. 

 

�  Numeração Única para Identificação do Processo Judicial : O escopo do projeto 

é promover a numeração unificada do processo judicial, de maneira que o número 

destinado a um processo siga um mesmo modelo em todos os tribunais e permaneça 

idêntico do início ao fim da tramitação, inclusive em instâncias superiores. Busca-se, 

desse modo, melhorar a comunicação entre os sistemas dos diferentes tribunais e 

instâncias jurídicas, promovendo significativos avanços no controle gerencial dos 

processos. A padronização de identificadores por meio de uma numeração única de 

processos para todo o Poder Judiciário permite a identificação, fácil, rápida e ágil da 

localização processual pelo simples conhecimento de sua numeração. 

 

O Conselho Nacional de Justiça, com o auxílio dos Tribunais, estudou, ao 

longo do ano de 2008, um modelo de resolução para definir o padrão de numeração 

única para os processos judiciais e disciplinares e sua efetiva implantação. 

Estabeleceu-se a data limite de 31 de dezembro de 2009 para a implantação da 

numeração única dos processos em todos os seus órgãos. Para administrar, gerir e 

supervisionar todas as etapas e ações rumo à uniformização dos números de processos, 

instituiu-se um Comitê Gestor. 

 

�  Padronização dos Endereços Eletrônicos do Poder Judiciário : A padronização 

das URLs das unidades do Poder Judiciário é outro importante projeto na área de 

tecnologia da informação, com o objetivo de facilitar o acesso dos usuários e da 

população às páginas da Internet do Poder Judiciário, permitindo uma vinculação mais 

ágil, rápida e intuitiva dos endereços eletrônicos. 

 

Em 2008, todos os órgãos do Poder Judiciário alteraram os seus endereço em 

conformidade com as resoluções do CNJ, e o padrão “jus.br” já está plenamente 

operante. O acesso aos endereços eletrônicos do Poder Judiciário para o cidadão pouco 

familiarizado com a organização da Justiça está muito mais fácil e direto. Com isso, há 

mais transparência e publicidade na prestação jurisdicional, em função do acesso 

menos complicado às decisões e aos serviços do Poder Judiciário. 
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�  Restrição Judicial On Line de Veículos – Sistema Renajud : Por meio do 

Renajud, é possível que juízes consultem, de forma efetiva, a base de dados sobre 

veículos e proprietários do Registro Nacional de Veículos (Renavam). Podem, além 

disso, inserir restrições judiciais de transferência, licenciamento e circulação, bem 

como registrar penhora sobre os veículos. O projeto piloto do Renajud está operante 

desde maio no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e já conta com a adesão 

de cinco tribunais regionais federais, 24 tribunais regionais do trabalho e 24 Tribunais 

de Justiça. 

 

�  Acervo de Soluções Tecnológicas do Poder Judiciário (Banco de Soluções) : O 

Acervo de Soluções Tecnológicas do Poder Judiciário (Banco de Soluções) está 

disponível no sítio do CNJ, tendo sido criado com o principal objetivo de reunir e 

permitir o acesso a um acervo completo e abrangente dos sistemas de informação em 

operação ou em desenvolvimento para o aperfeiçoamento da administração da justiça e 

da prestação jurisdicional. Existem atualmente nove programas disponíveis no Acervo 

de Soluções Tecnológicas, sendo que cinco deles foram inseridos em 2008. 

 

�  �  �  �  Rede Nacional do Judiciário : O projeto da Rede Nacional do Judiciário prevê uma 

solução integrada de rede de comunicações entre as unidades do Poder Judiciário com 

tráfego de dados, voz e imagem. O Conselho Nacional de Justiça formou uma rede 

corporativa com os demais órgãos do Poder Judiciário, vislumbrando a constituição de 

uma rede de integração com todas as capitais brasileiras, que engloba o Supremo 

Tribunal Federal (STF), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Conselho da Justiça Federal 

(CJF), os 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRT's), os cinco Tribunais Regionais 

Federais (TRF's) e os 27 Tribunais de Justiça dos estados e do Distrito Federal e dos 

Territórios (TJ's). A ligação de todos esses sítios já foi efetuada ao longo do ano de 

2008 e a transmissão de dados entre todas as supracitadas unidades já se encontra em 

condições e operar. A tecnologia Voz/IP encontra-se em fase final de instalação. Já se 

realizaram bem sucedidos testes de videoconferências entre o Conselho da Justiça 

Federal e os Tribunais Federais. 
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�  Acesso à base de dados da RFB – Infojud : O Conselho Nacional de Justiça 

assinou, em 26 de junho de 2007, convênio com a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) para utilização de dados cadastrais e econômico-fiscais dos sistemas da 

RFB, em função de demandas judiciais. Nesse sentido, o sistema Infojud foi 

desenvolvido, permitindo que o Poder Judiciário faça requisições judiciais de 

informações protegidas por sigilo fiscal, bem como obtenha respostas seguras e ágeis 

por via eletrônica. Até o presente momento cinco Tribunais de Justiça já celebraram 

convênios para utilização do Infojud, quais sejam: o Tribunal de Justiça da Paraíba, o 

Tribunal de Justiça de Alagoas, o Tribunal de Justiça de Amazonas, o Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Tribunal de Justiça do Amapá. 

 

�  Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e sistema 

Bacenjud: Por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e 

do Bacenjud, operados pelo Banco Central, os juízes poderão determinar quais contas 

bancárias poderão ser bloqueadas em casos, por exemplo, de penhora de bens, de 

pensões alimentícias não pagas, ou em situações de desvios de recursos públicos. Os 

acessos serão realizados por meio eletrônico e darão agilidade às decisões judiciais. O 

Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o Presidente do Conselho Nacional 

de Justiça, Ministro Gilmar Mendes, assinaram, no dia 2 de dezembro de 2008, acordo 

de cooperação para facilitar o acesso do Judiciário às informações sobre operações 

bancárias por meio dos sistemas operados pelo Banco Central. 

 

�  Sistema Nacional de Bens Apreendidos : O Sistema Nacional de Bens 

Apreendidos reúne informações a respeito dos bens apreendidos em procedimentos 

criminais pela Justiça Federal dos Estados e do Distrito Federal. O referido sistema foi 

primeiramente implantado como projeto piloto na Segunda Vara Criminal Federal do 

Rio de Janeiro e na Segunda Vara Criminal Federal do Porto Alegre. No dia 1º de 

dezembro de 2008, entrou em operação nos demais tribunais federais e nos vinte e sete 

Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

 

�  Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa : 

Com o Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, as 

informações sobre os processos transitados em julgado passarão a ser fornecidas pelo 

juízo responsável pela execução das sentenças condenatórias das ações de improbidade 

administrativa, por meio eletrônico. O objetivo é reunir em um único banco de dados 
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as informações do Poder Judiciário sobre as sentenças definitivas proferidas em 

ações de improbidade administrativa em desfavor de pessoas físicas e jurídicas, a fim 

de garantir o acesso, a integração e o compartilhamento dos dados. Isso será 

importante, inclusive, para as decisões dos gestores públicos. No dia 2 de dezembro de 

2008, o sistema criado pelo CNJ e gerido pela Corregedoria Nacional de Justiça foi 

lançado e disponibilizado a todos os tribunais do Brasil. 

 

�  Projeto E-JUD : No dia 12 de fevereiro de 2008, com o objetivo de desenvolver o 

Sistema Processual Único da Justiça Federal de Acompanhamento Processual 

denominado EJUD, foi assinado um Acordo de Cooperação entre o Conselho Nacional 

de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais. O projeto 

encontra-se na fase final de levantamentos dos requisitos funcionais do Sistema. O 

objetivo principal é centralizar, em uma única base de dados, os processos da Justiça 

Federal para permitir uma consulta única a informações sobre os processos em 

andamento em todo o país. 

 

�  Sistema Malote Digital (Sistema Hermes) : O sistema utiliza os recursos 

tecnológicos disponíveis para realizar a comunicação oficial e de mero expediente 

entre os órgãos que compõem a Justiça. Um piloto desse projeto esteve em 

funcionamento no mês de dezembro de 2008. As funcionalidades dessa comunicação 

já foram testadas entre o Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do 

Trabalho. A expectativa é que ele possa estar plenamente operante em 2009 em todo o 

Poder Judiciário. 

 

2) Comissão de Estatística e Gestão Estratégica  

 

As principais atividades desenvolvidas no âmbito das ações de estatística e 

gestão estratégica ao longo do ano de 2008 foram as seguintes: 

 

• Elaboração do Relatório Justiça em Números 2007 : É atribuição da Comissão de 

Estatística e Gestão Estratégica orientar e supervisionar a geração, o recebimento e a 

análise crítica dos dados estatísticos do Poder Judiciário, reunidos no relatório “Justiça 

em Números”, produzido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias. Em novembro 

de 2008, foi concluído o sistema de alteração de dados para elaboração e produção 
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desse relatório. O documento aperfeiçoou os dados constantes nos anos anteriores e 

fez uma análise descritiva dos dados levantados em 2007. 

 

• Projeto de Aperfeiçoamento do Sistema de Estatística do Poder Judiciário : Em 

continuidade ao projeto iniciado no final do ano de 2007, foram realizadas diversas 

reuniões no âmbito da Comissão de Estatística e Gestão Estratégica, com o objetivo de 

criar um arcabouço teórico que possibilite a adequada avaliação do Sistema de 

Estatística do Poder Judiciário, regulamentado pela Resolução nº 15/2006. 

 

Entre as ações realizadas destacam-se: o mapeamento e o entendimento do 

Sistema de Estatística do Poder Judiciário, a validação dos indicadores definidos pela 

Resolução nº 15, a criação de novos indicadores para o Poder Judiciário e, por fim, a 

proposta de aprimoramento dos glossários da Resolução nº 15/06, levando em conta a 

realidade de cada ramo de Justiça e as Tabelas Processuais Unificadas. 

 

3) Em relação aos Fundos, Orçamento e Reaparelhamento do Poder Judiciário: 

 

A Comissão de Fundos, Orçamento e Reaparelhamento do Poder Judiciário 

abordou os seguintes assuntos ao longo do ano de 2008: Assistência Judiciária 

Gratuita, Fundos de Reaparelhamento do Poder Judiciário, Serviços Notariais e de 

Registro, Sistema de Gerenciamento dos Depósitos Judiciais e, por último, o Selo 

Holográfico de Autenticidade. 

 

A Assistência Judiciária Gratuita, embora assegure às pessoas 

comprovadamente pobres o benefício da gratuidade da justiça, gera impactos 

econômicos no Poder Judiciário, dispensando os beneficiários do pagamento de taxas 

judiciárias, emolumentos, despesas de editais, indenizações devidas às testemunhas, 

honorários de advogados e de peritos. 

 

Com base nessa perspectiva realizou-se, no âmbito da Comissão, um estudo a 

respeito do anteprojeto sobre a Lei de Assistência Judiciária em vigor (Lei nº 1.060, de 

05 de fevereiro de 1950). O estudo sugere algumas alterações na Lei com o objetivo de 

auxiliar no financiamento do Poder Judiciário por meio da aplicação de critérios mais 

adequados do benefício da Assistência Judiciária e, ao mesmo tempo, assegurar os 

direitos constitucionais respectivos. 
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A Comissão também concluiu estudo comparado de todas as leis estaduais que 

tratam sobre Fundos de Reaparelhamento do Poder Judiciário e elaborou anteprojeto de 

lei que cria o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de 

Justiça do Estado e dá outras providências. Esse anteprojeto permanece disponível para 

os órgãos do Poder Judiciário que desejarem debater o tema com a Comissão. 

 

Além disso, a Comissão de Fundos e Reaparelhamento do Poder Judiciário 

também estudou os serviços notariais e de registro e produziu, para discussão, minutas 

de resolução instituindo o Sistema de Orientação das Serventias Extrajudiciais para os 

Tribunais de Justiça do Estados. Elaborou-se ainda minuta de Resolução para a 

instituição do Selo Holográfico de Autenticidade para uso das Serventias 

Extrajudiciais. 

 

A preparação de minuta de resolução para orientar os Tribunais Estaduais sobre 

a gestão dos depósitos judiciais foi outra ação de destaque da Comissão. Nesse sentido, 

foi proposta a instituição do Sistema de Gerenciamento Financeiro dos Depósitos 

Judiciais, que tem por escopo a criação do sistema financeiro de Conta Única para os 

depósitos judiciais clausulados e vinculados a processos em andamento perante o 

Poder Judiciário. 

 

O ano de 2008 foi marcado pela transição da atividade coordenadora do Comitê 

Técnico de Orçamento e Finanças do Supremo Tribunal Federal para o Conselho 

Nacional de Justiça. Com a estruturação do Departamento de Acompanhamento 

Orçamentário, este Conselho passou a prescindir do apoio daquele Tribunal no que se 

refere aos assuntos de orçamento, ainda que, por um período, os trabalhos estejam 

sendo conduzidos de forma conjunta. O próximo passo será o ajuste da legislação 

pertinente, com a atualização da Portaria nº 7, de 05 de outubro de 2005. 

 

4) A Comissão de Acompanhamento Legislativo e Prerrogativas na Carreira da 

Magistratura   

 

Essa Comissão foi criada mediante a Portaria nº 142, de 26 de junho de 2007. 

Em 23 de junho de 2008, por meio da Portaria nº 283, o Ministro Gilmar Mendes, 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, acatando sugestão dos membros da 
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Comissão de Acompanhamento Legislativo e Prerrogativas na Carreira da 

Magistratura, resolveu cindi-la em duas comissões: Comissão de Prerrogativas na 

Carreira da Magistratura - mantida a composição estabelecida pela Portaria nº 184 -, e 

Comissão de Acompanhamento Legislativo. 

 

A Comissão de Prerrogativas na Carreira da Magistratura (atual denominação 

da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Prerrogativas na Carreira da 

Magistratura) pautou-se, sempre, por priorizar o debate e a apresentação de propostas 

que pudessem contribuir para o fortalecimento do Poder Judiciário e, de modo 

particular, da carreira da magistratura. Nesse contexto, a atual composição não mediu 

esforços para submeter ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça questões de 

inegável alcance institucional, a exemplo do Código de Ética da Magistratura. 

 
O Código de Ética da Magistratura foi concebido para atender ao anseio da 

sociedade, sinalizando para os magistrados brasileiros o dever de cultivarem princípios 

éticos, de modo a manterem conduta irrepreensível nas vidas pública e privada. O 

Código, após os contributos recebidos da magistratura em geral e de membros do 

Conselho Nacional de Justiça em particular, logrou aprovação em 02 de agosto de 

2008, conforme Resolução nº 60 do CNJ, de 19 de setembro de 2008. Da mesma 

forma, a Comissão de Prerrogativas na Carreira da Magistratura, atenta ao grande 

número de magistrados afastados para presidir associação de classe, algumas com 

reduzidíssimo número de associados, elaborou proposta de regulamentação da matéria 

e a encaminhou aos demais Conselheiros, a fim de que o Plenário do CNJ, em breve, 

possa debruçar-se sobre tema tão caro à magistratura nacional. 

 
Por outro lado, sob o ponto de vista quantitativo, a Comissão de Prerrogativas 

na Carreira da Magistratura, durante o mandato da atual composição (Portaria nº 

184/2007), ou seja, de novembro de 2007 aos dias de hoje, recebeu 22 expedientes para 

exame, dos quais um resultou na Resolução nº 60/2008 (Código de Ética da 

Magistratura); um aguarda pronunciamento do Plenário do CNJ (proposta de 

regulamentação do afastamento de magistrado para presidir associação de classe); 10 

foram arquivados; dois, sobrestados; três, encaminhados para a Comissão de  

Acompanhamento Legislativo; e cinco permanecem em andamento. 
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Os expedientes que atualmente seguem os trâmites perante a Comissão de 

Prerrogativas na Carreira da Magistratura referem-se aos seguintes temas: a) concurso 

para ingresso na carreira da magistratura; b) afastamento de magistrado para participar 

de curso de aperfeiçoamento profissional; c) compensação do plantão dos juízes; d)  

convocação de juiz de primeira instância para atuar em Tribunal; e e) nota técnica 

relativa a PEC 471 (efetivação de notários sem concurso público). 

 
É importante ressaltar que, no tocante à regulamentação do concurso para 

ingresso na carreira da magistratura, o exame do tema está praticamente concluído. 

Desse modo, em breve, a Comissão de Prerrogativas na Carreira da Magistratura se 

reunirá para debater o assunto, com vistas ao encaminhamento de proposta de 

resolução ao Plenário do CNJ. Por sua vez, em relação ao disciplinamento do 

afastamento de magistrado para participar de curso de aperfeiçoamento profissional, a 

matéria, de igual forma, está na iminência de ser votada no CNJ, visto que o relator, na 

Comissão, já exarou o parecer prévio. 

 
5)   Acompanhamento Legislativo e Estudos de Projetos de Lei 
 

Essa temática será apresentada levando-se em conta a atuação do Conselho 

Nacional de Justiça quanto ao acompanhamento de projetos de lei no âmbito do 

Congresso Nacional. De um lado, apresentar-se-ão os trabalhos levados a efeito pela 

Comissão de Acompanhamento Legislativo, instituída pelo Plenário e composta por 

Conselheiros e, de outro lado, será demonstrada a atuação do Comitê Técnico de 

Apoio, composta por servidores e coordenado pelo Secretário Geral, responsável por 

desenvolver estudos sobre projetos de lei em tramitação no Congresso e anteprojetos 

de lei encaminhados ao CNJ para a emissão de pareceres técnicos. A Comissão foi 

incumbida de acompanhar projetos de criação de normas no âmbito das duas Casas do 

Congresso, tendo em conta as medidas legislativas que tornem mais amplo o acesso à 

Justiça e mais célere à prestação jurisdicional. 

 

Em 2008, foram aprovadas as seguintes leis consideradas prioritárias para a 

reforma infraconstitucional e indicadas por Tribunais Superiores em 2007 como 

providências para o Conselho Nacional de Justiça sobre a situação do Poder Judiciário 

no País: 
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- Lei n° 11.689, de 09/06/2008: Altera Dispositivos do Decreto-Lei 3.689, de 3 de 

Outubro de 1941 - Código de Processo Penal, Relativos ao Tribunal do Júri, e dá 

outras providências. (Essa Lei decorre do Projeto de Lei n° 4203/01 ou PLC 20/07).  

- Lei nº 11.690, de 09/06/2008: Altera Dispositivos do Decreto-Lei 3.689, de 3 de 

Outubro de 1941 - Código de Processo Penal, Relativos à Prova, e dá outras 

providências. (Essa Lei decorre do Projeto de Lei n° 4205/01 ou PLC 00037/ 2007). 

- Lei n° 11.672, de 08/05/2008: Acresce o Artigo 543-C a Lei 5.869, de 11 de Janeiro 

de 1973 - Código de Processo Civil, Estabelecendo o Procedimento para o Julgamento 

de Recursos Repetitivos no Âmbito do Superior Tribunal de Justiça. (Essa Lei decorre 

do Projeto de lei n° 01213/07 ou PLC 00117/2007). 

- Lei nº 11.798 de 29/10/2008: Dispõe sobre a composição e a competência do 

Conselho da Justiça Federal, revoga a lei 8.472, de 14 de outubro de 1992, e dá outras 

providências. (Essa Lei decorre do Projeto de lei n° 284/07 ou PLC 00129/08). 

 

No intuito de marcar enfaticamente o posicionamento do Conselho Nacional de 

Justiça sobre temas em discussão no Congresso Nacional a Comissão de 

Acompanhamento Legislativo propôs Nota Técnica (nº 5/2008), aprovada pelo 

Plenário do Conselho, pugnando pela rejeição da Proposta de Emenda Constitucional 

nº 471/2005, que pretende efetivar na titularidade das serventias extrajudiciais pessoas 

interinamente designadas para responder por elas até o provimento por concurso 

público de ingresso ou de remoção, por entendê-la divorciada do princípio republicano 

da universalidade da obrigatoriedade do concurso público como condição única para  

acesso a funções públicas de caráter permanente. 

 

A Comissão manteve contatos institucionais com o Parlamento brasileiro, com 

o Ministério da Justiça, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Defensoria Pública, associações de magistrados e servidores, de modo a manter canais 

de interlocução com a sociedade organizada e com o Poder Público em geral. 

Participou, inclusive, por intermédio de seu Presidente, dos trabalhos de Comissão de 

Alto Nível instituída no âmbito da Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério 

da Justiça, com o propósito de analisar e elaborar propostas de reformas legislativas 

para aprimoramento da legislação material e processual trabalhista. 

 
Comitê Técnico de Apoio para Desenvolver Estudos sobre Projetos de Lei 
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A Lei nº. 11.514/2007, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 

execução da Lei Orçamentária de 2008 prevê no art. 87, inciso IV, que os projetos de 

lei e medidas provisórias relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos 

sociais, inclusive transformação de cargos, deverão ser acompanhados de parecer de 

caráter opinativo sobre o mérito de projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário, 

emitido pelo CNJ. Para tanto, foi constituído Comitê Técnico de Apoio - CTA que tem 

como atribuição o desenvolvimento de estudos sobre a matéria, com vistas a nortear o 

citado parecer. No corrente ano, o CTA contou com três constituições integradas por 

servidores designados pelos seguintes atos normativos:  

Portaria nº 82, de 31 de janeiro de 2007; Portaria nº 312, de 18 de julho de 2008 e,   

 Portaria nº 372, de 15 de setembro de 2008. 

  

Atual comitê determinou como prioritária o aperfeiçoamento dos 

procedimentos no trabalho, em detrimento da mera ampliação do número de Varas e 

do quadro de pessoal. Determinou, ainda, como fator preponderante, a garantia do 

acesso à justiça. Nesse contexto, as análises levaram sempre em conta o nível de 

eficiência do tribunal, além dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No ano de 2008 foram analisados 14 anteprojetos de lei que solicitaram a criação de 

mais de 2.500 cargos. Apenas nessa gestão (2008-2001) foram requeridos 1.759 

cargos, sendo que o Comitê indicou serem necessários apenas 471. Desde setembro de 

2008 são adotados 18 critérios, abaixo especificados, para análise dos anteprojetos de 

lei, cuja aplicação se baseia em dados comparativos de tribunais com configuração 

semelhante, segundo, por exemplo, a região em que estão instalados e a demanda de 

processos. 

1 - Juiz por 100 mil hab;  
2 – Litigiosidade (Casos novos por 100 mil hab.); 
3 - Casos Novos Por Magistrado;  
4 – Taxa de Congestionamento; 
5 – Recebidos X Julgados/Conciliados;  
6 – Casos novos por Vara (Lei 6.947/81); 
7 – Distância entre as Varas - Lei 10.770/2003;  
8 – Taxa de Congestionamento (Fase de Conhecimento);  
9 - Processo por Servidor/mês ;  
10 - Relação área fim área meio;  
11 - Número de Analistas – Execução de Mandado por Vara;  
12 – Quantitativo de Servidores em Vara;  
13 – Quant. de Analista Judic. – Espec. Tec. da Informação por Tribunal;  
14 – Quant. de Técnico Judic. – Espec. Tec. da Informação por Tribunal;  
15 - Relação entre Servidores / Cargo e Função Comissionada ;  
16 - Quantitativo de Cargos e Funções nas Varas;  
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17 – Limite da LRF (LC 101 – maio/2000) ;  
18 – Orçamento/Despesas com Pessoal (- Precatório e fontes 156 e 169) 
 

Acrescenta-se que estão sendo realizadas tratativas com o Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho, com o Tribunal Superior Eleitoral e com representantes dos 

órgãos interessados para se buscar uniformidade de parâmetros e garantir maior 

transparência, unicidade e agilidade na apreciação dos pedidos. Por fim, destaca-se que 

a adoção desses critérios associada à política da Presidência deste Conselho resultou 

em economia anual de mais de R$ 100 milhões de reais, na medida em que se 

redimensionaram os pedidos, com cortes de até 80% em relação aos originais. 

 

6 )   Acesso à Justiça, Conciliação e Responsabilidade Social 

 

Com o objetivo de estimular o maior acesso à justiça e contribuir para a solução 

de litígios de maneira mais expedita e eficaz foi criada no âmbito do CNJ a Comissão 

de Acesso à Justiça, Juizados Especiais e Conciliação. Ao longo de 2008, essa 

comissão esteve engajada em diversos projetos. Vários desses projetos contaram com a 

participação de comitês específicos para a consecução de objetivos previamente 

estipulados.  

 

Os principais projetos e ações na área de acesso à justiça, conciliação e 

responsabilidade social no âmbito do CNJ foram o Movimento pela Conciliação, 

movimento permanente que envolve todos os Tribunais brasileiros, que visa solucionar 

conflitos através da conciliação, com a edição anual da Semana da Conciliação entre 1º 

e 05 de dezembro de 2008; O Grupo Previdenciário, que é um acordo de cooperação 

técnica com o INSS, que visa  agilizar os procedimentos administrativos e judiciais, 

padronizando tais procedimentos junto ao CNJ e todos os Tribunais Superiores;  

Campanha para Efetivação da Lei Maria da Penha, para cumprimento e aplicabilidade 

da Lei nº 11.340/06, contra a violência perpetrada contra a mulher; Juizados Especiais, 

para promover maior agilidade nos processos em Juizados Especiais, com a edição de 

estudos que retratem fielmente o quadro dos Juizados para poder melhorá-los; 

implementação do Cadastro Nacional de Adoção, com banco de dados em parceria 

com  CNJ, para disponibilizar crianças e adolescentes aptos à adoção e os seus 

procedimentos; Medidas de Proteção à Criança e à Juventude, com medidas 

preventivas, Centros Integrados de Proteção e recursos para melhor trabalhar o tema e 

Campanha pela Mobilização do Registro Civil de Nascimento. 
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7) A Comissão de Reforma do Regimento Interno  

 

Tal Comissão foi criada pelo art. 7º da Portaria nº 142, de 26 de junho de 2007, 

tem a finalidade de adequar o Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 02, de 16 

de agosto de 2005, que foi totalmente substituído por um novo Regimento Interno, 

criado através da Resolução nº 67/09, às novas demandas surgidas no decorrer do 

processo de institucionalização do Conselho Nacional de Justiça. A implantação do 

processo eletrônico virtual, a certificação digital, a criação do Departamento de 

Pesquisas Judiciárias e do Conselho Consultivo pela Lei 11.364 de 2006, são alguns 

exemplos de mudanças surgidas nesse processo de progressiva institucionalização do 

CNJ. 

 

8) Comissão de Liberdades Públicas e Execuções Penais 

 

Um dos problemas da justiça brasileira que têm colocado o país em destaque na 

agenda política internacional refere-se ao funcionamento do sistema de justiça 

criminal, mais especificamente do subsistema prisional. O Brasil se apresenta no 

cenário internacional como violador de regras estabelecidas pelas Nações Unidas para 

tratamento de reclusos, sendo que importantes organizações de Direitos Humanos 

denunciam a situação das prisões brasileiras há anos e registram o fato de não serem 

tomadas providências. Contudo, o Conselho Nacional de Justiça vem desenvolvendo 

pesquisas e ações sobre este tema, objetivando atender os padrões exigidos 

internacionalmente e incentivando práticas do Judiciário que obstem a permanência 

desta situação, uma vez que há um claro compromisso do Conselho com a temática dos 

Direitos Humanos, que constam em outras partes deste Relatório. 

 

Os dados coletados pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do 

Conselho indicam que há no Brasil o reflexo de um movimento mundial conhecido por 

“o grande encarceramento”. No ano 2000 o total de pessoas confinadas no sistema 

penitenciário era de 232.755, sendo este número a soma de condenados em todos os 

regimes de cumprimento de pena (fechado, semi-aberto e aberto), mais os presos 

provisórios e os detentos nas delegacias. De 2000 a 2008 este número cresceu 89%, e a 

população carcerária saltou para 440.013. Tais dados sujeitam o país cada vez mais a 

críticas, pois este tipo de política de encarceramento repercute no respeito às regras 
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internas e internacionais que versam sobre Execuções Penais, ocasionando os 

problemas sentidos, especialmente pela população prisional, mas também pelos demais 

atores envolvidos no cumprimento das penas, que precisam estruturar-se para fazer 

frente a essa crescente demanda.Esses números decorreram da Resolução nº 33/07, que 

implementou o Sistema Integrado da População Carcerária. 

 

Segue abaixo a nova organização do CNJ, estabelecida pela Portaria nº 341/08, 

que segue as regras do novo Regimento Interno (Resolução nº 67/09): 

 
 

 
 

Fonte: CNJ, 2009 
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4.6. Estado da arte do Planejamento Estratégico do CNJ e sua atuação perante os 

Estados Federados – Elementos nocivos, funcionais e tecnológicos 

em aceitando a sociedade que alguém, mesmo sendo reconhecido noadministrativo 
(pelo vde Pernambuco e os outros dez Estados: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Gr 

Neste presente estudo, está bem nítido que o Estado brasileiro, desde o seu 

tempo colonial tinha e ainda tem uma influência do chamado patrimonialismo. Ao 

longo da história, vê-se que a Administração Pública brasileira repousa sobre a ótica do 

patrimonialismo na administração regaliana. Com o Poder Judiciário e a sua 

Administração Pública, não poderia ser diferente.  

 

Em sua obra “Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial”, Schwartz percebe 

um movimento significativo no sentido de alterar este estado confuso. Foi com a 

edição do Decreto nº 200/67, que o Estado brasileiro procurou melhorar a organização 

estatal na prestação de serviços, com o início da descentralização e a autotutela. 

Tratava-se de manifestação da administração burocrática na fase do estatismo e do 

interesse público visto como interesse do Estado (SCHWARTZ, 1979). 

 

Com a Constituição Federal de 1988, veio o artigo 37 que foi modificado pela 

Emenda Constitucional nº 19/98, com o acréscimo do princípio da eficiência junto aos 

essenciais princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.  

 

Toda Administração Pública deve ser regida por esses princípios fundamentais, 

entretanto, como explica Zaverucha “a distância entre o país legal e o país real 

aumenta a medida em que os direitos civis e políticos ardorosamente conquistados não 

são aplicados na garantia dos direitos básicos à vida e à integridade dos indivíduos” 

(ZAVERUCHA, 2006). 

 

Como expõe Prillaman (2000), “o fracasso da Reforma do Judiciário no Brasil 

pós 1988, prejudicou o crescimento econômico do país, por falta de regras claras e a 

confiança popular no Estado de Direito” (PRILLAMAN apud ZAVERUCHA, 2006).  

 

No Brasil essas situações claramente patrimonialista e regaliana em que a coisa 

pública confunde-se com a coisa privada, leva a conclusão que o Estado de Direito 

nacional, que impõe, por essência, a existência de uma segurança jurídica que só pode 
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florescer quando há uma ordem conhecida e respeitada, ainda é frágil, tornando-se 

nossa democracia também frágil (ZAVERUCHA, 2000).   

 

Para combater tais situações é que foi criado o CNJ em 2004, imposto por duas 

situações: o claro fracasso e esvaziamento do Conselho Nacional da Magistratura e 

falta de oportunidade dos constituintes de realizar uma reforma no Poder Judiciário, 

quando da feitura da nova Carta Nacional em 1987/88, que culminou no que Prillaman 

chamou de fracasso da Reforma do Judiciário pós-1988. 

 

O CNJ tem por fundamento básico potencializar o Pacto de Estado de 2004, 

chamado 1º Pacto Federativo, que teve como objetivo onze compromissos assumidos 

pelos três Poderes da República para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. São 

eles: 1) implementação da reforma constitucional do Judiciário; 2) reforma do sistema 

recursal e dos procedimentos; 3) defensoria pública e acesso à Justiça; 4) juizados 

especiais e justiça itinerante; 5) execução fiscal; 6) precatórios; 7) graves violações 

contra direitos humanos; 8) informatização; 9) produção de dados e indicadores 

estatísticos; 10) coerência entre a atuação administrativa e as orientações 

jurisprudenciais já pacificadas; e 11) incentivo à aplicação de penas alternativas. 

  

Tal Pacto foi reafirmado em 2009, através de um novo Pacto Republicano onde 

os onze compromissos já existentes foram, novamente, efetivados. 

 

Desta forma o CNJ visa combater os vícios desse Brasil patrimonialista e irreal, 

que cultua no Poder Judiciário certas situações vexatórias, onde para a opinião pública 

chegam a causar mais impacto do que se fosse noutro Poder, onde se visualiza mais 

tolerância. Casos como corrupção em qualquer escalão, de juízes ou servidores, 

nepotismo, falta de transparência e morosidade são levados a extremos quando se fala 

do Poder Judiciário Nacional. É verdade que tal situação não é por si só desculpável. 

Algo tinha que ser feito, mesmo que os resultados ainda demorem um tempo, pode-se 

dizer que o CNJ veio para realmente modificar a face do Poder Judiciário brasileiro, 

pois além de atacar os problemas acima citados, está investindo na melhoria 

tecnológica dos Tribunais de um país onde, notoriamente, tais Tribunais, até a chegada 

do CNJ, não se comunicavam tecnologicamente. 
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 Historicamente o Poder Judiciário brasileiro sempre enfrentou sérios 

problemas de ordem gerencial. Ao longo dos tempos, visualizou-se que, sequer, existia 

preocupação com o tema. O trabalho de Vladimir Passos de Freitas expõe que “...em 

1609, o conceito de justiça era bastante diferente do que dela temos hoje. A justiça 

devia ser onipresente e exemplar. ...onipresente que era, não se preocupava a justiça 

colonial em procurar meios que a tornassem eficiente e célere.” (FREITAS, 2009). 

 

Continua Freitas: “em relação ao passado, não havia por parte dos 

administradores públicos do judiciário muita preocupação com os aspectos enfocados, 

ou seja, não havia programas de qualidade para melhoria e fortalecimento do corpo 

funcional” (FREITAS, 2003). 

 

Aduz Vladimir Passos de Freitas: 

 

Os magistrados e servidores, uma vez empossados, passavam 

diretamente às suas atividades, servindo-se de sua experiência 

anterior, como advogados ou qualquer outra atividade. Com 

relação ao  planejamento das atividades, tal com é feito hoje, não 

havia a maior preocupação, nada era transmitido aos magistrados 

e servidores. Os servidores nos primórdios da Justiça eram 

requisitados ou cedidos por outros órgãos e alguma providência 

na linha debatida, não passava de iniciativa isolada de alguma 

chefia (FREITAS, 2003). 

 

Vladimir Passos de Freitas indica, ainda, que “no Brasil antigo não existia uma 

política institucional de administração judiciária. Os Juízes daquela época tinham 

atribuições diferentes dos atuais, inclusive de ordem administrativa”. (FREITAS, 

2009). 

 

Como é evidente àquela época, não se tinha noção ou mesmo uma preocupação 

exata com  agilização e eficiência da justiça. Assim, os dispositivos que acabavam por 

dispor sobre a matéria achavam-se dispersos na legislação vigente, levando ao fracasso 

qualquer tentativa de melhoria funcional do Poder Judiciário, que enfrenta hoje 

situação complexa e contraditória. Por um lado é criticado em razão da morosidade e 
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por outro é procurado mais do que nunca para resolver as mais complexas 

controvérsias (FREITAS, 2009). 

 

Assim, o CNJ foi criado para dar uma resposta a já tão combalida sociedade e o 

cidadão brasileiro, que assistem, todos os dias, aos desvios graves de conduta e 

devaneios dos nossos dirigentes, em todos os escalões e Poderes da República. 

 

A pauta da reforma do judiciário foi vista através de quatro ordens: a) estrutura 

do judiciário - informatização que necessita ser implantada, vitualização de 

procedimentos e instrumentalização dos atos judiciais em comunicação com os 

operadores do direito; b) institucionais - com julgamentos de repercussão geral, 

súmulas impeditivas de recursos, súmulas vinculantes efetivas; c) procedimentais – 

legislação complementar do Estatuto da Magistratura e da celeridade processual, 

mediação e conciliação e d) recursos humanos – mudança do operador do direito, para 

um melhor aperfeiçoamento técnico (HESS, 2009).    

 

O CNJ, em seu Planejamento Estratégico, se utiliza de um novo modelo de 

gestão que está baseado nos pilares da agilidade, transparência, inovação tecnológica, 

criatividade, confiança, respeito sócio-ambiental, presteza e da qualidade de serviço 

ofertado. Em sendo atingidos tais tópicos, ocorre uma clara aproximação da sociedade 

perante tais Tribunais, antes tão afastados do cidadão. Sem dúvida, isto está ocorrendo, 

paulatinamente, com o CNJ e tal situação deriva para os Tribunais, diminuindo o 

insulamento institucional entre o cidadão e a administração da justiça brasileira. 

 

Elementos danosos estão na mira do CNJ, tais como morosidade, falta de 

transparência, corrupção, nepotismo, abusos de todos os tipos praticados por juízes e 

servidores e a falta de uma estrutura para as serventias do extrajudicial e dos servidores 

da justiça e a ausência tecnológica, entraram na pauta de atuação do CNJ, que aos 

poucos começa a colocar em evidência os dados de uma justiça que sofreu e ainda 

sofre com a falta adequada de estrutura, para que possa combater a maioria ou a 

totalidade desses elementos tão nocivos.   

 

Primeiramente, em respeito ao tópico morosidade da justiça, o CNJ editou 

inúmeras Resoluções que tornam concretas as ideias concebidas na Lei nº 11.419/06, 

acabando com a burocracia e a morosidade através do uso de ferramentas tecnológicas, 
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buscando resolver um problema de ordem histórica, que por séculos, vem afligindo 

toda uma sociedade. 

 

Entende-se que a morosidade é a antítese da justiça. Rui Barbosa já dizia 

“justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada”. Ademais, a ideia de 

morosidade em uma justiça acarreta efeitos danosos para a economia de um país, pois 

implica em diminuição de investimentos, restrição ao crédito ou aumento do custo 

desse crédito. A morosidade jurídica implica em: a) dificuldade de recuperação do 

crédito e b) alto custo do Poder Judiciário, com tais problemas: o processo de 

execução, a penhora de bens, o excesso de causas repetitivas e alta taxa de recursos 

(PONCIANO, 2009).    

 

Desta forma, visando acabar com a morosidade, o CNJ editou a Resolução nº 

41, de 11/09/07, que dispõe sobre a utilização do domínio primário “jus.br” pelos 

órgãos do Poder Judiciário e disciplina, ainda, o modelo de gestão que deve ser 

seguido por todos os órgãos do Poder Judiciário Nacional, juntamente com as 

Resoluções nº 46, de 18/11/07, que cria as Tabelas Processuais Unificadas do Poder 

Judiciário e a de nº 49, de 18/12/07, que dispõe sobre a organização de Núcleo de 

Estatística e Gestão Estratégica nos órgãos do Poder Judiciário, relacionado no art. 92, 

incisos II ao VII, da Constituição da República Federativa do Brasil, demonstram que o 

CNJ, em tão pouco tempo já implementou uma política de sistemas e ferramentas de 

combate à morosidade judiciária. 

 

  

Com a edição da Resolução nº 65, de 16/12/08, o CNJ determinou que se 

realizasse a uniformização do número dos processos nos órgãos do Poder Judiciário. 

Tal Resolução foi Aprovada na 76ª Sessão Ordinária, de 16/12/08, com publicação no 

DJ-e, edição nº 02/2009 de 09 de janeiro de 2009, p. 2-27. É a confirmação fática do 

Acordo de Cooperação Técnica nº 004/08, tratada entre os Tribunais Superiores para 

dar andamento ao combate à morosidade e burocracia, criando um modelo único de 

sistema numérico em todos os órgãos do Poder Judiciário Nacional. 

 

Com o desenvolver dessas resoluções o CNJ criou o Sistema CNJ (PROJUDI), 

que permite a tramitação eletrônica de processos e o seu acesso remoto por meio da 

Internet. O Sistema proporciona elevado grau de transparência ao Judiciário, pois 
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facilita as consultas e o acesso a processos em curso na Justiça. Além disso, o CNJ 

incentivou os Tribunais a realizarem o Movimento pela Conciliação, que tenta resolver 

os processos que estão sem movimentação há muito tempo, chamando as partes para 

uma negociação e resolução do problema, desafogando os Juizados. 

 

No tópico denominado transparência, que no Brasil é mais conhecido como 

responsabilização ou accountability, tem como princípio básico à noção de que a boa 

prestação de contas faz parte de um aspecto central de um bom governo. É valor 

central em uma democracia. Faz parte do governo representativo que tem uma forma 

especial de vínculo que o poder político estabelece com a cidadania, entendendo que, 

ao se implantar o conceito de accountability, o surgimento de situações como a 

corrupção governamental ou mesmo a arbitrariedade do poder estatal ficam limitados 

(AVRITZER et al, 2008). 

 

Na Administração Pública brasileira, o conceito de transparência não é novo, 

pois está ligado ao princípio constitucional da publicidade, que vem desde o Decreto nº 

200/67. A esse conceito veio se somar o conceito de accountability ou 

responsabilização, de difícil tradução, mas que pode ser entendido como a 

responsabilidade por resultados e a necessidade de prestar contas sobre os atos de 

gestão, inclusive, o funcionamento do CNJ e as suas metas, com a utilização das 

ferramentas tecnológicas para dar mais transparência aos seus atos e a existência das 

Ouvidorias, tanto no CNJ, quanto nos Tribunais Estaduais e Federais,  podem ser um 

bom exemplo de accountability. 

 

Além disso, há o remédio constitucional do Habeas Data, instrumento de apoio 

ao cidadão, que força a administração a lhe ceder a informação que está sendo, por 

algum motivo, negada; a Lei nº 9.784/99, que prevê em seu art. 2º, § único, Inciso V, a 

obrigação da administração pública de divulgar todos os seus atos, ressalvadas as 

hipóteses previstas na CF; o Código de Defesa do Consumidor, que também prevê a 

divulgação das informações (art. 6º e 31); o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01 (art. 

40, §4º, Incisos II  e III); a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) e a Lei 

nº 10.650/03 (direto à informação ambiental). 

 

 O surgimento do CNJ e as suas metas de gestão e planejamento, seguiram o 

trabalho realizado pelo Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, que 
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divulga os dados e informações do Poder Executivo Nacional, visando combater a 

corrupção, morosidade administrativa (burocracia) e dar mais transparência ao seu 

trabalho, possibilitando, através de avanços tecnológicos, a inovação da relação entre o 

Estado e a sociedade, levando ao exercício da responsabilização social e ética pelo 

controle direto das decisões tomadas no âmbito da Administração Pública. 

 

Entre os Tribunais Estaduais, uma pesquisa realizada pelo IBRAJUS – Instituto 

Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário38, mostrou que o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul foi o Tribunal mais transparente, com 15 pontos, enquanto que o 

do Rio de Janeiro foi o segundo (14 pontos), e o Mato Grosso do Sul, o terceiro (13 

pontos).  

 

Segue a pesquisa com a informação de que na Região Norte, todos os Estados 

divulgam seus concursos públicos, sendo que o do Amapá publica todas as sentenças e 

acórdãos na internet; o de Rondônia divulga os processos disciplinares e criminais 

contra Magistrados e possui ouvidoria; o de Roraima divulga a gestão fiscal, balanço 

orçamentário e execução; o do Pará tem um canal direto de comunicação com a 

Presidência e o do Amazonas indica todas as custas judiciais via internet (IBRAJUS, 

2009).  

 

No Nordeste, os Tribunais do Piauí e do Ceará tem alto grau de divulgação, o 

de Sergipe tem ótimo programa de reciclagem de lixo e papel, demonstrando saudável 

preocupação sócio-ambiental. Em Pernambuco, as obras são divulgadas via internet e o 

serviço de pregão eletrônico é modelo e há o acompanhamento processual via internet. 

No Tribunal do Rio Grande do Norte, divulga bem seus atos, inclusive produtividade 

de seus magistrados (IBRAJUS, 2009). 

 

Na Região Sudeste, o Tribunal do Rio de Janeiro divulga as informações 

estatísticas de primeiro e segundo grau, produtividade geral, concurso público e 

ouvidoria; o de São Paulo divulga os seus concursos, atos administrativos e processos 

disciplinares e criminais contra os Magistrados; o de Minas Gerais divulga as 

                                                 
38  Pesquisa revisada pelo IBRAJUS – Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário, após 
pesquisa realizada por estudantes de graduação da PUC/PR, sob a orientação do Prof. Vladimir Passos 
de Freitas, através de consulta aos sítios de todos os Estados da Federação. Artigo extraído do sítio 
IBRAJUS.endereço: www.ibrajus.org.br/index.asp , último acesso: 15/05/2009. 
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estatísticas gerais, o andamento dos processos, licitações e concursos públicos e o 

do Espírito Santo publica as sentenças e os índices de produtividade (IBRAJUS, 2009).    

 

Na Região Sul, o Tribunal do Rio Grande do Sul possui um sítio de fácil 

navegação, com boa transparência e preocupação com a consulta, com estatísticas dos 

Magistrados; o do Paraná divulga os processos disciplinares, obras e atas 

administrativas na internet (IBRAJUS, 2009). 

 

O cidadão brasileiro já sabe que tem as ferramentas existentes no CNJ para 

formalizar denúncias e tentar melhorar a prestação jurisdicional e isto só foi possível 

devido ao avanço do trabalho do CNJ, quer tecnológico, quer administrativo. Com a 

divulgação de todos os atos e números dos Tribunais em sítios eletrônicos, o CNJ 

legitima a ética e transparência, moralizando a gestão pública judiciária, além de tornar 

eficiente à gestão do conhecimento dos atos administrativos, incrementando a 

qualidade e dando sentido ao preceito constitucional de que o Poder emana do Povo. 

 

 Um dos pontos nevrálgicos da atuação do CNJ está o combate a Corrupção. 

Sabe-se que os efeitos da corrupção perante a sociedade causam impactos danosos. 

Robert Merton, Samuel Huntington e Maquiavel foram alguns dos autores que se 

preocuparam com os efeitos da corrupção perante a política e a sociedade. Sabe-se que 

numa sociedade democrática com corrupção generalizada, tende, no futuro, a enfrentar 

crises de legitimidade em suas instituições, principalmente, com queda dos níveis de 

credibilidade política de seus principais órgãos, como os seus três Poderes basilares do 

Estado (ARRETCHE, 1996). 

 

Ademais, o fenômeno da corrupção geralmente vem acompanhado por 

estruturas institucionais ineficientes, que contribuem para a diminuição dos 

investimentos públicos e privados em um Estado. O Brasil ocupava, em 2002, a 46ª 

posição em um ranking de 91 países, da pesquisa realizada pela Transparency 

International. Em 2007, o Brasil já ocupava a 71ª posição, ou seja, em pouco tempo à 

corrupção no Brasil só aumentou nos chamados índices de percepção da corrupção 

(AVRITZER et al, 2008).   

 

Já dizia Samuel Huntington, “a corrupção fornece benefícios imediatos, 

específicos e concretos aos grupos que eram alienados da sociedade. A corrupção 
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pode assim ser funcional à manutenção de um sistema político da mesma maneira 

que a reforma o é.” (AVRITZER et al, 2008).   

 

Ou seja, a reforma do Judiciário, que deveria ser ampliada aos outros Poderes 

Nacionais, tinha que ser urgente, para que as situações visíveis de corrupção fossem 

atacadas por um órgão independente, como assim é o CNJ. 

 

 

Sabemos que a ideia de um Judiciário independente pertence  à experiência das 

sociedades pós-tradicionais do Ocidente para as quais o direito substitui o costume ou 

um princípio teológico como base de organização da vida comum. Entretanto vê-se que 

é o próprio movimento da globalização que corrói, mesmo no Ocidente, o velho 

modelo de tripartização de poderes que justifica a autonomia do Judiciário. A reforma 

do Judiciário na direção da autonomia, integridade e eficácia pode ser um poderoso 

fator de universalização do processo de “racionalização” que Weber entendia como 

característico do Ocidente (AVRITZER et al, 2008).   

 

Tocqueville já dizia, “as identidades entre baixeza e poder, indignidade e 

sucesso, utilidade e desonra, constituem as consequências mais avançadas da 

corrosão dos costumes públicos promovida pela corrupção nas sociedades 

democráticas” (TOCQUEVILLE, 2005). 

 

Desse modo, a reforma do Judiciário brasileiro pode ser exemplar, pois é do 

Judiciário a responsabilidade de impedir ou criar obstáculos, ou mesmo, ser antídoto à 

corrupção, mostrando que o país tem reservas reflexivas e éticas para se aprofundar no 

regime democrático (AVRITZER et al, 2008).    

 

O CNJ editou as Resoluções números 04/05, 15/06, 49/07 e 76/08 (criação do 

sistema de estatística do Poder Judiciário para dar mais agilidade e assim, combater a 

corrupção), 05/06 (controle das despesas e gastos), 07/05 (acabar com a prática do 

nepotismo), 46/07 (unificação das tabelas do judiciário), 50/08 (cadastro para 

condenados por improbidade administrativa), 60/08 (criação do Código de Ética da 

Magistratura), 63/08 (institui o sistema nacional de bens apreendidos), 65/08 

(uniformização do sistema de número de processos para evitar possíveis fraudes), 

70/09 (planejamento estratégico para uma melhor gestão), 75/09 (regras para o 
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concurso pública da magistratura), 80/09 e 81/09 (vacância dos cartórios do 

extrajudicial e regras para concurso público do extrajudicial), para coibir a prática de 

várias espécies de corrupção existentes (CNJ, 2009).  

 

No tópico Nepotismo, que é entendido como o favorecimento dos vínculos de 

parentesco nas relações de trabalho ou emprego, substituindo a avaliação do mérito 

para o exercício da função pública, teve no CNJ, um tratamento especial, pois, foi 

entendido que a prática do nepotismo viola as garantias constitucionais da 

impessoalidade administrativa, desconsiderando a capacidade técnica para o exercício 

da vida pública. 

 

O nepotismo está estreitamente vinculado à estrutura de poder dos cargos e 

funções da administração e se configura em face do grau de parentesco entre o agente 

público e o servidor. É um vício que só ocorre quando as características do cargo ou 

função ocupada habilitam o agente a exercer influência na contratação ou nomeação de 

um servidor. 

 

O CNJ editou a Resolução nº 07/05, que após três anos da sua edição, foi 

confirmada no STF, através da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12, que 

consolidou o entendimento de que a proibição do nepotismo é exigência constitucional, 

vedada em todos os poderes da República (STF – Súmula Vinculante nº 13, de 29 de 

agosto de 2008). Visualiza-se, também, o combate ao nepotismo na Resolução nº 

80/09, quando da vacância de cargo do extrajudicial.  

 

Com essas Resoluções, o CNJ visa evitar e combater efetivamente o nepotismo 

cruzado, o nepotismo entre os Poderes da República, que ao se utilizar dessa prática, 

torna evidente a existência do patrimonialismo e a privatização do espaço publico 

(CNJ, 2009). 

 

No tocante ao tópico Magistratura,  o CNJ editou as Resoluções números 

60/08 e 75/09, que dispõem sobre o Código de Ética da Magistratura e as regras para 

os concursos públicos da Magistratura, zelando pela atividade jurídica. 

 

Deve-se visualizar, também, o apoio do CNJ aos servidores da justiça, ao 

defender a PEC 190 (do Regime Jurídico Único dos Servidores do Judiciário), pois o  
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CNJ entende que a justiça é una, e o Judiciário brasileiro copia, equivocadamente, o 

modelo republicano e federativo, que instituiu um sistema político bipartido, 

distribuindo competências entre o governo central (União) e os diversos governos 

locais. Por ser una, a justiça não é nem federal, nem estadual. Daí o apoio a PEC 190 

dos Deputados Federais Flávio Dino (PCdoB/MA) e Alice Portugal (PCdoB/MA). 

 

Também tenciona o CNJ, combater os vícios que existem nas serventias do 

extrajudicial , ao editar as Resoluções números 80/09 de 09/06/09 e 81/09 de 09/06/09, 

que tratam, respectivamente, da vacância em serventias do extrajudicial e concurso 

público para as serventias do extrajudicial. Sabe-se que as serventias surgiram de uma 

herança portuguesa, para dar mais segurança jurídica aos contratos, entretanto, o fato 

de ser delegada a particulares, pelo Poder Público (com exceção da Bahia, que já 

estatizou todas as suas delegações), criou um óbice, quando a CF estabeleceu o 

ingresso nas serventias apenas via concurso público (art. 236). 

 

No tópico falta de estrutura para as serventias do extrajudicial e dos servidores 

do Poder Judiciário e a ausência de tecnologia, sabe-se que as primeiras iniciativas de 

modernizar o Poder Judiciário, informatizando-o, foi na década de setenta, entretanto, 

tal modelo de informatização nunca foi planejado de maneira integrada. Foi necessário 

surgir o CNJ, com as suas Resoluções de ordem tecnológicas (Resoluções números 

04/05, 15/06, 49/07 e 65/08), que fomentaram o surgimento das Leis números 

11.280/06 e 11.419/06, com a consolidação do processo eletrônico na legislação 

processual brasileira e adoção pelas diversas unidades do sistema judiciário. 

 

Estão, são esses os elementos nocivos que o CNJ visa coibir através da 

efetivação de seu Planejamento Estratégico, devendo-se utilizar de ferramentas de 

tecnologia moderna, para tornar realidade sua função precípua de zelar pelo bom 

funcionamento do Poder Judiciário Nacional nos Estados Federados.  
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4.7. A Ouvidoria em Pernambuco 

 

A Ouvidoria do Poder Judiciário no Estado de Pernambuco faz parte da 

organização estrutural do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Foi criada em 1998, 

portanto, muitos anos antes da criação do CNJ, pela Emenda Constitucional nº 

45/2004. 

 

O trabalho realizado pela Ouvidoria do TJPE, criada através da Resolução nº 

105/98, estabeleceu as normas de aferição e agilização dos processos, sendo um órgão 

de representação do cidadão junto ao Poder Judiciário de Pernambuco, com canais de 

comunicação direta entre a sociedade e o Ouvidor, que atualmente conta com o 

Desembargador Gustavo Lima como Ouvidor-Geral, o Secretário Flávio André 

Japiassu e equipe. 

 

Com isso, ao ampliar a capacidade da população de participar na fiscalização e 

na avaliação das ações do Poder Judiciário pernambucano, interagindo com os outros 

órgãos do TJPE, a Ouvidoria do TJPE busca melhorar e antecipar a resposta ao 

surgimento de um problema, nas esferas dos feitos judiciais e dos serviços ofertados 

pelo próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE, 2009). 

 

A Ouvidoria se utiliza de ferramentas de gestão como a transparência ou 

responsabilização (accountability) e a rapidez de seus meios de acesso (e-mail, fax, 

ofícios, telefone, tele-atendimento, atendimento pessoal, petição, carta, caixa de 

sugestões e urnas em todos os Fóruns da capital para avaliação dos serviços), 

promovendo um processo educativo, ao corrigir as distorções existentes no sistema 

(TJPE, 2009). 

 

A Ouvidoria do TJPE foi implantada em 1998, através da Resolução nº 105/98, 

no mesmo ano que foi implementada a Ouvidoria do Distrito Federal, sendo assim, as 

primeiras Ouvidorias existentes no país, antes mesmo da criação do CNJ. A Ouvidoria 

em Pernambuco teve como primeiro Ouvidor, o Des. Og Fernandes, que depois foi 

sucedido pelo Des. Elóy D’Almeida Lins (2002-04), Des. Eduardo Paurá Perez (2004-

06), Desembargadora Helena Caúla Reis (2006-08) e na atual gestão, de 2008 a 2010, é 

presidida pelo Des. Gustavo Lima (TJPE, 2009). 
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Em relação as estatísticas, o serviço ofertado pela Ouvidoria pernambucana 

mostra uma evolução no número de atendimentos que passou de poucas centenas na 

primeira gestão, para mais de um mil atendimentos no ano de 2002, tendo chegado a 

mais de três mil casos em 2005 e continua crescendo. Os números referentes ao ano de 

2008 dão conta que a Ouvidoria atendeu a 3.955 (três mil, novecentos e cinquenta e 

cinco) demandas, de janeiro a dezembro do ano de 2008 (TJPE, 2009). 

 

Em 2008, os meses que tiveram mais atendimentos foram os meses de outubro 

(529), setembro (479) e novembro (468), sendo que o meio mais utilizado para tal 

finalidade foi o e-mail, com 2.492 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois) 

atendimentos, vindo após, o telefone (916) e o atendimento pessoal (271). Dentre a 

natureza dos pedidos, percebe-se uma maior incidência quando se pedem agilização 

nos processos, com 1.891 (um mil, oitocentos e noventa e um) pedidos, vindo depois, 

pedido de informações (1703), reclamações de atendimento (247) irregularidades 

funcionais (43) e elogios (36). A Ouvidoria acompanha, atualmente, 330 processos no 

TJPE, sendo o restante referente aos processos do primeiro Grau (TJPE, 2009).  

 

Assim, visualiza-se que o TJPE está investindo no trabalho da Ouvidoria, que 

cresce a cada gestão da Mesa Diretora do Tribunal pernambucano, ressaltando, pelas 

próprias informações do TJPE, que necessita incrementar o serviço telefônico, em face 

do congestionamento das linhas. Também se destaca que, em 2008, todas as demandas 

foram devidamente encaminhadas a sua resolução sem necessitar o envio de nenhuma 

ao CNJ, com tais demandas resolvidas na esfera do próprio Poder Judiciário 

pernambucano, desafogando a Ouvidoria do CNJ, que no seu primeiro ano, 2005, 

recebeu 13 (treze) demandas do Estado de Pernambuco (TJPE, 2009). 

 

O IBRAJUS – Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário, 

realizou uma pesquisa, em 2008, sobre as Ouvidorias no Brasil e constatou que dos 27 

Tribunais Estaduais, 16 possuem Ouvidoria, 11 deles não. O Estado de Pernambuco, 

em 2004, ajudou aos Tribunais de Justiça do Piauí, Maranhão, Pará e Santa Catarina a 

criar suas Ouvidorias, através de sua experiência pioneira (IBRAJUS, 2009).  

 

Com isso, conclui-se que apesar de fazer parte de uma atitude isolada de um 

Tribunal estadual, respondendo a uma espécie de gestão ora ultrapassada, a criação da 
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Ouvidoria pelo TJPE, foi pioneira e hoje reflete a tentativa do TJPE de se moldar à 

nova realidade da gestão pública e do planejamento estratégico do CNJ.   
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4.8. Estudo comparativo entre o Estado de Pernambuco e os Estados da Bahia, 

Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

 

Sabe-se, então, que nos Estados já se iniciaram os trabalhos de aperfeiçoamento 

das respectivas máquinas judiciárias. No presente estudo destaca-se a evolução do 

trabalho de gestão em dez Estados: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, pois 

em conjunto com Pernambuco, compõem os Estados onde predominam o maior 

volume de processos judiciais da justiça comum, detendo em seus acervos, um número 

superior a um milhão de processos cada, em suas respectivas serventias judiciais (CNJ, 

2008). 

Ressalta-se, apenas, que os Estados que aparecem nos primeiros lugares nas 

pesquisas, nas comparações entre os onze Estados com mais feitos  e na comparação 

entre todos os Estados e no índice conhecido como Taxa de Congestionamento 

(litigiosidade), não são, necessariamente, os mais bem sucedidos em termos de uma 

boa gestão, pois, quanto mais o Estado for mal colocado nessas específicas listas das 

Taxas de Congestionamento, mais ele está perto de realizar um bom trabalho de gestão 

pública.   

 

Não se deve levar em consideração, para a assertiva acima, os outros elementos 

estudados nesta dissertação, como a Despesa Total da Justiça Estadual em relação ao 

PIB Estadual, Despesa Total da Justiça Estadual por Habitante, Magistrados da Justiça 

Estadual por cem mil Habitantes, Servidores Efetivos da Justiça Estadual por cem mil 

Habitantes, Gastos com Informática e números de Computadores da Justiça Estadual, 

que indicam os melhores colocados como àqueles que realmente se destacam com um 

bom trabalho de gestão. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA 

 É de grande relevância a aprovação da Lei de Organização Judiciária do 

Estado da Bahia, que substituiu legislação de 1979. A Bahia era o único Estado cuja 

Lei de Organização Judiciária datava de época anterior à Constituição Federal e à 

Estadual. Além disso, o Plano Diretor do Judiciário estabeleceu diretrizes para a gestão 

administrativa e financeira do Poder Judiciário nos próximos dez anos, com destaque 

para ações de reestruturação na base do sistema, como adequação e ampliação dos 
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mecanismos de comunicação interna; racionalização e uniformização dos 

procedimentos administrativos e judicantes; e implantação do sistema de 

informatização e integração dos cartórios judiciais e extrajudiciais, a exemplo do 

projeto Juizados Virtuais. Cumpre ainda mencionar a criação do Núcleo de 

Conciliação Prévia e do Balcão de Justiça e Cidadania, cujo objetivo é proporcionar a 

melhoria da prestação jurisdicional. Esses projetos beneficiaram 2,5 mil acordos, a 

maioria na área do Direito de Família (CNJ, 2007). 

 

Procurando ampliar a atuação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, foram 

celebrados diversos convênios e parcerias, destacando-se a estabelecida com a 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Foram ainda realizados mutirões nos 

Juizados Especiais Cíveis, Defesa do Consumidor e Justiça Comum, que possibilitaram 

a realização de audiências conciliatórias, cujo proveito, no que diz respeito aos acordos 

celebrados, atingiu a média de 60%. Até o mês de novembro, cerca de 1.500 processos 

foram solucionados, desafogando as pautas. Relevante também foi à participação do 

Núcleo de Conciliação de Precatórios, criado em julho de 2006, que promoveu o 

pagamento, por meio de acordo de intermediação, de cerca de 140 precatórios de 

Prefeituras do interior, da Capital do Estado da Bahia e de outros órgãos do Estado, 

atingindo a soma de mais de R$ 35 milhões (CNJ, 2007). 

 

Com vistas à pacificação social informal entre os interessados, diminuindo a 

conflituosidade e considerando a necessidade de instaurar um método de prevenção de 

litígio, com base na Resolução nº 01/2007, foi autorizada a criação e a instalação do 

projeto Juizado Expresso no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis de Defesa do 

Consumidor e dos Juizados Especiais Cíveis de Apoio/SAJs. Da mesma forma, com o 

objetivo de disseminar a cultura da conciliação como via alternativa de resolução dos 

litígios, propiciando celeridade na prestação jurisdicional, e com o intuito de apreciar 

os recursos pendentes, foi instituído o Núcleo de Conciliação de 2° Grau (CNJ, 2007). 

 

Na mesma linha de dotar o Judiciário de melhor funcionamento, foi criada a 

Câmara Especial Transitória, cujo objetivo é processar e julgar os feitos que lhe forem 

redistribuídos, oriundos das Câmaras Isoladas, resultantes de aposentadorias dos seus 

membros ou situações assemelhadas. Cumpre ainda ressaltar a criação e a composição 

do Núcleo de Psicologia e Assistência, que dá suporte às Varas de Família e da 

Infância e da Juventude (CNJ, 2007). 
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Os números atualizados da Justiça Estadual da Bahia, até 2007, com a edição 

do Relatório Anual do CNJ 2008 e a Justiça em Números 2008, dão conta de que a 

Taxa de Congestionamento39 no 2º Grau bahiano foi de 66,3% (sessenta e seis vírgula 

três por cento), tendo os casos novos em número de 36.504 (trinta e seis mil, 

quinhentos e quatro) processos, que  somados aos casos pendentes, que são 45.950 

(quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta) feitos, totalizaram 82.454 (oitenta e dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e quatro) processos. 

 

A Taxa de Congestionamento no 1º Grau bahiano foi de 88,5% (oitenta e oito 

vírgula cinco por cento), tendo os casos novos em número de 485.575 (quatrocentos e 

oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco) processos, que somados aos casos 

pendentes, que são 1.687.587 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e 

oitenta e sete) processos, totalizaram 2.173.162 (dois milhões, cento e setenta e três 

mil, cento e sessenta e dois) feitos (CNJ, 2008).  

 

A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 66,7% (sessenta e 

seis vírgula sete por cento), com um total de 512.816 (quinhentos e doze mil, 

oitocentos e dezesseis) processos tramitando nas cercanias dos seus Juizados, enquanto 

nas Turmas Recursais o percentual foi de 8,3% (oito vírgula três por cento), com 

apenas 1.860 casos pendentes (CNJ, 2008).  

 

A Bahia totalizou 2.790.508 processos em tramitação no ano de 2007 e ocupa o 

6º lugar em volume de processos somados entre os onze Tribunais ora pesquisados, 

ficando em 2º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento do 1º Grau, 4º lugar 

geral em relação à Taxa de Congestionamento do 2º Grau, 2º lugar geral, em relação à 

Taxa de Congestionamento dos Juizados e 22º lugar geral na Taxa de 

Congestionamento das Turmas Recursais de Juizado, sendo este, seu único tópico 

favorável no elemento litigiosidade40
 (CNJ, 2008).  

 
                                                 
39 Entende-se por Taxa de Congestionamento, o indicador que mede o quanto a justiça consegue decidir 
com presteza as demandas da sociedade, Isto é, se as novas demandas e os casos pendentes do período 
anterior são finalizados ao longo do ano (CNJ, 2008) 
40 Entende-se por Litigiosidade como o indicador estatístico criado através da Resolução nº 04/05 e 
aperfeiçoado através das Resoluções números 15/06, 49/07 e 76/09, que é usado para calcular o 
quantitativo de casos novos com os elementos a) Carga de Trabalho; b) Taxa de Congestionamento e c) 
Recorribilidade e Reforma das Decisões, elaborando relatórios com os dados estatísticos de todo o Poder 
Judiciário Nacional (SIESPJ - Sistema de Estatística do Poder Judiciário - CNJ, 2009). 
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O PIB do Estado da Bahia foi em 2007 de 117.743.513.255 bilhões, ficando 

o Poder Judiciário bahiano com 1,32% da despesa total do PIB bahiano. Ficou em 4º 

lugar no geral entre os Estados em que foi verificada a Despesa Total da Justiça 

Estadual em relação ao PIB estadual (CNJ, 2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário bahiano teve como Despesa Total o valor de R$ 

1.559.054.022 bilhão, sendo que gastou R$ 870.814.101 milhões com a folha de 

pessoal e R$ 688.239.921 milhões com gastos de bens e serviços, fazendo um 

percentual de 55,9% (cinquenta e cinco vírgula nove por cento) das despesas com 

pessoal e um percentual de 44,1% (quarenta e quatro vírgula um por cento) com bens e 

serviços. Mostrou com isso, uma mudança radical de 2006 para 2007, quando o 

percentual com pessoal era de 90,2% (noventa vírgula dois por cento) e os gastos de 

bens e serviços era de apenas 9,8% (nove vírgula oito por cento), indicando uma total 

mudança no paradigma da gestão de serviços do Tribunal bahiano e sendo um exemplo 

para os demais Tribunais brasileiros (CNJ, 2008).  

 

Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se que 

o Estado da Bahia teve em 2007, 14.502.575 milhões de habitantes e a despesa por 

habitante foi de R$ 107,50, ficando em 13º lugar geral (CNJ, 2008). 

 

No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que a Bahia tem 603 Magistrados e o número de 145 mil por cem 

mil/hab., gerando um número de 4,2 Juízes por cem mil/hab., deixando a Bahia em 24º 

lugar no geral (CNJ, 2008). 

 

Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, o número do foi de 9.619 com 145 mil por cem mil/hab., gerando um 

número de 66,3 de servidores por cem mil/hab, com a Bahia ficando em 16º lugar geral 

(CNJ, 2008). 

 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado da Bahia gastou R$ 14.302.788 milhões do orçamento de sua Despesa Total, 

perfazendo um percentual de 0,9%, deixando a Bahia em 24º lugar geral. O número de 

computadores que a justiça bahiana possui é na ordem de 7.162 máquinas (CNJ, 2008). 
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E, ao se visualizar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que a 

Bahia ficou em 6º lugar no volume de processos no ano de 2007, ficando em 2º lugar 

geral na Taxa de Congestionamento dos Juizados (1º entre os onze Estados, bem acima 

do Paraná e São Paulo). Em relação a Taxa de Congestionamento do 1º e 2º graus, a 

Bahia também não teve um desempenho tão favorável, sendo, respectivamente, 2º 

lugar geral e 10º entre os onze Estados e 4º lugar geral e 9º entre os onze Estados. Teve 

bom desempenho apenas na Taxa de Congestionamento dos Tribunais Recursais, onde 

foi o 2º melhor entre os onze Estados (22º lugar geral), ficando atrás apenas do Paraná. 

Entretanto, vê-se, pelos números, que a Bahia está tentando mudar tal situação, ao 

aumentar o percentual de despesas de bens e serviços de 9,8% (2006) para 44,1% 

(2007). Foi o único Estado dentre os onze que fez uma modificação tão significante na 

sua gestão judiciária. Nos outros índices, o seu desempenho ainda é fraco, destacando-

se apenas o índice de Despesa Total da Justiça por habitante, que foi de R$107,50 (13º 

lugar). 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ 

 

No Tribunal do Estado do Ceará, ocorreu a Reforma Administrativa, que foi  

Objeto da Lei n° 13.956, de 13-8-2007. Tal reforma extinguiu cargos comissionados, 

criou a Secretaria de Tecnologia da Informação, desmembrou em duas a Secretaria de 

Administração e Finanças, reforçou e deu novas atribuições à Auditoria de Controle 

Interno, implantou a Assessoria Especial da Presidência e a Assessoria de 

Planejamento e reestruturou os cargos comissionados do Fórum da Comarca da Capital 

(CNJ, 2007). 

 

Em relação ao Planejamento Estratégico, O TJCE definiu sua identidade 

organizacional (missão, visão, valores), os objetivos estratégicos para o período 2007-

2009 e as ações tendentes a alcançá-los. O Comitê de Gestão e Programação 

Financeira. Órgão de assessoramento da Presidência, o Comitê, coordenado pelo 

Secretário-Geral do TJCE, zela pelas boas práticas administrativas, fundadas na 

transparência, na participação, na integração, na economicidade e na descentralização; 

fixa limites financeiros, controla os gastos, aprecia as licitações e opina sobre a 

celebração de contratos e convênios (CNJ, 2007). 
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O Grupo Gestor das Tabelas Processuais Unificadas acompanha a 

implantação e orienta o uso das tabelas padronizadas de classificação e movimentação 

dos processos judiciais e administrativos, inserindo-as no sistema próprio de controle 

processual. Em relação ao sistema de Pregão eletrônico, a utilização intensificada desse 

procedimento proporcionou economia de 32% na aquisição de bens e serviços. O 

Sistema de Processo Judicial Eletrônico. Instalado em julho de 2007 no Juizado 

Especial Cível e Criminal de Fortaleza, será brevemente estendido às demais Unidades 

do JECC da capital e do interior, graças ao apoio proporcionado pelo CNJ, que doou 

servidores corporativos, estações de trabalho e scanners. O Tribunal está expandindo a 

rede lógica e duplicando a velocidade de transmissão de dados (CNJ, 2007). 

 

Foi criado o Diário da Justiça eletrônico. Desde agosto de 2007 foi liberado o 

acesso gratuito ao DJ-e na internet. Em novembro entrou em operação a nova página, 

com serviços ampliados, inclusive divulgando a legislação básica para consulta e a 

íntegra dos julgados desta Corte. Serviço de Cálculos Judiciais. Contribuirá para maior 

celeridade dos processos que envolvam atualização monetária e estejam tramitando no 

segundo grau ou nas comarcas do interior do Estado (CNJ, 2007).  

 

Também foi criado o Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos. Tal plano será 

objeto de ampla reformulação, a cargo de consultoria externa, para corrigir distorções e 

estabelecer novos critérios de desempenho que incentivem a produtividade. Está sendo 

implantado adicional de qualificação em favor dos servidores que tenham concluído 

cursos de especialização, mestrado e doutorado (CNJ, 2007). 

 

No Dia Nacional da Conciliação de 2007, o Judiciário cearense obteve o 

primeiro lugar em número de audiências realizadas e acordos obtidos, com o 

envolvimento direto das Centrais de Conciliação do Tribunal de Justiça, do Fórum 

Clóvis e dos magistrados da capital e do interior. Foi implantado, em novembro, o 

Núcleo de Justiça Terapêutica na Vara de Execução de Penas Alternativas do Fórum 

Clóvis Beviláqua, que dará tratamento diferenciado aos infratores quimicamente 

dependentes. Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

Estão sendo implantados Juizados em Fortaleza e em Juazeiro do Norte. Juizado 

Móvel. Existe há I1 anos, em convênio com o DETRAN-CE, solucionando in loco 

cerca de 90% das ocorrências de trânsito que envolvam apenas danos materiais, sem 

vítimas (CNJ, 2007).  



 

O CONTROLE EXTERNO DO PODER JUDICIÁRIO E A ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NOS 
ESTADOS DA FEDERAÇÃO: AS PROPOSTAS ATUAIS DE GESTÃO EM PERNAMBUCO E OUTROS ESTADOS. 

152
 

Os números atualizados da Justiça Estadual do Ceará, até 2007, com a edição 

do Relatório Anual 2008 do CNJ e a pesquisa Justiça em Números 2008, dão conta de 

que a Taxa de Congestionamento no 2º Grau cearense foi de 89, 8% (oitenta e nove 

vírgula oito por cento), tendo os casos novos em número de 21.207 (vinte e um mil, 

duzentos e sete) processos, que  somados aos casos pendentes, que são 94.395 (noventa 

e quatro mil, trezentos e noventa e cinco) feitos, totalizaram 115.602 (cento e quinze 

mil, seiscentos e dois) processos (CNJ, 2008). 

 

A Taxa de Congestionamento no 1º Grau cearense foi de 78% (setenta e oito 

por cento), tendo os casos novos em número de 234.414 (duzentos e trinta e quatro mil, 

quatrocentos e quatorze) processos, que somados aos casos pendentes, que são 626.056 

(seiscentos e vinte e seis mil e cinquenta e seis) processos, totalizaram 860.470 

(oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta) feitos (CNJ, 2008).  

 

A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 49,5% (quarenta e 

nove vírgula cinco por cento), com um total de 120.753 mil processos tramitando nas 

cercanias dos seus Juizados, enquanto nas Turmas Recursais o percentual foi de 81,4%, 

com 6.046 casos pendentes (CNJ, 2008).  

 

O Ceará totalizou, então, 1.096.825 de processos em tramitação no ano de 2007 

e ocupa o 10º lugar em volume de processos somados entre os onze Tribunais ora 

pesquisados, ficando em 12º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento do 1º 

Grau, 1º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento do 2º Grau e 14º lugar 

geral, em relação à Taxa de Congestionamento dos Juizados e 22º lugar em relação à 

Taxa de Congestionamento das Turmas Recursais (CNJ, 2008).  

 

O PIB do Estado do Ceará foi em 2007 de 56.470.059.142 bilhões, ficando o 

Poder Judiciário cearense com 0,85% da Despesa Total do PIB cearense. Ficou em 16º 

lugar no geral entre os Estados em que foi verificada a Despesa Total da Justiça 

Estadual em relação ao PIB estadual (CNJ, 2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário cearense teve como Despesa Total o valor de 

R$ 478.370.600 milhões, sendo que gastou R$ 437.171.045 milhões com a folha de 

pessoal e R$ 41.199.555 milhões com gastos de bens e serviços, fazendo um 
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percentual de 91,4% das despesas com pessoal e um percentual de 8,6% com bens 

e serviços. Mostrou com isso, um claro desequilíbrio entre as despesas de pessoal e 

bens e serviços, diferentemente do Estado da Bahia, que já em 2007 corrigiu essa 

situação, diminuindo a diferença em mais de trinta por cento de um ano para o outro 

(CNJ, 2008).  

Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se que 

o Estado do Ceará teve em 2007, a população de 8.450.527 milhões de habitantes e a 

despesa por habitante foi de R$ 56,61 ficando em 24º lugar geral (CNJ, 2008). 

 

No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que o Ceará tem 374 Magistrados e o número de 85 mil por cem 

mil/hab., gerando um número de 4,4 Juízes por cem mil/hab., deixando o Estado do 

Ceará em 23º lugar no geral (CNJ, 2008). 

 

Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, o número foi de 2.804 servidores, com 85 mil por cem mil/hab., gerando 

um número de 33,2 servidores por cem mil/hab, com o Estado do Ceará ficando em 26º 

lugar geral (CNJ, 2008). 

 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado do Ceará gastou R$ 9.032.585 milhões do orçamento de sua Despesa Total, 

perfazendo um percentual de 1,9%, deixando o Ceará em 13º lugar geral. O número de 

computadores que a justiça cearense possui é na ordem de 4.346 máquinas (CNJ, 

2008). 

E, ao se vislumbrar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que o 

Ceará está com a Taxa de Congestionamento muito alta, tanto entre os onze Estados 

(8º lugar em volume de feitos), quanto no geral, destacando-se, negativamente, como o 

1º lugar geral na Taxa de Congestionamento do 2º Grau. Nos outros índices, o Ceará 

mostra a necessidade de um urgente choque de gestão, pois foram identificados os 

mesmos índices problemáticos que muito dos outros Estados também apresentaram, 

inclusive, dentre os onze Estados com o maior volume de feitos, como: a) altas Taxas 

de Congestionamento (1º lugar no 2º grau; 12º no 1º Grau, 4º nas Turmas Recursais e 

14º nos Juizados); b) diferença muito grande no índice Despesa Total entre Despesa 

com Pessoal e Despesa com Bens e Serviços; c) número baixo de Juiz por 100 

mil/hab.; d) Despesa Total da Justiça baixa por habitante; d) poucos gastos com 
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informática e e) diferença muito grande entre o PIB Estadual e a Despesa Total do 

Judiciário. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 

 
Na esfera da atividade judicante, cumpre destacar as seguintes iniciativas: 

 

�  Regularização do passivo de processos judiciais sob a responsabilidade da 

Presidência e eliminação do acúmulo das demandas pendentes de decisões 

monocráticas, imprimindo celeridade processual; 

�  Excelência no atendimento às partes e aos interessados, franqueando-se acesso 

imediato de quaisquer autos e peças sob os cuidados da Presidência solicitadas pelo 

Ministério Público Estadual, pela Ordem dos Advogados e pelos jurisdicionados; 

�  Regularização e atualização dos feitos das Varas de Goiânia, reduzindo o passivo de 

processos judiciais. Ressalte-se que Goiânia concentra 48% dos processos em 

tramitação no Estado de Goiás; 

�  O projeto Justiça Ativa, em linha com o Planejamento Estratégico 2007-2009, visa a 

reduzir o passivo de processos judiciais nas Comarcas do Interior e da Capital. Na atual 

administração foram realizadas 19 edições, com 11.534 atos jurídicos efetivados e a 

participação de 274 magistrados e 168 juízes de direito (aproximadamente 60% do 

total da magistratura goiana). 

�  Instalação do Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher, com o 

reduzido custo de R$ 5.600,00, que já analisou 314 Processos Judiciais. Foram criadas 

redes de proteção da mulher vitimada e da criança, por meio de parcerias com 

entidades assistenciais, filantrópicas e organizações não-governamentais. 

�  Movimento pela Conciliação. Em 2007, foram atendidos 37.872 jurisdicionados,  

com 6.243 acordos realizados. A Semana Nacional de Conciliação envolveu 31 

Comarcas do Interior e 15 Varas da Capital, com 6.016 audiências. Foi instalada Sala 

Permanente de Conciliação nas dependências do Foro da Capital e, tendo em conta as 

sugestões do CNJ, definiram-se regras para as bancas permanentes de conciliação de 

primeiro e segundo graus. 

�  Reestruturação da Contadoria Judicial. Com essa medida, eliminou-se o passivo de 6 

mil processos e reduziu-se a média de cálculos de 5 meses para 4 dias. 
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�  Criação de central de atendimento ao jurisdicionado para emissão gratuita de 

certidões cíveis, que proporciona à sociedade de baixa renda acesso a tais certidões. 

�  Implantação da Justiça Virtual. O TJ/GO possui aproximadamente 3 mil processos 

virtuais. Até abril de 2008 todos os Juizados Especiais de Goiânia estarão utilizando 

efetivamente o Sistema de Processo Judicial Eletrônico do CNJ. 

�  Sala de Inquirição Especializada em Oitiva de Crianças e Adolescentes. A 

implantação da sala tem como objetivo reduzir o dano durante a produção de provas 

em processos judiciais, nos quais a criança ou o adolescente é vítima ou testemunha. A 

intenção é evitar que a vítima tenha de reviver a agressão devido à repetição dos fatos, 

em que é obrigada a relembrar os acontecimentos ou ser exposta a situações de 

constrangimento durante o curso do processo para apuração e responsabilização do 

autor da violência sexual. 

No campo da modernização tático-operacional e tecnológica, ressaltem-se as seguintes 

iniciativas: 

�  Elaboração do Plano Estratégico 2007-2009. Nesse contexto, foram definidas ações 

prioritárias mensuráveis por meio de indicadores de desempenho, com a participação 

de Desembargadores; de Juízes de Direito da Capital e do Interior; do Ministério 

Público Estadual, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Goiás e de 

Associações de Magistrados e Servidores e serventuários. O Plano leva em 

consideração as balizas estipuladas pelo CNJ, mormente no que concerne a indicadores 

como taxas de congestionamentos e reformas, sistemas não-adversariais e gestão 

orçamentária. 

�  Divulgação eletrônica de decisões monocráticas, com vistas dar mais transparência 

aos atos dos juízes. 

�  Diário da Justiça eletrônico. Além de favorecer a transparência dos atos deste Poder, 

a medida reduz o custo anual com publicações na ordem de R$ 200.000,00. 

�  Incremento nas rotinas de autuação de petições. A medida gerou a redução para 10 

dias na autuação de recursos de apelação (a média anterior era de 32 dias). Os  agravos 

regimentais são autuados imediatamente, com a competência transferida para a 

Assessoria de Recursos Constitucionais. 

�  Criação da Assessoria de Estatística, que possibilita a centralização de informações e 

o controle da produção das atividades judicante de todas as comarcas. Ademais, foi 

estabelecida rotina de controles estatísticos dos recursos encaminhados e julgados pelo 
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Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de 

conhecer sistematicamente as taxas de reformas de decisões em nível de segundo grau. 

�  Equipe administrativa do Tribunal de Justiça composta prioritariamente por 

servidores da Casa, em todos os níveis, com vistas à valorização do funcionário de 

carreira. Adotou-se, outrossim, o princípio da impessoalidade nas nomeações e nas 

designações de cargos e de funções comissionadas pela Presidência, com definição de 

critérios objetivos e democráticos. 

�  Informatização e integração das Comarcas do Interior ao Sistema de Primeiro Grau. 

Tal Sistema visa a controlar e a fiscalizar a movimentação de todos os processos e a  

prática de atos judiciais nas 119 comarcas do Estado, por meio da inspeção à distância 

e de acordo com as atribuições da Corregedoria-Geral de Justiça. 

�  Fala Audiência. Com a gravação digital de audiências, busca-se impor celeridade aos 

ritos processuais, reduzindo o tempo desta fase de 2 horas para 20 minutos, o que 

preserva a fidelidade dos depoimentos. 

�  Processos judiciais com código de barras. Implantado na Comarca de Goiânia, 

agiliza a recepção e o andamento dos processos em suas fases iniciais e garante maior 

confiabilidade na identificação dos autos. Na área de gestão de pessoas e 

responsabilidade sócio-ambiental, cumpre destacar o investimento na capacitação de 

servidores e a realização de ações como palestras, concurso de redação, projeto de 

coleta seletiva de lixo e a substituição do Diário Oficial de Justiça em papel pelo diário 

oficial em meio eletrônico (CNJ, 2007). 

 

Os números atualizados da Justiça Estadual de Goiás, até 2007, com a edição 

do Relatório Anual do CNJ 2008 e a Justiça em Números 2008, dão conta de que a 

Taxa de Congestionamento no 2º Grau goiano foi de 24,4% (vinte e quatro vírgula 

quatro por cento), tendo os casos novos em número de 36.268 (trinta e seis mil, 

duzentos e sessenta e oito) processos, que somados aos casos pendentes, que são 8.407 

(oito mil, quatrocentos e sete) feitos, totalizaram 44.675 (quarenta e quatro mil, 

seiscentos e setenta e cinco) processos. 

 

A Taxa de Congestionamento no 1º Grau goiano foi de 79,7% (setenta e nove 

vírgula sete por cento), tendo os casos novos em número de 398.941 (trezentos e 

noventa e oito mil, novecentos e quarenta e um) processos, que somados aos casos 

pendentes, que são 931.799 (novecentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e nove) 
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processos, totalizaram 1.330.740 (um milhão, trezentos e trinta mil, setecentos e 

quarenta) feitos (CNJ, 2008).  

 

A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 51,9% (cinquenta e 

um vírgula nove por cento), com um total de 216.228 mil processos tramitando nas 

cercanias dos seus Juizados, enquanto nas Turmas Recursais o percentual foi de 32,9%, 

com apenas 1.002 casos pendentes (CNJ, 2008).  

 

O Estado de Goiás totalizou 1.597.972 processos em tramitação no ano de 2007 

e ocupa o 9º lugar em volume de processos somados entre os onze Tribunais ora 

pesquisados, ficando em 10º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento do 1º 

Grau, 23º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento do 2º Grau, 12º lugar 

geral, em relação à Taxa de Congestionamento dos Juizados e 13º lugar geral na Taxa 

de Congestionamento das Turmas Recursais de Juizado (CNJ, 2008).  

 

O PIB do Estado de Goiás foi, em 2007, de 69.616.360.061 bilhões, ficando o 

Poder Judiciário goiano com 0,60% da despesa total do PIB goiano. Ficou em 22º 

lugar no geral entre os Estados em que foi verificada a Despesa Total da justiça em 

relação ao PIB estadual (CNJ, 2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário goiano teve como Despesa Total o valor de R$ 

418.391.720 milhões, sendo que gastou R$ 385.559.295 milhões com a folha de 

pessoal e R$ 32.832.426 milhões com gastos de bens e serviços, fazendo um 

percentual de 92,2% das despesas com pessoal e um percentual de 7,8% com bens e 

serviços, valores estes bem aproximados dos valores registrados no Estado do Ceará  

(CNJ, 2008).  

 

Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se que 

o Estado de Goiás teve, em 2007, a população de 5.844.996 milhões de habitantes e a 

despesa por habitante foi de R$ 71,58 ficando em 20º lugar (CNJ, 2008). 

 

No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que o Estado de Goiás tem 338 Magistrados e o número de 58 mil por 

cem mil/hab., gerando um número de 5,8 Juízes por cem mil/hab., deixando o Estado 

de Goiás em 17º lugar no geral (CNJ, 2008). 
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Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça estadual por cem mil 

habitantes, o número foi de 3.665 servidores, com 58 mil por cem mil/hab., gerando 

um número de 62,7  de servidores por cem mil/hab, com o Estado de Goiás ficando em 

18º lugar (CNJ, 2008). 

 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado de Goiás gastou R$ 4.740.066 milhões do orçamento de sua Despesa Total, 

perfazendo um percentual de 1,1%, deixando o Estado de Goiás em 22º lugar geral. O 

número de computadores que a justiça goiana possui é na ordem de 4.779 máquinas 

(CNJ, 2008). 

 

E, ao se vislumbrar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que o 

Estado de Goiás está com a Taxa de Congestionamento muito alta, tanto entre os onze 

Estados (9º lugar em volume de feitos), quanto no geral, destacando-se, positivamente, 

apenas o 23º lugar geral na Taxa de Congestionamento do 2º Grau. Nos outros índices, 

Goiás mostra a necessidade de um urgente choque de gestão, pois foram identificados 

os mesmos índices problemáticos que muito dos outros Estados também apresentaram, 

inclusive, dentre os onze Estados com o maior volume de feitos, como: a) altas Taxas 

de Congestionamento; b) diferença muito grande no índice Despesa Total entre 

Despesa com Pessoal e Despesa com Bens e Serviços; c) número baixo de Juiz por 100 

mil/hab.; d) poucos gastos com informática e e) diferença muito grande entre o PIB 

Estadual e a Despesa Total do Judiciário. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Destacam-se as seguintes providências e inovações administrativas: 

 

�  Convênio com a FGV e Cartório Modelo. O Tribunal assinou convênio com a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), em agosto de 2007, para a instalação do projeto 

Cartório Modelo. O convênio possibilita a prestação de serviços de consultoria para a 

implantação de um modelo organizacional racionalizado sob a supervisão de técnicos 

da FGV. A Vara Cível de Campo Grande servirá de laboratório de modernização da 

Justiça do Estado. Se aprovado, o projeto será implantado nos demais cartórios. 
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�  Inspeção Virtual. Trata-se de aplicativo que auxilia a atividade correcional de 

controle e de fiscalização virtual dos serviços forenses da Justiça de primeiro grau. O 

programa diagnostica os fatores de estrangulamento e descontrole da unidade judiciária 

e pode ser utilizado como instrumento gerencial das atividades cartorárias e judicantes, 

além de mais uma forma de aferição do desempenho funcional. O programa supre a 

necessidade de lançamento no Sistema de Automação Judiciária – SAJ da 

movimentação correspondente ao ato processual praticado. Assim, o SAJ deixa de ser 

apenas um localizador de processos e se transforma em fonte de verificação da 

qualidade e da quantidade dos trabalhos desenvolvidos no Poder Judiciário. 

�  Estenotipia eletrônica. Projeto piloto na Comarca de Dourados, permite gravar 

depoimentos de partes e de testemunhas e enviá-los para empresa que, em até setenta e 

duas horas, efetua a transcrição e devolve para a vara o conteúdo dos arquivos. 

�  Videoaudiência. Além da agilidade na prestação jurisdicional, o sistema garante a 

segurança de magistrados e de pessoas que circulam pelos fóruns, a comodidade para 

os réus e a redução de custos e de distâncias para a realização das audiências criminais. 

O sistema faz parte da rotina da Segunda Vara de Execução Penal da Capital desde 

maio de 2007. Nele, o preso está em sala do presídio, e o juiz em sala de audiências no 

fórum. Todos os documentos gerados são simultaneamente impressos nos dois 

ambientes. As audiências foram agilizadas em mais de 170% (em vez de 10 audiências, 

é possível realizar de 27 a 30). 

�  Informatização. A informatização das 54 comarcas de Mato Grosso do Sul foi 

finalizada em agosto deste ano, permitindo que 100% dos processos em primeiro grau 

estejam disponíveis para acesso à consulta pela internet. O Sistema de Automação 

Judiciária (SAJ) – versão P05 está sendo atualizado nas principais comarcas. Outra 

novidade foi à utilização de software livre em 22 comarcas, que adotam o Linux em 

seu Proxy. Ademais, 3 varas dos juizados estão com o procedimento totalmente on-

line, com previsão de serem virtualizados até janeiro de 2008 os demais juizados da 

Capital. 

�  Modernização de arquivos e descarte de processos. O Tribunal eliminou processos 

do segundo grau, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal de 1979 a 

2000, no total de cinco toneladas de papel. O projeto prevê a eliminação de autos 

também do primeiro grau. Documentos de valor cultural ou histórico são enviados para 

o memorial do Tribunal (CNJ, 2007). 
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Os números atualizados da Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, até 

2007, com a edição do Relatório Anual do CNJ 2008 e a Justiça em Números 2008, 

dão conta de que a Taxa de Congestionamento no 2º Grau do Estado do Mato Grosso 

do Sul foi de 31,4% (trinta e um vírgula quatro por cento), tendo os casos novos em 

número de 42.712 (quarenta e dois mil, setecentos e doze) processos, que  somados aos 

casos pendentes, que são 14.731 (quatorze mil, setecentos e trinta e um) feitos, 

totalizaram 57.443 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três) processos. 

 

A Taxa de Congestionamento no 1º Grau do Estado de Mato Grosso do Sul foi 

de 82% (oitenta e dois por cento), tendo os casos novos em número de 218.310 

(duzentos e dezoito mil, trezentos e dez) processos, que somados aos casos pendentes, 

que são 608.692 (seiscentos e oito mil, seiscentos e noventa e dois) processos, 

totalizaram 827.002 (setecentos e vinte e sete mil e dois) feitos (CNJ, 2008).  

 

A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 27,4% (vinte e sete 

vírgula quatro por cento), com um total de 154.035 mil processos tramitando nas 

cercanias dos seus Juizados, enquanto nas Turmas Recursais o percentual foi de 55,2%, 

com apenas 6.713 casos pendentes (CNJ, 2008).  

 

O Mato Grosso do Sul totalizou 1.063.069 processos em tramitação no ano de 

2007 e ocupa o 11º e último lugar em volume de processos somados entre os onze 

Tribunais ora pesquisados, ficando em 8º lugar geral em relação à Taxa de 

Congestionamento do 1º Grau, 18º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento 

do 2º Grau, 20º lugar geral, em relação à Taxa de Congestionamento dos Juizados e 9º 

lugar geral na Taxa de Congestionamento das Turmas Recursais de Juizado, sendo 

este, seu único tópico favorável no elemento litigiosidade (CNJ, 2008).  

 

O PIB do Estado de Mato Grosso do Sul foi, em 2007, de 29.698.856.671 

bilhões, ficando o Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul com 1,10% da Despesa 

Total do PIB daquele Estado pantaneiro. Ficou em 10º lugar no geral entre os Estados 

em que foi verificada a Despesa Total da Justiça em relação ao PIB Estadual (CNJ, 

2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul teve como Despesa 

Total o valor de R$ 327.063.612 milhões, sendo que gastou R$ 279.105.578 milhões 
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com a folha de pessoal e R$ 47.958.034 milhões com gastos de bens e serviços, 

fazendo um percentual de 85,3% das despesas com pessoal e um percentual de 14,7% 

com bens e serviços  (CNJ, 2008).  

 

Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se que 

o Estado do Mato Grosso do Sul teve, em 2007, a população de 2.336.058 milhões de 

habitantes e a despesa por habitante foi de R$ 140,01 ficando em 7º lugar (CNJ, 2008). 

 

No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que o Estado do Mato Grosso do Sul tem 192 Magistrados e o 

número de 23 mil por cem mil/hab., gerando um número de 8,2 Juízes por cem 

mil/hab., deixando o Estado em 8º lugar no geral (CNJ, 2008). 

 

Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, a taxa foi de 3.013 servidores com 23 mil por cem mil/hab., gerando um 

número de 129 de servidores por cem mil/hab, com o Estado ficando em 4º lugar (CNJ, 

2008). 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado do Mato Grosso do Sul gastou R$ 7.642.311 milhões do orçamento de sua 

Despesa Total, perfazendo um percentual de 2,3%, deixando o Mato Grosso do Sul em 

8º lugar geral. O número de computadores que a justiça do Mato Grosso do Sul possui 

é na ordem de 3.420 máquinas (CNJ, 2008). 

 

E, ao se vislumbrar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que o 

Estado de Mato Grosso do Sul está entre os Estados mais positivos, senão: destaca-se 

em 18º lugar geral na Taxa de Congestionamento do 2º Grau (entre os onze foi o 4º 

colocado) e 20º lugar geral na Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais 

(entre os onze foi 1º lugar). Negativamente, foi o 8º lugar geral na Taxa de 

Congestionamento do 1º Grau (5º entre os onze Estados) e 9º geral na Taxa de 

Congestionamento das Turmas Recursais (3º entre os onze Estados). Nos outros 

índices, Mato Grosso do Sul mostra que está no caminho certo, mudando o paradigma 

da gestão judiciária, pois, tem a 2ª menor diferença média entre os onze, em relação ao 

índice Despesa Total (Despesa com Pessoal versus Despesa com Bens e Serviços); 

uma dos mais altos no índice do número de Juiz por 100 mil/hab.(8º lugar geral e 1º 
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entre os onze); sendo alta, também, nos gastos com informática (8º geral e 3º entre 

os onze). 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 

 

  O redesenho do modelo organizacional, estabelecido em 2002, orienta-se 

pelas seguintes premissas: gestão compartilhada, foco na prestação jurisdicional, 

configuração das áreas pelos processos de trabalho necessários ao cumprimento da 

Missão, descentralização administrativa, redução de custos, profissionalização das 

equipes e práticas de gestão eficazes. Em 2007, foi aprovada a lei de criação dos cargos 

compatíveis com a estrutura, bem como publicadas as resoluções com a descrição das 

atribuições de cada área organizacional (CNJ, 2007). 

 

Um dos principais resultados alcançados foi à rápida distribuição processual, 

que, na Segunda Instância, está sendo feita em 24h (processos originários) e em 48h 

(processos recursais). Outra inovação foi o recebimento de petições judiciais por 

internet e por fax. No item Conciliação, foram totalizadas 240 Centrais de Conciliação 

em todo o Estado. Até o mês de setembro, das 43.468 audiências realizadas em feitos 

de família, foram obtidos acordos em 66% dos casos; nas Centrais Cíveis, foram 

realizadas 2.170 audiências, com acordos em 32% dos casos. O Tribunal participou da 

Semana Nacional da Conciliação, período que previu a realização de 26 mil audiências 

nas comarcas do Estado. Destaca-se, também, a atuação da Central de Conciliação de 

Precatórios, que vem alcançando altos índices de acordos  - 84% (CNJ, 2007).  

 

Em relação à era Digital, implantou-se, em parceria com o CNJ, o Sistema de 

Processo Judicial Eletrônico, lançado como projeto piloto no Juizado Especial Cível da 

capital (UFMG), com transmissão via internet de sessões de julgamento. Também foi 

inaugurado o novo Portal, com ícones que destacam as ações institucionais; e 

aprimorado o acesso eletrônico ao Guia do Judiciário, com menus de acesso rápido e 

espaços de multimídia. A média mensal foi de 1,2 mil visitas de janeiro a novembro de 

2007. Concluiu-se a informatização das 294 comarcas do Estado. As bibliotecas foram 

informatizadas, facilitando a pesquisa e o serviço de consulta on-line aos acervos. Foi 

também implantado o sistema de transmissão eletrônica de cartas precatórias (CNJ, 

2007).  
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Realizou-se concurso público para o preenchimento de cargos privativos de 

servidores e, ainda, concurso para Juiz de Direito substituto, além da publicação de 

edital para concurso público para Serviços de Tabelionato e Registro de Minas Gerais, 

cujas provas terão início em janeiro de 2008. Para os servidores recém empossados, a 

Escola Judicial Des. Edésio Fernandes promoveu curso denominado Servidor 

Integrado; para os magistrados, foi realizado o Curso de Formação Inicial para Juízes. 

Como formação permanente, destacam-se o Programa de Atualização Gerencial, para 

Escrivães, e o início do Programa de Desenvolvimento Gerencial, para gestores da 

Segunda Instância. Foram criados canais de comunicação com o público interno, como 

o Fale com o Presidente, voltado para magistrados e servidores, e o Boletim Gerencial, 

pelo qual magistrados e gestores recebem semanalmente informações sobre decisões, 

mudanças administrativas, portarias, resoluções e demais assuntos gerenciais (CNJ, 

2007). 

 

Criou-se o Circuito de Integração, que consiste em reuniões de trabalho do 

Presidente com os Desembargadores, os Membros do Comitê Estratégico, os 

Assessores e os Gestores, com foco na gestão institucional. Vale ainda destacar o 

programa de TV Justiça em Questão (CNJ, 2007). 

 

Os números atualizados da Justiça Estadual de Minas Gerais, até 2007, com a 

edição do Relatório Anual do CNJ 2008 e a Justiça em Números 2008, dão conta de 

que a Taxa de Congestionamento no 2º Grau mineiro foi de 41,7% (quarenta e um 

vírgula sete por cento), tendo os casos novos em número de 211.301 (duzentos e onze  

mil, trezentos um) processos, que somados aos casos pendentes, que são 101.258 

(cento e um mil, duzentos e cinquenta e oito) feitos, totalizaram 312.559 (trezentos e 

doze mil, quinhentos e cinquenta e nove) processos. 

 

A Taxa de Congestionamento no 1º Grau mineiro foi de 69,6% (sessenta e nove 

vírgula seis por cento), tendo os casos novos em número de 985.361 (novecentos e 

oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um) processos, que somados aos casos 

pendentes, que são 2.114.892 (dois milhões, cento e quatorze mil, oitocentos e noventa 

e dois) processos, totalizaram 3.100.253 (três milhões e cem mil, duzentos e cinquenta 

e três) feitos (CNJ, 2008).  
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A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 41,6% 

(quarenta e um vírgula seis por cento), com um total de 909.838 mil processos 

tramitando nas cercanias dos seus Juizados (CNJ, 2008), enquanto nas Turmas 

Recursais o percentual foi de 17,7%, com 12.007 casos pendentes.  

 

Minas Gerais totalizou 4.357.879 processos em tramitação no ano de 2007 e 

ocupou o 3º lugar em volume de processos somados entre os onze Tribunais ora 

pesquisados, ficando em 18º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento do 1º 

Grau, 13º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento do 2º Grau, 16º lugar 

geral, em relação à Taxa de Congestionamento dos Juizados e 19º lugar geral na Taxa 

de Congestionamento das Turmas Recursais de Juizado. (CNJ, 2008).  

 

O PIB do Estado de Minas Gerais foi, em 2007, de 261.942.606.393 bilhões, 

ficando o Poder Judiciário mineiro com 0,75% da despesa total do PIB mineiro. Ficou 

em 18º lugar no geral entre os Estados em que foi verificada a Despesa Total da justiça 

em relação ao PIB estadual (CNJ, 2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário mineiro teve como Despesa Total o valor de R$ 

1.967.147.078 bilhão, sendo que gastou R$ 1.855.332.152 bilhões com a folha de 

pessoal e R$ 111.814.926 milhões com gastos de bens e serviços, fazendo um 

percentual de 94,3% das despesas com pessoal e um percentual de 5,7% com bens e 

serviços  (CNJ, 2008).  

 

Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se que 

o Estado de Minas Gerais teve, em 2007, 19.850.072 milhões de habitantes e a despesa 

por habitante foi de R$ 99,10 ficando em 16º lugar. 

 

No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que o Estado mineiro tem 990 Magistrados e o número de 199 mil por 

cem  mil/hab., gerando um número de 5 Juízes por cem mil/hab., deixando Minas 

Gerais em 21º lugar no geral (CNJ, 2008). 

 

Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça estadual por cem mil 

habitantes, o número foi de 13.443 servidores por 199 mil/hab., gerando um número de 
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66,7 servidores por cem mil/hab, com o Estado mineiro ficando em 14º lugar geral 

(CNJ, 2008). 

 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado de Minas Gerais gastou R$ 33.155.580 milhões do orçamento de sua Despesa 

Total, perfazendo um percentual de 1,7%, deixando o Estado mineiro em 15º lugar 

geral. O número de computadores que a justiça mineira possui é na ordem de 15.798 

máquinas (CNJ, 2008). 

 

E, ao se vislumbrar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que o 

Estado de Minas Gerais está com a Taxa de Congestionamento muito alta, destacando-

se positivamente apenas na Taxa de Congestionamento das Turmas Recursais (19º 

geral e 4º entre os onze Estados). Nos outros índices, Minas Gerais mostra a 

necessidade de um urgente choque de gestão, pois foram identificados os mesmos 

índices problemáticos que muito dos outros Estados também apresentaram, inclusive, 

dentre os onze Estados com o maior volume de feitos, como: a) altas Taxas de 

Congestionamento; b) diferença muito grande no índice Despesa Total entre Despesa 

com Pessoal e Despesa com Bens e Serviços; c) número baixo de Juiz por 100 

mil/hab.; d) poucos gastos com informática e e) diferença muito grande entre o PIB 

Estadual e a Despesa Total do Judiciário. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 

 

No âmbito da política de informatização, merecem destaque as seguintes 

iniciativas: implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico do CNJ em duas 

Varas do Juizado Especial Cível; desenvolvimento de sistema único para consulta de 

antecedentes criminais; desenvolvimento de sistema para envio e recebimento de 

documentos eletrônicos, com confirmação de recebimento e informações gerenciais 

dos documentos enviados; e implantação do Diário da Justiça on-line. 

 

No âmbito administrativo interno, cabe ressaltar o encaminhamento on-line, aos 

Desembargadores, dos resultados da Sessão Administrativa do Tribunal Pleno e do 

Órgão Especial; o encaminhamento de atos por e-mail, suspendendo a remessa por 

ofícios; a racionalização no uso de materiais, com medidas como supressão de 

envelopes no encaminhamento de ofícios circulares internos, aglutinação de portarias 
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de teor similar em uma única portaria, reutilização de papel e diminuição de 

autuações dos expedientes em capa rígida. 

 

No âmbito do Departamento Judiciário, merecem destaque iniciativas como a 

extinção da autuação dos recursos ordinários, especiais e extraordinários, o que 

resultou na celeridade de seu processamento, na economia de material e no melhor 

aproveitamento de funcionários; e a informatização das sessões de julgamento, que 

agilizou o conhecimento dos resultados pelos interessados. 

 

No âmbito administrativo, é de grande relevo a criação da Escola de Servidores 

da Justiça Estadual do Paraná. No âmbito da Assessoria do Planejamento, cumpre 

mencionar a adoção do software ArcView, para confecção de mapas que permitam 

visualizar a composição do Código de Organização e Divisão Judiciárias (CNJ, 2007). 

 

Os números atualizados da Justiça Estadual do Paraná, até 2007, com a edição 

do Relatório Anual do CNJ 2008 e a Justiça em Números 2008, dão conta de que a 

Taxa de Congestionamento no 2º Grau paranaense foi de 26, 3% (vinte e seis vírgula 

três por cento), tendo os casos novos em número de 112.053 (cento e doze mil e 

cinquenta e três) processos, que somados aos casos pendentes, que são 33.662 (trinta e 

três mil, seiscentos e sessenta e dois) feitos, totalizaram 145.715 (cento e quarenta e 

cinco mil, setecentos e quinze) processos. 

 

A Taxa de Congestionamento no 1º Grau paranaense foi de 85,6% (oitenta e 

cinco vírgula seis por cento), tendo os casos novos em número de 678.447 (seiscentos 

e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete) processos, que somados aos casos 

pendentes, que são 2.107.906 (dois milhões, cento e sete mil, novecentos e seis) 

processos, totalizaram 2.786.353 (dois milhões, setecentos e oitenta e seis mil, 

trezentos e cinquenta e três) feitos (CNJ, 2008).  

 

A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 62, 1% (sessenta e 

dois vírgula um por cento), com um total de 552.140 mil processos tramitando nas 

cercanias dos seus Juizados, enquanto nas Turmas Recursais o percentual foi de –

46,6%, com apenas 2.596 casos pendentes, sendo este último, o único indicador de 

sucesso do Estado paranaense (CNJ, 2008).  
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O Paraná totalizou 3.509.514 processos em tramitação no ano de 2007 e 

ocupa o 4º lugar em volume de processos somados entre os onze Tribunais ora 

pesquisados, ficando em 5º lugar geral em relação a Taxa de Congestionamento do 1º 

Grau, 21º lugar geral em relação a Taxa de Congestionamento do 2º Grau, 5º lugar 

geral, em relação a Taxa de Congestionamento dos Juizados e 25º lugar geral e último 

na Taxa de Congestionamento das Turmas Recursais de Juizado, sendo este, 

conjuntamente com a Taxa de Congestionamento do 2º Grau, que foi boa, os únicos 

tópicos favoráveis no elemento litigiosidade. (CNJ, 2008).  

 

O PIB do Estado do Paraná foi, em 2007, de 166.667.985.392 bilhões, ficando 

o Poder Judiciário paranaense com 0,43% da despesa total do PIB paranaense. Ficou 

em 27º lugar e último no geral entre os Estados em que foi verificada a Despesa Total 

da justiça em relação ao PIB estadual (CNJ, 2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário paranaense teve como Despesa Total o valor de 

R$ 714.906.698 milhões, sendo que gastou R$ 640.563.664 milhões com a folha de 

pessoal e R$ 74.343.034 milhões com gastos de bens e serviços, fazendo um 

percentual de 89,6% das despesas com pessoal e um percentual de 10,4% com bens e 

serviços  (CNJ, 2008).  

 

Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se que 

o Estado do Paraná teve, em 2007, a população de 10.590.169 milhões de habitantes e 

a despesa por habitante foi de R$ 67,51, ficando em 21º lugar geral (CNJ, 2008). 

 

No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que o Estado paranaense tem 715 Magistrados e o número de 106 mil 

por cem  mil/hab., gerando um número de 6,8 Juízes por cem mil/hab., deixando o 

Estado do Paraná em 12º lugar no geral (CNJ, 2008). 

 

Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça estadual por cem mil 

habitantes, o número foi de 3.777 servidores por 106 mil/hab., gerando um número de 

35,7 servidores por cem mil/hab, com o Paraná ficando em 24º lugar (CNJ, 2008). 

 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado do Paraná gastou R$ 8.756.643 milhões do orçamento de sua Despesa Total, 
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perfazendo um percentual de 1,2%, deixando o Paraná em 20º lugar geral. O 

número de computadores que a justiça paranaense possui é na ordem de 6.500 

máquinas (CNJ, 2008). 

E, ao se vislumbrar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que o 

Estado do Paraná está com a Taxa de Congestionamento muito alta, destacando-se 

positivamente apenas na Taxa de Congestionamento do 2º Grau (21º lugar na geral e 4º 

entre os onze Estados) e na Taxa de Congestionamento das Turmas Recursais (1º geral, 

com a taxa histórica de – 46%). Nos outros índices, o Paraná mostra a necessidade de 

um urgente choque de gestão, pois foram identificados os mesmos índices 

problemáticos que muito dos outros Estados também apresentaram, inclusive, dentre os 

onze Estados com o maior volume de feitos, como: a) altas Taxas de 

Congestionamento; b) diferença muito grande no índice Despesa Total entre Despesa 

com Pessoal e Despesa com Bens e Serviços; c) número baixo de Juiz por 100 

mil/hab., destacando-se muito negativamente nos índices: poucos gastos com 

informática (20º lugar geral) e diferença muito grande entre o PIB Estadual e a 

Despesa Total do Judiciário (último lugar geral). 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 

 

Em matéria financeira e orçamentária, merecem destaque à criação da 

Comissão de Redução de Custos, com o objetivo de diminuir os gastos públicos e de 

conferir-lhes mais eficiência; a elaboração do Plano Plurianual referente ao quadriênio 

2008 a 2011, de forma participativa; e a disponibilização, na internet, das informações 

referentes à execução das despesas do Poder Judiciário, em atendimento ao princípio 

da transparência. 

No campo da organização administrativa, vale assinalar a instituição do novo 

Código de Organização Judiciária do Estado, que prevê os seguintes avanços: 

 

�  redefinição da divisão judiciária e da área abrangida pelas circunscrições judiciárias, 

fazendo-as coincidir com as regiões geográficas do IBGE; 

�  criação do Conselho de Administração da Justiça Estadual, com competência para 

exercer a supervisão administrativa e orçamentária do Poder Judiciário, como órgão 

central do sistema e com poder de correição; 
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�  racionalização da distribuição de competências entre as diversas Varas 

especializadas do Estado, a fim de propiciar melhor repartição de processos entre as 

unidades; 

�  criação das Centrais de Conciliação, Mediação e Arbitragem e das Centrais de Cartas 

de Ordem, Precatórios e Rogatórias nas principais comarcas, e, na comarca da Capital, 

criação da Central de Combate ao Crime Organizado;  

�  redefinição da competência das Varas de Família e Registro Civil e de Sucessões e 

Registros Públicos, com a extinção das Varas de Órfãos, Interditos e Ausentes, a fim 

de prevenir conflitos e de concentrar nas primeiras todas as causas de família; 

Ademais, merecem destaque as seguintes iniciativas: 

�  instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Poder Judiciário; 

�  nomeação de 366 novos servidores concursados; 

�  instituição do Serviço Voluntário do Poder Judiciário, com o objetivo de envolver a 

comunidade e diversos setores nas atividades auxiliares dos serviços judiciais, como 

conciliação, mediação, justiça leiga e fiscalização da infância e juventude; 

�  seleção pública de 437 voluntários para exercer as funções de conciliador, mediador, 

juiz leigo e assistente do serviço voluntário em Juizados Especiais e Centrais de 

Conciliação, Mediação e Arbitragem, com capacitação e treinamento; 

�  instalação da Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem da comarca da Capital, 

com o propósito de resolver amigavelmente os litígios judiciais e extrajudiciais, 

inclusive com aplicação da Lei de Arbitragem; 

�  criação e instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

�  instituição do Sistema de Registro de Pregão Eletrônico; e 

�  realização de dois mutirões, com o julgamento de mais de 10 mil processos (CNJ, 

2007). 

 

Os números atualizados da Justiça Estadual de Pernambuco, até 2007, com a 

edição do Relatório Anual do CNJ 2008 e a Justiça em Números 2008, dão conta de 

que a Taxa de Congestionamento no 2º Grau pernambucano foi de 69, 3% (sessenta e 

nove vírgula três por cento), tendo os casos novos em número de 22.453 (vinte e dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e três) processos, que  somados aos casos pendentes, que 

são 50.561 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e um) feitos, totalizaram 73.014 

(setenta e três mil e quatorze) processos. 
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A Taxa de Congestionamento no 1º Grau pernambucano foi de 91,7% 

(noventa e um vírgula sete por cento), tendo os casos novos em número de 215.321 

(duzentos e quinze mil, trezentos e vinte e um) processos, que somados aos casos 

pendentes, que são 1.642.835 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos 

e trinta e cinco) processos, totalizaram 1.858.156 (um milhão, oitocentos e cinquenta e 

oito mil, cento e cinquenta e seis) feitos (CNJ, 2008).  

 

A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 51,2% (cinquenta e 

um vírgula dois por cento), com um total de 180.034 mil processos tramitando nas 

cercanias dos seus Juizados (13º lugar geral), enquanto nas Turmas Recursais o 

percentual foi de 32,7%, com apenas 477 casos pendentes, ficando em 14º lugar geral 

(CNJ, 2008).  

 

O Estado de Pernambuco totalizou 2.115.809 processos em tramitação no ano 

de 2007 e ocupa o 8º lugar em volume de processos somados entre os onze Tribunais 

ora pesquisados, ficando em 1º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento do 

1º Grau, 3º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento do 2º Grau, 13º lugar 

geral, em relação à Taxa de Congestionamento dos Juizados e 14º lugar geral na Taxa 

de Congestionamento das Turmas Recursais de Juizado (CNJ, 2008).  

 

O PIB do Estado de Pernambuco foi, em 2007, de 67.682.440.433 bilhões, 

ficando o Poder Judiciário pernambucano com 0,75% da despesa total do PIB 

pernambucano. Ficou em 17º lugar no geral entre os Estados em que foi verificada a 

Despesa Total da justiça em relação ao PIB estadual (CNJ, 2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário pernambucano teve como Despesa Total o 

valor de R$ 509.812.355 milhões, sendo que gastou R$ 448.329.635 milhões com a 

folha de pessoal e R$ 61.482.720 milhões com gastos de bens e serviços, fazendo um 

percentual de 87,9% das despesas com pessoal e um percentual de 12,1% com bens e 

serviços, ficando em 12º lugar na comparação com os outros Estados  (CNJ, 2008).  

 

Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se que 

o Estado pernambucano teve, em 2007, a população de 8.734.194 milhões de 

habitantes e a despesa por habitante foi de R$ 58,37, ficando em 23º lugar geral. 
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No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que o Estado de Pernambuco tem 463 Magistrados e o número de 87 

mil habitantes por cem mil/hab., gerando um número de 5,3 Juízes por cem mil/hab., 

deixando Pernambuco em 20º lugar no geral (CNJ, 2008). 

 

Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, a taxa foi de 3.775 servidores por 87 mil/hab., gerando um número de 43,2 

servidores por cem mil/hab, com Pernambuco ficando em 20º lugar (CNJ, 2008). 

 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado de Pernambuco gastou R$ 9.855.538 milhões do orçamento de sua Despesa 

Total, perfazendo um percentual de 1,9%, deixando Pernambuco em 12º lugar geral. O 

número de computadores que a justiça pernambucana possui é na ordem de 5.136 

(CNJ, 2008). 

 

E, ao se vislumbrar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que o 

Estado de Pernambuco está com a Taxa de Congestionamento muito alta, destacando-

se negativamente a Taxa de Congestionamento do 1º Grau (1º  lugal geral), 3º lugar 

geral na Taxa de Congestionamento do 2º Grau (2º lugar entre os onze Estados), tendo 

ficado em 13º lugar geral na Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais (6º 

lugar entre os onze Estados) e 14º lugar geral na Taxa de Congestionamento das 

Turmas Recursais (6º lugar entre os onze), sendo regular apenas. Nos outros índices, 

Pernambuco mostra, ainda, a necessidade de um choque de gestão, pois foram 

identificados os mesmos índices problemáticos que muito dos outros Estados também 

apresentaram, inclusive, dentre os onze Estados com o maior volume de feitos, como: 

a) diferença muito grande entre o PIB Estadual e a Despesa Total do Judiciário e b) 

número baixo de Juiz por 100 mil/hab., destacando-se, regularmente, nos índices: 

gastos com informática (12º lugar geral e 6º entre os onze Estados) e no índice Despesa 

com Pessoal versus Despesa com Bens e Serviços, do índice geral de Despesa Total do 

Poder Judiciário pernambucano (16º lugar geral e 9º entre os onze Estados).  

 

Destaca-se, positivamente, pelos números, o fato de que Pernambuco está 

começando a seguir os caminhos de Estados que querem mudar o modelo antigo de 

gestão. Em 2008/2009, nomeou mais de 1.500 novos funcionários concursados, sendo 

relevantes os serviços ofertados pela sua Ouvidoria, que resolveu todas as demandas 
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sem enviar nenhuma delas ao CNJ e o seu bom sistema de pregão eletrônico, 

rápido, eficiente e transparente (TJPE, 2009). 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO 

 

Quanto às providências normativas, vale sublinhar a resolução do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça que autorizou o encaminhamento para o Exército, 

para o fim de destruição, de todas as armas, já periciadas e sem vinculação com o 

crime de homicídio, que tenham sido apreendidas há mais de cinco anos. 

 

Merecem destaque os seguintes convênios firmados: 

 

�  Convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, o SESI-RJ, o SENAI-RJ e o Rio Solidário, 

com vistas à implementação do projeto Aprendizes da Liberdade, que tem por objetivo 

oferecer programas de qualificação profissional aos adolescentes submetidos a medidas 

socioeducativas e à população carcerária; 

�  Convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para a instalação de dois 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

�  Convênio com o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, com interveniência 

do CNJ, visando à instalação temporária de Postos Avançados do Juizado Especial nos 

aeroportos do Galeão e Santos-Dumont; Convênio com o Estado do Rio de Janeiro 

para firmar parceria na área de segurança pública; 

�  Convênio com o Ministério da Justiça/Departamento de Polícia Federal, cujo objeto 

é o intercâmbio eletrônico de informações para a utilização do Sistema Nacional de 

Informações Criminais – SINIC; 

�  Convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de permitir 

que as solicitações de agendamento de apenados para comparecimento às audiências 

sejam efetuadas por sistema informatizado; e 

�  Convênios com a Globo para a criação e a produção de cartilha que divulgará temas 

informativos sobre os direitos e os deveres do cidadão e o projeto Justiça Itinerante 

(CNJ, 2007). 
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Na área da informática, vale assinalar a criação do sistema de assinatura 

digital de documentos PDF; a implantação do sistema de publicação eletrônica do 

Diário Oficial; o desenvolvimento da rotina de intimação e criação eletrônicas para as 

Secretarias de Saúde do Município e do Estado do Rio de Janeiro e grandes empresas, 

bem como o envio eletrônico de cartas precatórias; e a guia de recolhimento de receitas 

judiciais eletrônicas. Quanto à Recomendação nº 11 do CNJ, cabe mencionar a 

instalação do Laboratório de Reciclagem de Cartuchos, que permitiu economia de 43% 

por ano dos recursos destinados à aquisição desse material, além de impedir seu 

descarte no meio ambiente (CNJ, 2007). 

 

Os números atualizados da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, até 2007, com a 

edição do Relatório Anual do CNJ 2008 e a Justiça em Números 2008, dão conta de 

que a Taxa de Congestionamento no 2º Grau carioca foi de 12,2% (doze vírgula dois 

por cento), tendo os casos novos em número de 138.858 (cento e trinta e oito mil, 

oitocentos e cinquenta e oito) processos, que somados aos casos pendentes, que são 

25.234 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e quatro) feitos, totalizaram 164.092 (cento 

e sessenta e quatro mil e noventa e dois) processos. 

 

A Taxa de Congestionamento no 1º Grau fluminense foi de 73,2% (setenta e 

três vírgula dois por cento), tendo os casos novos em número de 653.170 (seiscentos e 

cinquenta e três mil, cento e setenta) processos, que somados aos casos pendentes, que 

são 1.095.236 (um milhão e noventa e cinco mil, duzentos e trinta e seis) processos, 

totalizaram 1.748.406 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e 

seis) feitos (CNJ, 2008).  

 

A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 43,0% (quarenta e 

três por cento), com um total de 920.148 mil processos tramitando nas cercanias dos 

seus Juizados, enquanto nas Turmas Recursais o percentual foi de 9,2% (nove vírgula 

dois por cento), com apenas 387 casos pendentes (CNJ, 2008).  

 

O Estado do Rio de Janeiro totalizou 2.889.924 processos em tramitação no ano 

de 2007 e ocupa o 5º lugar em volume de processos somados entre os onze Tribunais 

ora pesquisados, ficando em 16º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento 

do 1º Grau, 26º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento do 2º Grau, 15º 

lugar geral, em relação à Taxa de Congestionamento dos Juizados e 21º lugar geral na 
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Taxa de Congestionamento das Turmas Recursais de Juizado, destacando-se que o 

Estado do Rio de Janeiro teve excelente desempenho em relação à Taxa de 

Congestionamento do 2º Grau - litigiosidade (CNJ, 2008).  

 

O PIB do Estado do Rio de Janeiro foi, em 2007, de 335.776.039.992 bilhões, 

ficando o Poder Judiciário carioca com 0,55% da Despesa Total do PIB carioca. Ficou 

em 24º lugar no geral entre os Estados em que foi verificada a Despesa Total da justiça 

em relação ao PIB estadual (CNJ, 2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário fluminense teve como Despesa Total o valor de 

R$ 1.857.962.992 bilhão, sendo que gastou R$ 1.671.736.107 bilhão com a folha de 

pessoal e R$ 186.226.885 milhões com gastos de bens e serviços, fazendo um 

percentual de 90,0% das despesas com pessoal e um percentual de 10,0% com bens e 

serviços  (CNJ, 2008).  

 

Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se que 

o Estado do Rio de Janeiro teve, em 2007, a população de 15.872.362 milhões de 

habitantes e a despesa por habitante foi de R$ 117,06 ficando em 9º lugar geral. 

 

No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que o Estado do Rio de Janeiro tem 877 Magistrados e o número de 

159 mil habitantes por cem mil/hab., gerando um número de 5,5 Juízes por cem 

mil/hab., deixando o Rio de Janeiro em 19º lugar no geral (CNJ, 2008). 

 

Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça estadual por cem mil 

habitantes, o número foi 15.349 servidores por 159 mil/hab., gerando um número de 

96,7 servidores por cem mil/hab, com o Estado carioca ficando em 10º lugar (CNJ, 

2008). 

 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado do Rio de Janeiro gastou R$ 53.513.079 milhões do orçamento de sua Despesa 

Total, perfazendo um percentual de 2,9%, deixando o Estado do Rio de Janeiro em 6º 

lugar geral. O número de computadores que a justiça carioca possui é na ordem de 

19.300 máquinas (CNJ, 2008). 
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E, ao se vislumbrar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que 

o Estado do Rio de Janeiro está com a Taxa de Congestionamento regular, pois, 

enquanto destaca-se positivamente na Taxa de Congestionamento do 2º Grau (26º 

lugar na geral e 1º entre os onze Estados ) e na Taxa de Congestionamento das Turmas 

Recursais (21º lugar geral e 3º entre os onze Estados), tem desempenho apenas regular 

nas Taxas de Congestionamento do 1º Grau e Juizados, ficando, respectivamente, em 

16º geral (9º lugar entre os onze) e 15º geral (8º entre os onze). Nos outros índices, o 

Estado carioca mostra a necessidade de um urgente choque de gestão, pois foram 

identificados os mesmos índices problemáticos que muito dos outros Estados também 

apresentaram, inclusive, dentre os onze Estados com o maior volume de feitos, como: 

a) diferença muito grande no índice Despesa Total entre Despesa com Pessoal e 

Despesa com Bens e Serviços; b) número baixo de Juiz por 100 mil/hab., e c) diferença 

muito grande entre o PIB Estadual e a Despesa Total do Judiciário, destacando-se 

positivamente no índice gastos com informática, um dos mais altos, com 2,9% de 

investimento sobre a Despesa Total do Judiciário (6º lugar geral e 2º lugar entre os 

onze Estados). 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL 

 
Com enfoque na racionalização de custos e na otimização dos procedimentos, 

foram determinadas medidas com vistas à redução do consumo de energia elétrica e de 

água, ao uso racional dos telefones e à utilização dos e-mails setoriais para o envio de 

informações e correspondências no âmbito do primeiro e do segundo grau. Foi 

instituído o Sistema de Registro de Preços, que tem como vantagens a agilidade e a 

segurança na contratação, a economia e a redução do número de licitações e a 

transparência do processo. Passou-se a utilizar o Sistema Integrado de Serviços 

Terceirizados, para avaliação dos preços praticados nos contratos. Foi implementado o 

sistema de Pregão Eletrônico, que permitiu a ampliação no universo de participantes  

das licitações e maior transparência e agilidade na conclusão delas, bem como grande 

economia. Entre as realizações na atividade jurisdicional, destaca-se a implantação 

gradativa da centralização, no Serviço de Jurisprudência do Departamento de 

Biblioteca e de Jurisprudência, do fornecimento de cópias das decisões dos órgãos 

julgadores, o que possibilitou significativa redução de custos com material. 
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No tocante aos investimentos na área de informática, em iniciativa inédita 

no País, foi implementada sistemática de distribuição e arrecadação do Selo Digital de 

Fiscalização Notarial e Registral. Também foram envidados esforços no 

desenvolvimento do Sistema de Controle de Arrecadação de Receitas, para apoio às 

atividades decorrentes da destinação das custas judiciais. Foram intensificadas as ações 

que visavam à eliminação do papel nos processos judiciais. Prosseguiu-se no 

desenvolvimento da solução do gabinete dos magistrados, a qual opera exclusivamente 

com documentos eletrônicos, utilizando assinatura digital no segundo grau – e 

brevemente também no primeiro –, sessões de julgamento informatizadas no segundo 

grau – inclusive as sessões do Tribunal Pleno – e, mais recentemente, intimação 

eletrônica dos Procuradores do Ministério Público. Essas iniciativas vão ao encontro de 

diversas outras relacionadas ao desenvolvimento dos sistemas jurisdicionais que 

apoiarão a implantação do Processo Judicial Eletrônico. Também foram iniciados 

testes com o Sistema de Processo Judicial Eletrônico do CNJ no Posto do Juizado 

Especial Cível da Escola da Magistratura. O Tribunal participou das discussões sobre o 

projeto do Sistema CNJ, tendo inclusive colaborado no projeto de Padronização de 

Tabelas de Classificação Processual. 

 

Sob o aspecto do aperfeiçoamento e do desenvolvimento dos recursos 

humanos, foram elaborados manuais de orientação de procedimentos para gestores, 

ordenadores de despesas nas comarcas, com vistas à racionalização e ao controle. 

Também de grande utilidade é o projeto Tira-dúvida, destinado aos órgãos 

jurisdicionais e administrativos do Judiciário e que se presta ao esclarecimento de 

dúvidas pontuais de Língua Portuguesa na redação de textos jurídicos e 

administrativos. Deu-se prosseguimento, ainda, ao projeto Educação a Distância (CNJ, 

2007). 

 

Os números atualizados da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, até 2007, 

com a edição do Relatório Anual do CNJ 2008 e a Justiça em Números 2008, dão 

conta de que a Taxa de Congestionamento no 2º Grau gaúcho foi de 20,1% (vinte 

vírgula um por cento), tendo os casos novos em número de 422.659 (quatrocentos e 

vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove) processos, que  somados aos casos 

pendentes, que são 72.844 (setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro) feitos, 

totalizaram 495.503 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e três) processos. 
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A Taxa de Congestionamento no 1º Grau gaúcho foi de 67,1% (sessenta e 

sete vírgula um por cento), tendo os casos novos em número de 1.549.287 (um milhão, 

quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete) processos, que somados 

aos casos pendentes, que são 2.615.633 (dois milhões, seiscentos e quinze mil, 

seiscentos e trinta e três) processos, totalizam 4.164.920 (quatro milhões, cento e 

sessenta e quatro mil, novecentos e vinte) feitos (CNJ, 2008).  

 

A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 38,4% (trinta e oito 

vírgula quatro por cento), com um total de 828.634 mil processos tramitando nas 

cercanias dos seus Juizados, enquanto nas Turmas Recursais o percentual foi de 32,9% 

(trinta e dois vírgula nove por cento), com 6.226 casos pendentes (CNJ, 2008).  

 

O Rio Grande do Sul totalizou 5.526.386 milhões de processos em tramitação 

no ano de 2007 e ocupa o 2º lugar em volume de processos somados entre os onze 

Tribunais ora pesquisados, ficando em 8º lugar geral em relação à Taxa de 

Congestionamento do 1º Grau, 25º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento 

do 2º Grau, 17º lugar geral, em relação à Taxa de Congestionamento dos Juizados e 12º 

lugar geral na Taxa de Congestionamento das Turmas Recursais de Juizado, 

destacando-se o penúltimo lugar na Taxa de Congestionamento do 2º Grau, por ser um 

Estado que possui uma demanda muito grande, e mesmo assim, conseguiu, na sua 

Segunda Instância, um feito realmente louvável ao diminuir muito o número de 

processos novos julgados no decorrer do ano conjugados com os processos que já 

existiam, deixando pendentes apenas pouco mais de 72 mil processos (CNJ, 2008).  

 

O PIB do Estado do Rio Grande do Sul foi, em 2007, de 191.301.948.517 

bilhões, ficando o Poder Judiciário gaúcho com 0,63% da Despesa Total do PIB 

gaúcho. Ficou em 21º lugar no geral entre os Estados em que foi verificada a Despesa 

Total da justiça em relação ao PIB estadual (CNJ, 2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário gaúcho teve como Despesa Total o valor de R$ 

1.212.198.824 bilhão, sendo que gastou R$ 1.139.581.981 bilhão com a folha de 

pessoal e R$ 72.616.843 milhões com gastos de bens e serviços, fazendo um 

percentual de 94,0% das despesas com pessoal e um percentual de 6,0% com bens e 

serviços  (CNJ, 2008).  
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Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se 

que o Estado do Rio Grande do Sul teve em 2007, a população de 10.855.214 milhões 

de habitantes e a despesa por habitante foi de R$ 111,67, ficando em 11º lugar. 

 

No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que o Estado do Rio Grande do Sul tem 791 Magistrados e o número 

de 109 mil habitantes por cem mil/hab., gerando um número de 7,3 Juízes por cem 

mil/hab., deixando o Rio Grande do Sul em 9º lugar no geral (CNJ, 2008). 

 

Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça estadual por cem mil 

habitantes, o número foi 6.715 servidores por 109 mil/hab., gerando um número de 

61,9 servidores por cem mil/hab, com o Estado gaúcho ficando em 19º lugar (CNJ, 

2008). 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado do Rio Grande do Sul gastou R$ 26.082.097 milhões do orçamento de sua 

Despesa Total, perfazendo um percentual de 2,2%, deixando o Estado gaúcho em 10º 

lugar geral. O número de computadores que a justiça gaúcha possui é na ordem de 

14.945 máquinas (CNJ, 2008). 

 

E, ao se vislumbrar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que o 

Estado do Rio Grande do Sul está com a Taxa de Congestionamento bom, pois, 

enquanto destaca-se positivamente na Taxa de Congestionamento do 2º Grau (25º 

lugar na geral e 2º entre os onze Estados ) e na Taxa de Congestionamento do 1º Grau 

(20º lugar geral e 1º entre os onze Estados), tem desempenho apenas regular nas Taxas 

de Congestionamento das Turmas Recursais e Juizados, ficando, respectivamente, em 

12º geral (8º lugar entre os onze) e 17º geral (2º entre os onze). Nos outros índices, o 

Estado gaúcho mostra a necessidade de um choque de gestão, pois foram identificados 

os mesmos índices problemáticos que muito dos outros Estados também apresentaram, 

inclusive, dentre os onze Estados com o maior volume de feitos, como: a) diferença 

muito grande no índice Despesa Total entre Despesa com Pessoal e Despesa com Bens 

e Serviços; b) diferença muito grande entre o PIB Estadual e a Despesa Total do 

Judiciário e c) poucos gastos com informática, destacando-se positivamente, apenas, no 

índice Juiz por 100 mil/hab. (9º lugar geral e 2º entre os onze Estados). 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 

 

Merecem ser ressaltadas as seguintes ações: 

�  alteração do número de Desembargadores, de 40 para 50 membros; 

�  instalação de 16 novos juízos, com a utilização do Programa de Instalação de 

Serviços; 

�  instalação de 4 novas Câmaras Julgadoras; 

�  redimensionamento da divisão judiciária, com vistas à melhoria na prestação 

jurisdicional (elevação de entrâncias); 

�  criação do Programa de Mediação de Grandes Conflitos Sociais; 

�  instalação de seis novas Casas de Cidadania, totalizando 79 entidades; 

�  realização da 4ª Semana do Mutirão da Conciliação, em maio de 2007, com 

percentual de acordo de 60% e ênfase em feitos da Família, Executivos Fiscais e 

Juizados Especiais; 

�  implantação de serviços de Mediação Familiar em Comarcas do Estado; 

�  instalação da Gerência de Cobrança de Custas Finais; 

�  capacitação dos servidores por meio de curso de pós-graduação lato sensu em 

convênio com a Escola Superior de Administração e Gerência da Universidade do 

Estado de Santa Catarina; 

�  investimento, por meio da Academia Judicial, em capacitação de servidores e 

magistrados; 

�  expansão do programa Justiça Presente com o Ministério Público, a Secretaria de 

Estado da Segurança Pública e a Ordem dos Advogados Brasil, tendo atuado em 

partidas de futebol; 

�  implantação do projeto Acadêmico Conciliador, em convênio com universidades, 

visando contribuir para a formação dos futuros operadores do direito; 

�  disseminação do programa 5S nas diversas diretorias do Tribunal, bem como em 

gabinetes de Desembargadores e de Juízes de Direito Substitutos de Segundo Grau 

(CNJ, 2007). 

 

Os números atualizados da Justiça Estadual de Santa Catarina, até 2007, com a 

edição do Relatório Anual do CNJ 2008 e a Justiça em Números 2008, dão conta de 

que a Taxa de Congestionamento no 2º Grau catarinense foi de 47,4% (quarenta e sete 

vírgula quatro por cento), tendo os casos novos em número de 96.751 (noventa e seis 
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mil, setecentos e cinquenta e um) processos, que  somados aos casos pendentes, 

que são 67.049 (sessenta e sete mil e quarenta e nove) feitos, totalizaram 163.800 

(cento e sessenta e três mil e oitocentos) processos. 

 

A Taxa de Congestionamento no 1º Grau catarinense foi de 76,5% (sessenta e 

seis vírgula cinco por cento), tendo os casos novos em número de 653.390 (seiscentos 

e cinquenta e três mil, trezentos e noventa) processos, que somados aos casos 

pendentes, que são 1.671.440 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos 

e quarenta) processos, totalizaram 2.324.830 (dois milhões, trezentos e vinte e quatro 

mil, oitocentos e trinta) feitos (CNJ, 2008).  

 

A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 57,6% (cinquenta e 

sete vírgula seis por cento), com um total de 119.448 mil processos tramitando nas 

cercanias dos seus Juizados, enquanto nas Turmas Recursais o percentual foi de 29,2% 

(vinte e nove vírgula dois por cento), com 1.849 casos pendentes (CNJ, 2008).  

 

O Estado de Santa Catarina totalizou 2.617.989 milhões de processos em 

tramitação no ano de 2007 e ocupa o 7º lugar em volume de processos somados entre 

os onze Tribunais ora pesquisados, ficando em 13º lugar geral em relação à Taxa de 

Congestionamento do 1º Grau, 12º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento 

do 2º Grau, 8º lugar geral, em relação à Taxa de Congestionamento dos Juizados e 15º 

lugar geral na Taxa de Congestionamento das Turmas Recursais de Juizado (CNJ, 

2008).  

 

O PIB do Estado do Santa Catarina foi, em 2007, de 113.615.335.021 bilhões, 

ficando o Poder Judiciário catarinense com 0,59% da Despesa Total do PIB 

catarinense. Ficou em 23º lugar no geral entre os Estados em que foi verificada a 

Despesa Total da justiça em relação ao PIB estadual (CNJ, 2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário catarinense teve como Despesa Total o valor de 

R$ 669.058.775 milhões, sendo que gastou R$ 605.752.659 milhões com a folha de 

pessoal e R$ 63.306.116 milhões com gastos de bens e serviços, fazendo um 

percentual de 90,5% das despesas com pessoal e um percentual de 9,5% com bens e 

serviços  (CNJ, 2008).  
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Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se 

que o Estado de Santa Catarina teve, em 2007, a população de 6.052.587 milhões de 

habitantes e a despesa por habitante foi de R$ 110,54 ficando em 12º lugar. 

 

No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que o Estado de Santa Catarina tem 432 Magistrados e o número de 

61 mil habitantes por cem mil/hab., gerando um número de 7,1 Juízes por cem 

mil/hab., deixando o Estado de Santa Catarina em 11º lugar no geral (CNJ, 2008). 

 

Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça estadual por cem mil 

habitantes, o número foi 4.333 servidores por 109 mil/hab., gerando um número de 

71,6 servidores por cem mil/hab, com o Estado catarinense ficando em 13º lugar (CNJ, 

2008). 

 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado de Santa Catarina gastou R$ 14.967.459 milhões do orçamento de sua Despesa 

Total, perfazendo um percentual de 2,2%, deixando o Estado catarinense em 9º lugar 

geral. O número de computadores que a justiça catarinense possui é na ordem de 9.450 

máquinas (CNJ, 2008). 

 

E, ao se vislumbrar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que o 

Estado de Santa Catarina está com a Taxa de Congestionamento muito alta, 

destacando-se positivamente apenas na Taxa de Congestionamento das Turmas 

Recursais (15º geral e 5º entre os onze Estados). Nos outros índices, Santa Catarina 

mostra a necessidade de um urgente choque de gestão, pois foram identificados os 

mesmos índices problemáticos que muito dos outros Estados também apresentaram, 

inclusive, dentre os onze Estados com o maior volume de feitos, como: a) altas Taxas 

de Congestionamento; b) diferença muito grande no índice Despesa Total entre 

Despesa com Pessoal e Despesa com Bens e Serviços; c) número baixo de Juiz por 100 

mil/hab.; d) poucos gastos com informática e e) diferença muito grande entre o PIB 

Estadual e a Despesa Total do Judiciário. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

Cabe destacar as seguintes ações: 
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�  implantação das Normas de Trabalho em todas as unidades judiciárias que 

atendem à Segunda Instância, mediante a padronização das atividades, com melhoria 

da qualidade e obtenção de maior celeridade na tramitação dos feitos;  

�  implantação do Plantão Judiciário na Segunda Instância; 

�  realização de mutirão com vistas ao aumento da distribuição de processos na 

Segunda Instância, o que permitiu o redirecionamento de 59.025 processos para 

Câmaras desmembradas; 

�  criação de Câmara Criminal Especializada, com competência originária para o 

julgamento das infrações penais atribuídas a prefeitos municipais e competência 

recursal preferencial para crimes de responsabilidade e funcionais praticados por ex-

prefeitos, para crimes contra a administração pública, para crimes de abuso de 

autoridade e para crimes contra licitações públicas; 

�  aprimoramento dos mecanismos de controle de dados estatísticos da Segunda 

Instância, com reorganização interna da coleta, acompanhamento e remessa de dados 

estatísticos de todas as áreas; 

�  instalação de 118 Varas e 3 Foros Distritais, sendo 62 Varas do Juizado Especial em 

diversas Comarcas do interior do Estado, e instalação de Posto do Juizado Especial 

Cível nos Aeroportos de Congonhas e de Cumbica; 

�  apoio, integração e orientação do trabalho desenvolvido nas Varas da Infância e 

Juventude, com capacitação de magistrados, funcionários e técnicos; 

�  acesso e transmissão eletrônica de documentos e informações; 

�  permissão aos magistrados paulistas de acesso, com segurança e transparência, à 

base de dados da Receita Federal, mediante convênio de cooperação; 

�  fornecimento de jurisprudência e de acórdãos em meio eletrônico à Associação dos 

Advogados do Estado de São Paulo e à editora Saraiva; 

�  troca de informações para transmissão eletrônica de certidões de assistência 

Judiciária à Defensoria Pública; 

�  acesso ao sistema de informações de adolescentes – Fundação Casa; 

�  transmissão digital de documentos (mandados, contramandados, alvarás, 

comunicação de flagrante) à Polícia Civil e permissão de acesso aos Delegados da 

Polícia Civil ao sistema de inteligência criminal do Tribunal; 

�  transmissão eletrônica de documentos dos sistemas de execuções fiscais às 

prefeituras de Guarulhos e de Bauru (processo eletrônico); 
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�  modernização do parque computacional, com a aquisição de 20 mil 

microcomputadores, de servidores, de 500 terminais de auto-atendimento e de 100 

scanners de produção para automação das unidades judiciárias e administrativas com 

processos digitais; implantação de Data Center para hospedagem da infra-estrutura de 

equipamentos do Tribunal; certificação digital de magistrados e de servidores; 

�  implantação de projeto piloto para captação digital de áudio em audiência no Juizado 

Especial Central; 

�  implantação do Centro de Operações e Monitoramento de Rede do Tribunal; 

�  implantação do serviço de help desk para suporte aos usuários de TI em todas as 

unidades do Estado; 

�  desenvolvimento e implantação do novo Portal do Tribunal e do Portal dos Cartórios 

Extrajudiciais; 

�  implantação de novo serviço de correio eletrônico para magistrados e servidores (15 

mil caixas postais); 

�  implantação de sistemas administrativos para controle do orçamento e 

gerenciamento financeiro, compras, licitações, almoxarifado e patrimônio, frotas e 

controle de malas e malotes, processo e protocolo administrativo digital; 

�  digitalização de milhares de documentos, entre fichas de averbação financeira e 

banco de dados para controle administrativo de unidades e de pessoal, o que tornou 

desnecessárias, neste último caso, aproximadamente 25 mil fichas de papel; 

�  implantação do sistema do Diário da Justiça eletrônico, em substituição ao Diário 

Oficial em papel; 

�  disseminação da cultura de conciliação/mediação, considerando que 70% das 

audiências realizadas no Setor de Conciliação são de matérias de direito do 

consumidor; 

�  participação no Dia Nacional da Conciliação, em parceria com o CNJ; 

�  capacitação de mais de 582 conciliadores; 

�  realização de dois concursos, com 191 aprovados; foram ainda realizados 25 

concursos para promoção de Desembargadores, Juízes de Entrância Final, Juízes de 

Entrância Intermediária e Juízes de Entrância Inicial; 

�  ampliação do número de vagas (em mais 1.750) de estagiário de nível superior, 

destinadas aos Juízes de Direito (Primeira Instância); 

�  preenchimento de vagas do concurso para escrevente técnico judiciário; 
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�  curso de atualização para servidores, diretores dos ofícios de justiça, assistentes 

jurídicos, escreventes, oficiais de justiça e auxiliares judiciários; 

�  criação da Secretaria de Primeira Instância, para atendimento às necessidades das 

unidades dessa instância, como a interlocução formal da área com as demais áreas do 

TJ/SP; 

�  criação da Assessoria de Planejamento e Gestão; 

�  administração do Painel de Indicadores Institucionais, desenvolvido sob a 

consultoria da Fundação Getúlio Vargas; 

�  realização de seminários, jornadas e encontros sobre gestão pública moderna para 

aproximadamente 5 mil magistrados e servidores da Primeira Instância; 

�  lançamento de projeto piloto no Fórum Central João Mendes Júnior, por onde 

circulam diariamente cerca de 25 mil pessoas, para orientar o público sobre os serviços 

judiciários prestados; 

�  adoção de nova sistemática de expedição de certidões, possibilitando o atendimento 

de uma média de mil pessoas e a realização de cerca de 2.500 serviços diários, com o 

fornecimento imediato de certidões; 

�  reativação do protocolo de petições drive-thru, que permite o recebimento de 

petições de processos em andamento, de Primeira e de Segunda Instância, para todo o 

Estado; 

�  realização do Dia Estadual da Paternidade Responsável; e 

�  utilização do pregão eletrônico como principal modalidade licitatória, possibilitando 

agilidade e transparência nas aquisições. 

 

Os números atualizados da Justiça Estadual de São Paulo, até 2007, com a 

edição do Relatório Anual do CNJ 2008 e a Justiça em Números 2008, dão conta de 

que a Taxa de Congestionamento no 2º Grau paulista foi de 50,9% (cinquenta vírgula 

nove por cento), tendo os casos novos em número de 548.129 (quinhentos e quarenta e 

oito mil, cento e vinte e nove) processos, que  somados aos casos pendentes, que são 

580.430 (quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta) feitos, totalizaram 1.128.559 

(um milhão, cento e vinte e oito mil, quinhentos e cinqüenta e nove) processos. 

 

A Taxa de Congestionamento no 1º Grau paulista foi de 84,0% (oitenta e 

quatro por cento), tendo os casos novos em número de 4.597.878 (quatro milhões, 

quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e oito) processos, que somados 
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aos casos pendentes, que são 14.609.684 (quatorze milhões, seiscentos e nove mil, 

seiscentos e oitenta e quatro) processos, totalizaram 19.207.562 (dezenove milhões, 

duzentos e sete mil, quinhentos e sessenta e dois) feitos (CNJ, 2008).  

 

A Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais foi de 61,7% (sessenta e 

um vírgula sete por cento), com um total de 2.572.544 mil processos tramitando nas 

cercanias dos seus Juizados, enquanto nas Turmas Recursais o percentual foi de 72,0% 

(setenta e dois por cento), com 67.338 casos pendentes (CNJ, 2008).  

 

O Estado de São Paulo totalizou 23.059.896 milhões de processos em 

tramitação no ano de 2007 e ocupa o 1º lugar em volume de processos somados entre 

os onze Tribunais ora pesquisados, ficando em 7º lugar geral em relação à Taxa de 

Congestionamento do 1º Grau, 7º lugar geral em relação à Taxa de Congestionamento 

do 2º Grau, 6º lugar geral, em relação à Taxa de Congestionamento dos Juizados e 6º 

lugar geral na Taxa de Congestionamento das Turmas Recursais de Juizado, sendo que 

na avaliação geral dos onze Estados pesquisados é o que apresenta a atuação mais 

constante, no tocante a Taxa de Congestionamento, apesar do maior volume de 

processos e da certeza de que todos os seus dados referem-se a um numerário sempre 

superlativo (CNJ, 2008).  

 

O PIB do Estado do São Paulo foi, em 2007, de 978.627.838.314 bilhões, ou 

seja, quase um trilhão de PIB, ficando o Poder Judiciário paulista com 0,47% da 

Despesa Total do PIB paulista. Ficou em 26º lugar no geral entre os Estados em que foi 

verificada a Despesa Total da justiça em relação ao PIB estadual, portanto, um índice 

baixo, apesar de ser, ainda, o maior orçamento dentre todos os Tribunais Estaduais 

(CNJ, 2008). 

 

 Em valores, o Poder Judiciário paulista teve como Despesa Total o valor de R$ 

4.597.543.991 milhões, sendo que gastou R$ 4.220.112.928 milhões com a folha de 

pessoal e R$ 377.431.063 milhões com gastos de bens e serviços, fazendo um 

percentual de 91,8% das despesas com pessoal e um percentual de 8,2% com bens e 

serviços  (CNJ, 2008).  
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Em relação à Despesa Total da Justiça Estadual por habitante, visualiza-se 

que o Estado de São Paulo teve, em 2007, a população de 41.011.635 milhões de 

habitantes e a despesa por habitante foi de R$ 112,10 ficando em 10º lugar. 

 

No tocante ao número de Magistrados da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, vê-se que o Estado de São Paulo tem 2.291 Magistrados e o número de 410 

mil habitantes por cem mil/hab., gerando um número de 5,6 Juízes por cem mil/hab., 

deixando o Estado de São Paulo em 18º lugar no geral (CNJ, 2008). 

 

Quando se fala a respeito do Quadro Efetivo da Justiça Estadual por cem mil 

habitantes, o número foi 43.994 servidores por 410 mil/hab., gerando um número de 

107,3 servidores por cem mil/hab, com o Estado paulista ficando em 6º lugar (CNJ, 

2008). 

 

Ao visualizar os gastos com informática, vê-se que o Poder Judiciário do 

Estado de São Paulo gastou R$ 135.681.621 milhões do orçamento de sua Despesa 

Total, perfazendo um percentual de 3,0%, deixando o Estado paulista em 5º lugar 

geral. O número de computadores que a justiça paulista possui é na ordem de 44.173 

máquinas (CNJ, 2008). 

 

E, ao se vislumbrar o estudo comparativo entre os onze Estados, vê-se que o 

Estado de São Paulo está com a Taxa de Congestionamento mais constante entre todos 

os Estados, apesar do maior volume de processos e de possuir dados estatísticos 

sempre em números superlativos (2º Grau: 7º geral e 8º entre os onze Estados; 1º Grau: 

7º geral e 8º entre os onze Estados; Turmas Recursais: 6º geral e 10º entre os onze 

Estados e Juizados: 6º geral e 9º entre os onze Estados). Nos outros índices, São Paulo 

mostra a necessidade de um urgente choque de gestão, pois foram identificados os 

mesmos índices problemáticos que muito dos outros Estados também apresentaram, 

inclusive, dentre os onze Estados com o maior volume de feitos, como: a) altas Taxas 

de Congestionamento; b) diferença muito grande no índice Despesa Total entre 

Despesa com Pessoal e Despesa com Bens e Serviços; c) número baixo de Juiz por 100 

mil/hab.; d) pouco gasto com informática e e) diferença muito grande entre o PIB 

Estadual e a Despesa Total do Judiciário. 
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  JUSTIÇA ESTADUAL EM NÚMEROS, fonte CNJ 2007 

              

  estoque 1º estoque 2º 

 

  

População 
[1.000] 

  

PIB 
[bilhão] 

  

Despesa 
Judiciário 
% do PIB 

Despesa 
R$ por 

habitante 

Juízes 
1º grau 

  

Juízes 
2º grau 
Desemb 

Total 
magistrados 

  

Habit/Juiz 
1º e 2º graus 

  

Auxiliares 
judiciários 

  

Hab/aux 
  
  

pendentes de julgamento 
[1.000] 

  
AC 687 4,2 1,81% 112 38 9 53 12.962 1.650 416 62 321 

AL 3.050 15,1 0,90% 44 94 11 125 24.400 2.464 1.238 247 940 

AP 616 4,8 1,78% 141 50 9 68 9.059 832 740 8 228 

AM 3.310 47,1 0,40% 57 139 19 181 18.287 1.541 2.148 293 4.987 

BBAA  1144..550022 111177,,77 11,,3322%%  110077  446655  2288  660033  2233..664444  1111..775577  11..118877  11557777  3377..998855  

CCEE  88..445500 5566,,44 00,,8855%%  5566  330077  2266  337733  2222..001111  44..772200  11..773399  555555  9999..442266  

DDFF  22..330000 5577,,22 11,,7700%%  440088  119922  3355  226622  88..777799  77..002277  332277  119977  1144..229944  

EESS  33..440000 4455,,33 00,,8833%%  110099  335533  2211  442255  88..000000  44..778822  771111  440077  88..557744  

GGOO  55..884444 6699,,66 00,,6600%%  7711  111188  3311  229944  1199..449933  11..441155  44..005500  11224444  77..000055  

MMAA  66..118855 2211,,77 11,,0011%%  3355  224444  2233  228899  2211..440011  33..997711  11..555588  221177  11..004455  

MMTT  22..885577 3366,,77 11,,0022%%  113311  119977  3399  226611  1100..994466  55..337799  553311  339911  77..330077  

MMSS  22..333366 2299,,66 11,,1100%%  114400  115555  2255  220044  1111..226655  33..336611  668844  339999  99..333311  

MMGG  1199..880000 226611,,99 00,,7755%%  9999  669966  112200  995555  2200..331144  2200..555500  994444  11990088  3344..004499  

PPAA  77..111100 4444,,99 00,,6600%%  3388  223355  3300  229922  2244..334499  22..991122  22..444422  774422  66..772211  

PPBB  33..662233 1199,,55 11,,0099%%  5588  220055  1188  224466  1144..772288  44..553355  779999  220099  99..777766  

PPRR  1100..559900 116666,,66 00,,4433%%  6677  444466  117777  668877  1155..111199  11..998899  55..222222  11777766  2299..886644  

PPEE  88..773344 6677,,66 00,,7755%%  5588  339900  3399  448855  1177..553322  66..002244  11..441122  11332233  4488..331122  

PPII  33..003366 1111,,33 11,,0088%%  4400  221133  1166  222299  1133..225588  11..338888  22..118877  114455  33..114455  

RRJJ  1155..887722 333355,,77 00,,5555%%  111177  669955  117700  997755  1155..996611  2233..333311  666677  11000044  2244..669977  

RRNN  33..004444 2200,,99 11,,0000%%  6688  220011  1155  222277  1133..441100  33..225577  993355  119944  nncc  

RRSS  1100..885555 119911,,33 00,,6633%%  111111  660055  112255  776644  1144..334499  1122..229911  889922  22227700  8844..555533  

RROO  11..556622 1122,,88 11,,4433%%  111177  9988  1177  112266  1122..339977  22..336611  666622  111188  44..666600  

RRRR  440033 22,,44 11,,8855%%  111122  2244  77  3355  1111..551144  666655  660066  4411  11..773366  

SSCC  66..005522 111133,,66 00,,5599%%  111100  332266  5555  339977  1155..000088  77..226644  882200  11552288  4433..666655  

SSEE  22..000011 1177,,22 11,,0022%%  8877  111111  1133  113399  1144..339966  22..887711  669977  112233  55..882222  

TTOO  11..333322 66,,22 11,,5599%%  7744  6633  1122  110000  1133..332200  11..223388  11..007766  117700  44..882244  

SSPP  4411..001111 997788,,66 00,,4477%%  111122  11..773311  336600  22..115544  1199..006600  5544..007722  775599  1122..442288  555533..777711  

 

GERAL 186.534 2.322 0,65% 81 8.391 1450 10.936 17.057 139.575 1.336 29.591 1.047.038 
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Tabela referente a Taxa de Congestionamento no 1º grau da Justiça Estadual no 
período de 2004 à 2007, por unidade federativa do Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: CNJ, 2007 

 

A apresentação de tais serviços implementados pelos Tribunais de Justiça 

desses onze Estados, não correspondem a uma mudança imediata, nem poderiam, pois,  

em 2007, o número total de processos foi de 67,7 (sessenta e sete vírgula sete) milhões 

na Justiça Brasileira, ficando a Justiça Estadual com 57,1 (cinquenta e sete vírgula um) 

milhões de processos, ou 80% (oitenta por cento) do total geral da Justiça Brasileira, 

com uma Taxa de Congestionamento de 74% (setenta e quatro por cento) na média.  

 

Ademais, deve-se expor no presente estudo, o que os outros Estados fizeram de 

destaque para melhorar a gestão do Poder Judiciário respectivo. Os outros Estados 

foram: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, 

Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins e o 

Distrito Federal. 

 

UF 2004 2005 2006 2007 
Acre Ind 75,81% 73,04% 60,8% 
Alagoas Ind Ind 92,85% 92,4% 
Amapá Ind 35,57% 50,33% 61,4% 
Amazonas 85,57% 88,56% 91,36% 87,7% 
Bahia 87,18% 83,69% 89,72% 90,0% 
Ceará 92,51% 89,98% 72,17% 76,4% 
D. Federal 64,84% 58,27% 54,89% 55,3% 
Espírito Santo Ind 75,23% 79,84% 77,0% 
Goiás 83,46% 85,28% 85,10% 86,8% 
Maranhão 82,12% 83,80% 87,26% 92,7% 
Mato Grosso 83,47% 79,11% 78,85% 75,0% 
M. G. do Sul 81,91% Ind 77,43% 75,2% 
Minas Gerais 74,50% 69,67% 75,57% 71,3% 
Pará 92,18% 87,75% 89,68% 89,9% 
Paraíba 73,39% 64,88% 59,90% 62,4% 
Paraná 85,69% 38,30% 84,28% 85,4% 
Pernambuco 86,37% 87,69% 89,42% 91,7% 
Piauí 70,83% 78,96% 79,05% 79,1% 
Rio de Janeiro 90,44% 89,01% 69,44% 70,7% 
R. G. de Norte 86,42% 87,64% 84,76% 80,6% 
R. G. do Sul 74,83% 74,52% 70,06% 66,2% 
Rondônia 76,37% 60,96% 27,09% 34,5% 
Roraima Ind 79,94% 82,59% 78,6% 
Santa Catarina 86,87% 80,02% 79,18% 78,0% 
São Paulo 85,76% 84,47% 81,96% 84,3% 
Sergipe  51,90% 49,36% 57,91% 51,8% 
Tocantins Ind. 37,50% 86,55% 60,3% 
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Dentre esses Estados, destacam-se: em relação às Taxas de 

Congestionamento mais baixas no 2º Grau, os Estados do Rio Grande do Norte (20,3% 

em 24º lugar geral), Acre (24,7% em 22º lugar geral) e Rondônia (27,9% em 20º lugar 

geral); nas Taxas de Congestionamento mais baixas do 1º Grau, os Estados do Piauí 

(18,8% em 27º lugar geral), Amapá (23,3% em 26º lugar geral) e Rondônia (28,7% em 

25º lugar geral); nas Taxas de Congestionamento mais baixas das Turmas Recursais, os 

Estados do Rio Grande do Norte (1% em 24º lugar geral), Amazonas (1% em 23º lugar 

geral) e Sergipe (12% em 20º lugar geral); nas Taxas de Congestionamento mais 

baixas dos Juizados Especiais, tem-se os Estados Amapá (1% em 27º lugar), Rio 

Grande do Norte (11,1% em 26º lugar) e Espírito Santo (12,5% em 25º lugar).  

 

Conclui-se, com isso, que o Estado onde se visualizou a mais baixa Taxa de 

Congestionamento geral foi o Rio Grande do Norte, deixando os Estados de São Paulo, 

Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, Estados com mais volumes de processos 

acumulados, apenas com desempenhos regulares.    

 

Em respeito aos gastos da Despesa Total da Justiça versus PIB Estadual, os 

Estados mais bem colocados foram: o Acre (1,77% de investimento), seguido pelo 

Amapá e Rondônia (1,73% e 1,36% ) respectivamente. 

 

No tocante aos gastos da Despesa Total da Justiça no índice de Despesa com 

Pessoal versus Despesa com Bens e serviços, a Bahia foi o Estado que mais investiu 

equilibradamente, com os números 55,9% (pessoal) e 44,1% (bens e serviços), sendo 

seguido por Sergipe (70,1% - pessoal e 29,9% - bens e serviços) e Rio Grande do 

Norte (74,8% - pessoal e 25,2% - bens e serviços). 

 

O Distrito Federal se destacou como o Estado que mais investiu Despesa Total 

da Justiça por habitante, com R$ 423,31. Ficou bem à frente do Amapá (R$180,64) e 

Mato Grosso (R$160,05). Os Estados com mais volumes de processos investem pouco 

nesse item, sendo o Estado do Mato Grosso do Sul como o primeiro colocando entre os 

onze Estados, no 8º lugar geral. 

 

O Espírito Santo foi o Estado que mais investiu no índice Magistrado da Justiça 

Estadual por cem mil/hab., com 12,9 Juízes por cem mil/hab. Seguido do Distrito 
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Federal (11,2 Juízes) e Amapá (11,1 Juízes). Dentre os Estados com mais 

processos, o melhor colocado foi o Mato Grosso do Sul (8º lugar geral). 

 

O índice Quadro Efetivo por cem mil/hab, teve o Distrito Federal com o melhor 

índice nacional (193,1 servidores por cem mil/hab), seguido pelo Acre (150,7) e 

Rondônia (131,1). Mais uma vez o Mato Grosso do Sul se destacou entre os Estados 

com mais volumes de processos, ficando em 4º lugar geral. 

 

No índice Gastos com Informática, o Espírito Santo se destaca com o melhor 

índice nacional (4%) seguido da Paraíba (3,9%) e Mato Grosso ( 3,5). O melhor dentre 

os onze Estados com mais feitos, foi São Paulo, com 3,0%. 

 

Com isso, chega-se a uma conclusão de que todos os Estados, indistintamente, 

conseguem melhores colocações em uns índices e piores em outros, subentendendo-se 

que os dados expostos pelos Relatórios Anuais do CNJ mostram uma justiça 

historicamente apática, que está mudando devido à intervenção de um Pacto Estatal. 

Decorre dessa conclusão, que o choque de gestão promovido pelo CNJ, a partir de 

2004, começa a fazer efeito, pois antes da existência do CNJ, não havia cobrança 

efetiva para mudar a face do Judiciário Nacional. 

 

O fato de vermos Estados com a Taxa de Congestionamento mais baixa como 

os Estados do Rio Grande do Norte e Amapá, que não tem um acervo volumoso e os 

destaques do Distrito Federal nos outros índices, contrapondo-se a Estados com um 

acervo maior, mas com um PIB, também, maior, mostra que o trabalho ofertado pelo 

CNJ e as suas ferramentas, já estão dando resultados, bastando, apenas, modificar o 

paradigma da gestão e implementar um planejamento estratégico exemplar nos Estados 

Federados. O primeiro passo já foi dado pelo CNJ. 

 

Por exemplo, nos Estados com maior volume de processos, os investimentos 

realizados pela Bahia que, de 2006 para 2007, incrementou os gastos com bens e 

serviços em mais de trinta por cento e o trabalho regular executado pelos Tribunais dos 

Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Estados estes, com os 

maiores orçamentos e maiores números de feitos, mostram um clara preocupação em 

dar uma resposta efetiva e positiva ao problema da morosidade e falta de estrutura 

tecnológica e funcional desses tribunais. 
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Destaca-se, também, o bom trabalho realizado pelo Tribunal de Mato Grosso 

do Sul, que aos poucos está investindo consistentemente em vários elementos do índice 

Despesa Total da Justiça Estadual, ressalvando-se que o Estado de São Paulo  foi o 

Estado mais constante no índice da litigiosidade (Taxa de Congestionamento). 

 

Diante de tais números ainda alarmantes, é que o Presidente do CNJ, que 

também é o Presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes, estabeleceu a meta para o 

final de 2009, como prazo derradeiro para que se julgue todos os processos que 

estavam em tramitação até 31 de dezembro de 2005. 

 

É uma meta difícil de ser alcançada na prática, pois em face da atual situação 

de gestão dos Tribunais, lembrando-se que apenas de 2004 para cá é que as mudanças 

começaram a ser implantada, sabendo-se, também, que o Poder Judiciário Estadual luta 

com a questão orçamentária e a forma do repasse estabelecido pelos Poderes 

Executivos Estaduais, chamado duodécimo, que não corresponde à realidade da 

autonomia administrativa visualizada no art. 99 da CF, tornando-se difícil cada 

mudança na esfera do seu Planejamento Estratégico. 

 

Os problemas enfrentados pelo CNJ e pelos Tribunais Estaduais são inúmeros e 

são imensos, pois em sendo o Brasil um país de dimensões continentais, a boa eficácia 

da gestão administrativa leva mais tempo para se efetivar.  

 

Quem sabe, talvez fosse mais fácil tentar atacar o problema do judiciário 

nacional por outras frentes, como por exemplo, o número excessivo de recursos 

jurídicos. Entretanto, os legisladores e juristas não chegam a um consenso, preferindo 

modificar a legislação processual sem extirpar certas espécies de recursos que são 

meramente procrastinatórios, como os Embargos Infringentes, Embargos de 

Divergência e inúmeras subespécies de Agravo.    

 

Acabando com certas espécies de recursos, pergunta-se quem vai se beneficiar 

da celeridade processual de um Tribunal: a sociedade ou as procuradorias das três 

esferas do Poder Executivo, que entopem de processos as varas e gabinetes, 

respondendo juntas, por mais de 80% (oitenta por cento) de todos os feitos judiciais.  
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O gráfico abaixo representa o único tópico entre os estudados que já, 

efetivamente, apresentou um resultado mais positivo, pois, com os investimentos 

estimulados pela ação do CNJ perante os Tribunais de Justiça dos Estados e a tomada 

de consciência dos próprios Tribunais de Justiça, apesar de ter ocorrido, entre os anos 

de 2004 e 2008, um incremento na demanda judicial no 2º Grau, a Taxa de 

Congestionamento do 2º Grau caiu bastante, demonstrando que há saída para os 

problemas que afligem o Poder Judiciário.    

 
 
 
 

         Trabalho x Taxa de Congestionamento da Justiça Estadual no 2º grau 
 

 
 Fonte: CNJ, 2008 

Vê-se, também, que em face da crescente transparência provocada pelo CNJ, 

quando se expõem as estruturas e as suas deficiências, as receitas e as despesas geradas 

todos os anos, os gestores dos Tribunais, em todo o país, estão mudando o modo de 

administrar, tentando solucionar problemas que antes pareciam impossíveis de se 

resolver. É claro que falta um caminho longo a percorrer, mas é o início e tal início já 

foi realizado, quando da criação do CNJ, em 2004, e os frutos que já aparecem ao 

longo de poucos anos, modificando problemas seculares.  

 

Há de ser otimista, pois com o CNJ, a sociedade brasileira tem ao seu serviço 

uma ferramenta de cobrança efetiva, positiva, que já responde, em tão pouco tempo, 

corrigindo, como se podem verificar, as questões relativas ao nepotismo, 

transparências nos dados, combate à corrupção, regularização das serventias do 

extrajudicial, regras para o concurso público para a Magistratura, Código de Ética para 

os Magistrados, dentre outros.   
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Com isso, conclui-se que os Poder Judiciário dos Estados em quase a sua 

totalidade, precisam de uma mudança radical nos seus modelos de gestão pública, 

mostrando que o CNJ está certo em forçar uma reforma, implantando, através do seu 

Planejamento Estratégico, um choque de gestão, modernizando conceitos, ações e 

metas que até então, poucas vezes foram observadas em um determinado Poder da 

República Nacional. 
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5. SISTEMA DE GESTÃO 

 

5.1 Gestão Pública e Poder Judiciário 

 

O conhecimento iluminado e milenar dos sábios orientais chegou ao ocidente 

através dos gregos, que ao implantarem o conceito peculiar da nova razão ocidental, 

visualizou-se, com o passar dos tempos, a superação dos mitos, preconceitos e 

aparências, para trilhar o árduo caminho do direito e da justiça, que nada mais é do que 

um prolongamento dessa razão ocidental. 

 

Apesar de entender que o direito é uma invenção humana, um fenômeno 

histórico e cultural, criado para deprimir conflitos e pacificar a sociedade, o conceito 

de administração pública de um Estado é também bastante antigo e tem por finalidade 

criar regramentos que estabeleçam uma mínima ordem e eficiência neste Estado, 

gerando a estabilidade social (BURDEAU, 2005). 

 

Hoje, conceitos como gestão pública, governança, governabilidade dentre 

outros, surgem como ferramentas de apoio aos governantes, para melhor utilizar os 

recursos, quer de ordem financeira, quer de ordem tecnológica. Existe, também, o 

conceito atual de Ciência e Tecnologia (C & T), que começa a ser aplicado no campo 

da gestão pública. Tal conceito entende que o conhecimento, desde que 

“cientificamente” gerado e “tecnologicamente” aplicado, sempre se traduzirá em um 

aumento do bem estar da sociedade (SARTI, 2007).  

 

A evolução humana fez com que o direito também evoluísse, utilizando-se de 

um sistema jurídico completo e auto-suficiente que preenchesse eventuais lacunas, 

onde os conflitos são resolvidos pelos costumes, leis, analogia, princípios gerais 

dogmáticos e aonde o seu ordenamento jurídico irá se impor perante todos. 

 

É nesse ambiente que um novo Estado emergiu das sombras do poder medieval 

e absolutista para se tornar o Estado Liberal (século XVIII). Entretanto, tal Estado 

liberalista precisou modificar o seu próprio modelo, sedimentado através dos tempos 

por economistas como Adam Smith, David Ricardo e John Keynes. 
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Verificou-se que o desenvolvimento do modelo liberal e uma crescente 

economia capitalista geraram, através do século XIX, inúmeros monopólios regionais e 

mundiais, onde os princípios do liberalismo levavam a uma contradição do próprio 

paradigma liberal, em que a nova realidade econômica se baseava na concentração de 

renda e da propriedade. 

 

O liberalismo defendia: 1) a mais ampla liberdade individual; 2) a democracia 

representativa com separação e independência entre os três poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário); 3) o direito inalienável à propriedade e 4) a livre iniciativa e a 

concorrência como  princípios básicos capazes de harmonizar os interesses individuais 

e coletivos e gerar o progresso social (SANDRONI, 2003).  

 

No início do século XX, o liberalismo está no auge, com o princípio do laissez-

faire, onde não há lugar para a ação econômica do Estado, que deve apenas garantir a 

livre-concorrência entre as empresas e salvaguardar a paz social, protegendo a 

propriedade privada (SANDRONI, 2003). 

 

Entretanto, no pós-guerra, a ideia dominante era a Teoria geral de Keynes, 

protagonista de Bretton Woods (1944), onde o Estado intervencionista social 

proporcionaria o welfare state, fundamentado através do economista A.C. Pigou, que 

era o Estado do bem-estar social. 

 

Ou seja, entre os anos trinta  e os anos sessenta do século XX, o Estado foi um 

fator de desenvolvimento econômico e social, verdadeira mola propulsora do 

desenvolvimento mundial antes do advento da globalização. No pós Segunda Grande 

Guerra, viu-se o período de maior prosperidades econômicas, aumentando o padrão de 

vida sem precedentes na história da humanidade (BRESSER-PEREIRA, 1997). 

 

A partir dos anos setenta, em decorrência do crescimento distorcido e com o 

surgimento do processo de globalização, o Estado entrou em crise. A resposta veio 

através do modelo do Estado Mínimo, modelo convencionado pelo Consenso de 

Washington, no início dos anos noventa e abandonado ainda nessa década, pela 

tendência mundial denominada Pós-Consenso de Washington (BRESSER-PEREIRA, 

1997).  
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Viu-se que a proposta neoconservadora do Estado Mínimo era inviável, pois o 

Estado Mínimo seria aquele com um mínimo de atribuições (privatizando as atividades 

produtivas) e, portanto, com um mínimo de despesas como forma de solucionar os 

problemas relacionados com a crise fiscal: inflação intensa, déficits em conta corrente 

no balanço de pagamentos, crescimento econômico insuficiente e distorções na 

distribuição de renda funcional e regional (SANDRONI, 2003).  

 

O posterior modelo neo-liberal deixou claro que a época do Estado 

intervencionista social já estava ficando superado, demonstrando que não existe 

modelo ideial e que as antigas ideias de Thomas Malthus, conhecida como a Lei de 

Malthus, de que a demanda vai ser sempre maior que a oferta, retornavam do século 

XIX para atormentar os novos economistas. 

 

Malthus entendia que a demanda (população mundial) cresce através de 

progressão geométrica (P.G.), enquanto que a oferta (alimentos), cresce através da 

progressão aritmétrica (P.A.). Ou seja, sempre vai se haver conflitos locais, pobreza ou 

fome generalizadas que irão provocar a desigualdade. Se essa desigualdade não for 

superada e se extremar, poderiam ocorrer guerras mundiais, pestes devastadoras, 

epidemias e fome de proporções muito grande que iriam equilibrar, temporariamente, a 

situação, claro que a um custo humano muito alto (MALTHUS, 1999).  

 

Entretanto, vislumbrou-se com a tentativa neoliberal do Estado Mínimo, a 

verdadeira natureza da reforma estatal. O Estado não deve, apenas, exercer suas tarefas 

clássicas – garantia da propriedade e dos contratos, mas deve, também, ser garantidor 

dos direitos sociais e promotor da competitividade do seu respectivo país (BRESSER-

PEREIRA, 1997).  

 

No Brasil, a crise mundial do petróleo dos anos setenta refletiu-se na crise do 

Estado dos anos oitenta, associada à ditadura de Estado, uma crise inflacionária e uma 

dívida externa muito grande, que deixou o Estado brasileiro numa economia semi-

estagnada (BRESSER-PEREIRA, 2004).  
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Entretanto a Carta Magna de 1988 proporcionou a possibilidade de 

mudanças. Uma delas foi à aplicação do princípio da descentralização dos serviços 

sociais para os Estados-membros e Municípios. Infelizmente, no plano de gestão 

pública, a Constituição de 1988 trouxe certo retrocesso, ao criar privilégios inaceitáveis 

para a burocracia pública (BRESSER-PEREIRA, 2004).  

 

A sorte é que a grande mudança administrativa e organizacional do Estado 

brasileiro começaria com o reforma da gestão pública de 1995-1998. Com ela o Brasil 

acompanha, com uma pequena defasagem, a segunda grande reforma do Estado 

moderno. A primeira foi à reforma burocrática, que ocorreu nos países europeus 

desenvolvidos no final do século XIX, nos EUA no início do século XX, e no Brasil a 

partir de 1936-38. É a reforma que substitui a burocracia patrimonialista por uma 

burocracia e um estilo de administração weberianos (BRESSER-PEREIRA, 2004). 

 

A partir dos anos oitenta, começa na Inglaterra, e depois se espalha para a 

maioria dos países desenvolvidos, a reforma da gestão pública, que o Brasil adotará já 

nos anos noventa (BRESSER-PEREIRA, 2004).   

 

O objetivo fundamental dessa reforma da gestão pública é a de tornar o Estado 

mais eficiente. Tal reforma de 1995-98, estabeleceu dois princípios para a organização 

do Estado brasileiro e um novo princípio para a sua administração. O primeiro 

princípio organizacional é o terceirizar, ou “publicizar”, as atividades exclusivas de 

Estado: terceirizar para as empresas privadas os serviços auxiliares do Estado, como 

obras públicas, limpeza, serviços de alimentação, digitação, etc; e publicizar os 

serviços sociais, contratando organizações públicas não-estatais para realizá-los por 

contratos de gestão. O segundo princípio organizacional é de no caso de atividades 

exclusivas do Estado, tornar as agências executivas e reguladoras mais 

descentralizadas, garantindo aos gestores maior autonomia com mais responsabilização 

– accountability (BRESSER-PEREIRA, 2004).   

 

O novo princípio de gestão é o de substituir parcialmente os controles 

burocráticos clássicos (supervisão, regulamentação detalhada e auditoria), pelos 

controles ou sistemas de responsabilização gerenciais: o controle por resultado e o 

controle social por organizações da sociedade civil e pela mídia (BRESSER-

PEREIRA, 2004).   
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É a imposição de elementos necessários para o bom andamento de um Estado, 

como a governança e a governabilidade, que a reforma da gestão pública irá realizar, 

utilizando-se, também, o conceito de responsabilização ou accountability. Existe 

governança em um Estado quando seu governo tem as condições financeiras e 

administrativas para transformar em realidade as decisões que toma. Entretanto, o 

Estado pode ter governabilidade na medida em que seus dirigentes contem com os 

necessários apoios políticos para governar, no entanto, pode governar mal por lhe faltar 

a capacidade de governança, deixando o Estado imobilizado (BRESSER-PEREIRA, 

1997).   

 

 Porém, tais mudanças, utilizando-se dos conceitos de governança e 

governabilidade, partem do pressuposto de que o Estado brasileiro é democrático, pois 

a descentralização gerencial só é viável no contexto de uma sociedade civil com 

capacidade para exercer controle social (BRESSER-PEREIRA, 2004).   

 

Visualiza-se, com essa situação que a reforma de gestão proposta ainda esbarrar 

em certas situações de transição entre uma democracia efetiva, que é o que se busca no 

Estado brasileiro, e uma democracia não tão efetiva, a do Brasil real, ainda ligada a um 

passado autoritário (ZAVERUCHA, 2000). 

 

Ademais, vê-se que a reforma de gestão, acrescida da edição da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, que criou o CNJ, deixa claro a necessidade do choque de 

gestão no Poder Judiciário, pois tal Poder, além de não aplicar os novos conceitos de 

gestão como governança, governabilidade, accountability entre outros, estava 

extremamente atrasado, como assim expõe o trabalho de Vladimir Passos de Freitas 

que narra: 

 

Em relação ao passado, não havia por parte dos administradores 

públicos do judiciário muita preocupação com os aspectos enfocados, 

ou seja, não havia programas de qualidade para melhoria e 

fortalecimento do corpo funcional. Os magistrados e servidores, uma 

vez empossados, passavam diretamente às suas atividades, servindo-se 

de sua experiência anterior, como advogados ou qualquer outra 

atividade. Com relação ao  planejamento das atividades, tal com é feito 
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hoje, não havia a maior preocupação, nada era transmitido aos 

magistrados e servidores. Os servidores nos primórdios da Justiça eram 

requisitados ou cedidos por outros órgãos e alguma providência na linha 

debatida, não passava de iniciativa isolada de alguma chefia (FREITAS, 

2003). 

 

A revolução ocorrida na Europa dos anos oitenta, com o surgimento de novos 

conceitos de gestão pública deveu-se, principalmente, ao entendimento de que é um 

princípio ordenador realizar as reformas no setor público como dimensão essencial 

para a correta efetivação da democratização até de países já desenvolvido e com a 

democracia sedimentada, que se utilizam do modelo democrático de Westminster. 

 

É claro que essa mudança de paradigma começou na década de setenta, onde a 

organização centralizada do setor público mostrou sinais de esgotamento. Um estudo 

que mostra claramente isso foi realizado por Robert D. Putnam, na Itália, em 1970, 

onde a criação de 15 (quinze) governos regionais culminou com a reforma 

constitucional de 1991, que extinguiu cerca de metade dos ministérios nacionais do 

país – transferindo suas funções para entidades regionais, que resultou em elevação da 

receita nacional de 30% (trinta por cento) para 70 % (setenta por cento). Esse 

movimento de descentralização foi realizado pelos socialistas e setores modernizadores 

reformistas, que originou uma das mais audaciosas experiências de reorganização 

territorial em todo o mundo (PUTNAM, 2006). 

 

Ao analisar que o norte da Itália, embora com algumas inconstâncias, Putnam 

observou que a região manteve-se, com o passar do tempo, uma cultura cívica mais 

intensa, com um maior envolvimento da população com a coisa pública, deixando 

claro a capacidade de cooperação entre as pessoas e governos. Ao contrário, o sul da 

Itália se diferenciava bastante, onde no passado, foi mais rica que o norte, no período 

da pesquisa, constatou-se como uma região individualista, hierárquica, clientelista, 

com maior presença paternal e dominadora da Igreja Católica, dificultando o sucesso 

da descentralização organizacional do Estado, além da atuação constante negativa da 

Máfia (PUTNAM, 2006). 

 

Esse estudo mostrou que o conceito de capital social, embora não novo à época, 

estava em voga ao explicar a necessidade de se valorizar o poder local, fortalecer as 
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comunidades e promover o desenvolvimento sustentado, apesar de prováveis 

revezes locais como a máfia italiana (PUTNAM, 2006). 

 

O conceito de capital social não surgiu com o sociólogo francês Pierre 

Bourdieu, e sim em 1916, com Lyda Judson Hanifan, jovem educador que usou o 

conceito para descrever centros comunitários de escolas rurais, onde a pobreza 

crescente acompanhava o decréscimo social e das relações de vizinhança entre as 

pessoas da comunidade. Entretanto, a sua abordagem, já nos anos oitenta, é bastante 

interessante e complementar ao texto de Hanifan. Bourdieu explica que : 

 

Capital social é um agregador de recursos, reais ou potenciais, que 

possibilitam o pertencimento duradouro a determinados grupos e 

instituições, ou seja, é o conjunto de relações sociais de que dispõe um 

indivíduo ou grupo. Pressupõe um trabalho de sociabilidade. 

(BOURDIEU, 1996).   

   

 Continua Bourdieu, indicando que a primeira abordagem da noção de capital é 

a econômica, entretanto, além do capital econômico, que é constituído pelos diferentes 

fatores de produção e pelo conjunto de bens econômicos; há o capital cultural, que é o 

conjunto de qualificações intelectuais produzidas pelo sistema escolar ou transmitidas 

pela família; há o capital social já descrito e há o capital simbólico, que corresponde ao 

conjunto de rituais que levam a um controle social através de um código de honra, com 

vantagens sociais e consequências efetivas (BONNEWITZ, 2005). 

 

Toda essa abordagem foi utilizada para entender que as mudanças na gestão de 

um Estado e mesmo de um Poder como está ocorrendo agora com o Poder Judiciário 

nacional, com o CNJ, serve para explicar a distância que existia entre os dirigentes dos 

Poderes e a população, sendo que a cobrança sobre o Poder Judiciário sempre foi mais 

forte, por está mais próximo fisicamente da população e infelizmente, mais longe 

institucionalmente. 

 

É para diminuir tal distância que foi criado o CNJ, efetivando o conceito de 

liberdade e justiça proposto por Amartya Sen, que com sua obra “Desenvolvimento 

como liberdade”, prega a aproximação do setor jurídico do Estado com a população. 

Amatya Sen entendia que o indivíduo tem uma concepção ética, que corresponde à 
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liberdade positiva, e que leva o indivíduo a buscar o bem-estar, que não é 

necessariamente a situações mercantis, visando a esperança de uma boa vida, 

integração social, relações familiares, nutrição, alfabetização e que o Estado tem a 

responsabilidade social para com esse indivíduo, se obrigando a lutar contra as 

desigualdades sociais (SEN, 2004).  

 

A tese de Amartya Sen trilha um caminho árduo, mas o Estado brasileiro 

precisa encontrar ferramentas que não tornem o fosso institucional que existe entre os 

Poderes e a população, numa verdadeira fossa abissal. O Poder Legislativo nacional 

deixa claro a cada dia, a cada malferimento à Carta Constitucional, que o Poder 

Judiciário não pode enveredar pelo mesmo descaminho e o CNJ demonstra avanços 

tanto na parte ética, quanto na parte tecnológica do serviço público. Espera-se que um 

dia, quem sabe, os outros dois Poderes, Executivo e Legislativo, cumpram os seus 

papéis institucionais e criem os seus próprios controles externos de maneira efetiva.     
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5.2 Propostas atuais de gestão como fundamento da política de Controle Externo do 

Poder Judiciário em Pernambuco  

 

Em Pernambuco, assim como em todos os Estados Federativos, não havia a 

consciência de bem gerir o Poder Judiciário, utilizando-se os conceitos e modelos de 

gestão. Cada Tribunal implementava a questão administrativa da forma como melhor 

lhe conviesse. Algumas soluções que davam resultado derivavam mais de situações 

isoladas, do que de algum sistema nacional de boas práticas jurídicas.  

 

Isso quase mudou quando se tentou modernizar a coisa pública, através de 

sistemas de informática, na década de setenta, entretanto, tais sistemas não eram 

integrados. Apesar da criação do CNJ e da sua tentativa de modernizar o Poder 

Judiciário através de novas ferramentas tecnológicas e novos sistemas de informática, 

o Estado de Pernambuco, assim como todos os outros Estados, refletia até o início do 

século XXI, conceitos arcaicos de gestão. 

 

Infelizmente, a atualização provocada pela mudança do modelo de gestão de 

um Poder Judiciário em um determinado Estado da Federação, não passa apenas pela 

mudança de consciência de seus dirigentes ou gestores, mas, passa, também, pela 

possibilidade de se atingir metas que precisem de orçamento para atingi-las. 

 

Todos os Tribunais dos Estados, englobando-se Pernambuco, passaram e 

passam por uma situação limitadora de sua evolução, que é a pseudo-autonomia 

vislumbrada na Carta Maior, através do art. 99. Essa autonomia pode ser 

administrativa, mas financeira ela não é, pois se depende do Poder Executivo regional 

para tentar a cada ano, melhorar a prestação jurisdicional. É bem verdade que o próprio 

Poder Judiciário pode utilizar outros mecanismos, como por exemplo, os valores 

arrecadados com as custas, para tentar um certo nível de independência, mas sempre 

ficará dependente, de alguma forma, do Poder Executivo. 

 

O fato de ter um orçamento limitado por repasses do duodécimo, sem muita 

possibilidade de crescimento, finda por engessar o próprio trabalho institucional de tal 

poder, pois quando se gasta muito com pessoal, falta orçamento para bens e serviços. 

Isto acontece com Pernambuco e com a quase totalidade dos Estados federados.  
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O CNJ trouxe mudanças na visão de gestão dos Tribunais, com o seu 

Planejamento Estratégico possibilitou a modernização dos conceitos de metas e ações 

dos Tribunais que, com dificuldade, implantam as ferramentas disponibilizadas pelo 

CNJ, para melhor gerir o seu orçamento e sua prestação jurisdicional. 

 

No Estado de Pernambuco, apesar da situação de dificuldade de se conseguir 

modernizar a gestão judiciária, deve-se lembrar que foi em Pernambuco que surgiu 

uma das primeiras Ouvidorias do Brasil, antes mesmo da criação do CNJ, e que 

mostra, hoje, que dá resultado, pois, se no início eram algumas centenas de demandas, 

atualmente, são quase quatro mil demandas, só em 2008. 

 

Isso é um reflexo de que ações efetivas não necessitam, necessariamente, de 

grandes orçamentos. Daí vem a maior contribuição do CNJ. Sua ajuda não é financeira, 

é educacional-funcional, dando as diretrizes para que os Tribunais encontrem seu 

norte. 

 

Pernambuco conta, também, com um sistema de fácil consulta jurídica e de um 

sistema de pregão eletrônico muito eficiente e transparente, que deu rapidez ao serviço 

de compra e venda de materiais do TJPE. 

 

Assim, vê-se que Pernambuco já se utiliza de ferramentas tecnológicas 

ofertadas pelo CNJ, como, por exemplo, o Sistema CNJ (PROJUDI) e também, usa  

conceitos modernos de gestão pública como o da transparência ou responsabilização 

(accountability). 

 

Mas, também se deve atentar para o fato de que o Estado de Pernambuco se 

situa de maneira apenas regular entre o estudo comparativo tanto nos Relatórios 

Anuais do CNJ, quanto no tópico do presente estudo realizado, que era uma 

comparação entre os onze Estados com mais volume de processos, deixando claro que 

há muito a ser realizar, entretanto, há de ser otimista, pois os dirigentes do TJPE estão 

em sintonia com o CNJ.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Visualiza-se, finalmente, no presente estudo, que o tema proposto 

conjuntamente com a problematização, dão conta de que há duas questões importantes 

na proposição: uma é o controle externo instituído, o que nunca ocorreu no Brasil e 

outra é a atuação do CNJ, como órgão de um controle externo da sociedade em 

parceria com o próprio Poder Judiciário e a sua atuação efetiva nos Estados Federados. 

 

Bem, o Controle Externo como foi proposto pela Emenda Constitucional nº 

45/04, potencializando os conceitos do direito administrativo referente aos controles 

interno e externo na administração pública judiciária, veio para ficar, pois além de ser 

usado há algum tempo em algumas democracias mundiais, mostrando sua eficiência, 

em pouco tempo de utilização no Brasil, com a visualização dos julgados no Plenário 

do CNJ, vê-se que tal controle já mostrou resultados, com a implementação de 

inúmeras Resoluções indicando o norte para os Tribunais de vários Estados. São 

contribuições de ordem tecnológicas, éticas, legais, administrativas e educativas. 

 

Essas inovações propostas pelo CNJ estão dando tão certo e com ressonância 

perante a sociedade de um modo geral, que está elevando, também, a atuação do 

Conselho Nacional do Ministério Público, que pertence à estrutura do Poder Executivo. 

Quem sabe tal poder, conjuntamente com o Poder Legislativo, visualizando o benefício 

de tal Conselho e o bem exemplo já dado pelo Portal da Transparência, não 

estabelecem um Controle Externo em suas dependências. Assim estariam contribuindo 

para a sua boa visibilidade perante a sociedade, tão descrente com os inúmeros e 

recentes casos de desmandos com a coisa pública e ao mesmo tempo, cumprindo o 

papel isonômico entre os Poderes. 

 

O fato de dizer que já é controlado pela mídia, pela sociedade durante as 

eleições, pelo Ministério Público e pelos Tribunais de Contas não servem de escusas 

para esses Poderes, pois, é certo que o Poder Judiciário não elege, em sua grande 

maioria, os seus membros, como assim respondem os que não querem tal controle 

externo nos outros Poderes, é certo, também, que escândalos no Judiciário são bem 

menores que os incontáveis escândalos dos outros poderes, mas com uma ressonância 

muito maior quando acontece no Judiciário, que em tese, não deveria existir tais erros, 
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entretanto, deve-se afirmar que a qualidade ética e moral do Judiciário é 

incomensuravelmente maior que a vista nos outros Poderes, pois, um juiz, para assumir 

tal cargo, necessita passar por exame da sua vida pregressa, o que não ocorre com os 

políticos, além de ter que passar por concurso público.   

 

Como assim assevera José Pericles Chaves, “A Assembléia Nacional 

Constituinte de 1988 ofereceu uma oportunidade singular e histórica de correção dos 

conhecidos e decantados defeitos estruturais, equívocos e excessos processuais do 

Judiciário Brasileiro...” (CHAVES, 2003).  

 

Isto realmente é verdade, se na Assembléia Nacional Constituinte, que 

funcionou entre 1987 e 1988, tivesse colocado no texto o tão necessário controle 

externo do Judiciário, as reformas já estariam implantadas e as respostas efetivas e 

positivas já tinham sido dadas. Mas, a reforma veio em tempo e ainda não acabou, pois 

o Poder Judiciário tem sempre que evoluir, pois a demanda por resoluções de conflito 

sempre cresce bem mais do que o Poder Judiciário tem condições de responder. 

 

É só verificar os números alarmantes: desde 1940 até hoje, a demanda do STF, 

órgão judiciário máximo cresceu 446,3% (quatrocentos e quarenta e três por cento), 

sendo que nos últimos vinte anos foi de 425,25%. A demanda no STJ, segundo em 

importância no país, cresceu desde 1989, o incrível percentual de 393,7%. Nos Estados 

Federados a demanda cresceu nesses mesmos expoentes, gerando na Presidência do 

CNJ, a motivação para incentivar todos os Tribunais a tentar zerar, até o final de 2009, 

o estoque de processos interpostos ate 31 de dezembro de 2005. 

 

O interessante é que essa demanda gigantesca, vem provocando um verdadeiro 

inchaço no Poder Judiciário Nacional, que tem sempre, como parte, na maioria dos 

casos, alguma entidade pública, que lideram um alarmante número de 80% (oitenta por 

cento) das demandas do Judiciário (CNJ, 2007).   

 

Com isso, os operadores do direito (Juízes e servidores), além da sociedade, 

observam que, felizmente, o controle externo veio para ficar e a resposta já é dada pela 

atuação do CNJ, que já fez cair em um milhão os feitos que estavam parados nas 

cercanias de inúmeros Juizados, quando do Movimento Nacional pela Conciliação, que 

é realizado todo ano no mês de dezembro (CNJ, 2008).  
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Além disso, a não resposta pela grande demanda estimulada, não revela como 

únicas culpadas as Procuradorias das três esferas do Poder Executivo, isto é óbvio, pois 

se deve analisar, também, que é obrigação do Poder Judiciário prestar um bom serviço 

a quem quer que seja.  

 

O maior culpado dessa situação é o insulamento administrativo que o Poder 

Judiciário estava imerso desde o tempo colonial. A falta de bons procedimentos 

gerencias deixa claro, atualmente, que se leva um determinado tempo quando se tenta 

implantar medidas e ações para dar celeridade à prestação jurisdicional, cumprindo, 

assim, o princípio constitucional da eficiência e o princípio processual da 

razoabilidade. 

 

Essa premente atuação do CNJ, desde a sua criação em 2004, é que está 

fazendo a mudança do paradigma de gestão pública e da atuação dos gestores 

judiciários. O CNJ dá visibilidade às mudanças quando se utiliza do seu Planejamento 

Estratégico e assim coloca à disposição dos Tribunais, ferramentas tecnológicas como 

o Sistema CNJ/ PROJUDI (estatísticas), Gestão de Sistemas Informatizados do Poder 

Judiciário, Portal do CNJ, Padronização Taxonômica das Tabelas do Judiciário em 

nível nacional, Numeração Única dos Processos (Resolução nº 65/08), Sistema 

RENAJUD (restrição on line de veículos), Banco de Soluções, Rede Nacional do 

Judiciário, Sistema INFOJUD, Sistema financeiro BACENJUD, Sistema Nacional de 

Bens apreendidos, Cadastro Nacional de Condenados por atos de Improbidade 

Administrativa, Projeto EJUD e Sistema Malote (Hermes). 

 

As inovações tecnológicas decorrem do bom trabalho realizado pelas 

Comissões do CNJ, definindo a preeminência do combate à morosidade judiciária, 

corrupção, nepotismo, atraso tecnológico, coibindo, também, os abusos que tiverem 

ocorrido e que foram praticados por Juízes e até servidores se as Corregedorias dos 

Estados, por algum motivo, for impedida.   

 

Após visualizar que o Controle Externo do Poder Judiciário Nacional não 

causou mossa no Pacto Federativo, hoje Pacto Republicano, pois não interfere na 

atuação jurisdicional do Poder Judiciário, estando adstrito ao órgão máximo do 

judiciário, que é o STF, observando, apenas, a atuação financeiro-administrativa dos 
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Tribunais, atuação do órgão de controle externo do judiciário, o CNJ investe, 

assim, na consolidação da uma democracia que hoje ainda é frágil. 

 

Diante das dificuldades que se vê na gestão pública do poder judiciário, 

lembrando-se que Juiz não é administrador, o CNJ apoia a modernização das várias 

espécies de gestão que os Tribunais tem que lidar, para assim, dar uma boa resposta à 

sociedade e ao cidadão tão descrente com a vida política e jurídica do nosso país.     

 

O Planejamento Estratégico do CNJ está fazendo a sua parte, auxiliando os 

Tribunais e editando Resoluções, Acordos de Cooperação Técnica, e outros 

instrumentos para que os Tribunais possam melhorar os seus resultados nos quesitos 

eficiência, celeridade, moralidade e funcionalidade, entretanto, não se pode colocar 

toda a carga de responsabilidade no CNJ, pois os Tribunais precisam pressionar os 

legisladores para efetivar mudanças radicais e processuais. 

 

Em Pernambuco e nos outros Estados Federados, chegou-se à conclusão de que 

a gestão pública e atuação judicial andavam emperradas e o CNJ começou a modificar 

essa situação. A apresentação de tais serviços implementados pelos Tribunais de 

Justiça não corresponde a uma mudança imediata, nem poderiam, pois,  em 2007, o 

número total de processos foi de 67,7 (sessenta e sete vírgula sete) milhões na Justiça 

Brasileira, ficando a Justiça Estadual com 57,1 (cinquenta e sete vírgula um) milhões 

de processos, ou 80% (oitenta por cento) do total geral da Justiça Brasileira, com uma 

Taxa de Congestionamento de 74% (setenta e quatro por cento) na média.  

 

Com isso, chega-se a uma conclusão de que todos os Estados, indistintamente, 

conseguem melhores colocações em uns índices e piores em outros, subentendendo-se 

que os dados expostos pelos Relatórios Anuais do CNJ mostram uma justiça 

historicamente apática, que está mudando devido à intervenção de um Pacto Estatal. 

Decorre dessa conclusão, que o choque de gestão promovido pelo CNJ, a partir de 

2004, começa a fazer efeito, pois antes da existência do CNJ, não havia cobrança 

efetiva para mudar a face do Judiciário Nacional. 

 

Particularmente, o Estado de Pernambuco está com a Taxa de 

Congestionamento muito alta, destacando-se negativamente a Taxa de 

Congestionamento do 1º Grau (1º  lugal geral), 3º lugar geral na Taxa de 
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Congestionamento do 2º Grau (2º lugar entre os onze Estados), tendo ficado em 13º 

lugar geral na Taxa de Congestionamento dos Juizados Especiais (6º lugar entre os 

onze Estados) e 14º lugar geral na Taxa de Congestionamento das Turmas Recursais 

(6º lugar entre os onze), sendo regular apenas. Nos outros índices, Pernambuco mostra 

que tem os mesmo problemas que atingem a totalidade dos Estados, como: a) diferença 

muito grande entre o PIB Estadual e a Despesa Total do Judiciário e b) número baixo 

de Juiz por 100 mil/hab., destacando-se, regularmente, nos índices: gastos com 

informática (12º lugar geral e 6º entre os onze Estados) e no índice Despesa com 

Pessoal versus Despesa com Bens e Serviços, do índice geral de Despesa Total do 

Poder Judiciário pernambucano (16º lugar geral e 9º entre os onze Estados). 

 

Entre os outros Estados, destacam-se em números gerais os Estado do Rio 

Grande do Norte, Amapá, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de 

Janeiro, Bahia e o Distrito Federal. Dentre os onze Estados pesquisados, destaque para 

São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. 

  

Aqui vai a contribuição sugestiva do trabalho. O número excessivo de recursos 

judiciais torna a justiça mais lenta do que ela é naturalmente. Isto é fato. Os 

doutrinadores do direito até podem achar a justiça anglo-saxônica diferente da nossa e 

até simplista, mas ela é célere e os seus entraves são menores que a nossa justiça, que 

tem herança romano-germânica. 

 

Os recursos judiciais na esfera do Judiciário brasileiro entravam a justiça e 

provocam até problemas na economia. Recursos como os Embargos Infringentes e 

Embargos de Divergência e as inúmeras subespécies de Agravo, não têm sentido de 

existir, servindo, apenas, para procrastinar os processos judiciais e demorar anos, 

décadas para solucionar demandas que seriam até de simples resolução. 

 

Outra sugestão que fica é a da necessidade de se pressionar o Poder Executivo a 

incrementar o repasse do Poder Judiciário, pois, assim, conclui-se que existem as 

ferramentas para diminuir o insulamento do Judiciário, mas não há como 

operacionalizar tais mudanças, avanços ou metas, com a obstacularização de um Poder 

por outro, ferindo o Pacto Republicano e o sistema de freio e contrapesos, que é à base 

de um sistema democrático. Vê-se que os atuais números dos repasses visualizados no 
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índice PIB estadual versus Despesas do Poder Judiciário, indicam a necessidade de 

se aumentar o percentual. 

 

O interessante é que se põe a culpa na justiça e no judiciário por toda a lentidão 

processual, morosidade judiciária, burocracia e, em parte, tem grande fundamento tal 

premissa, entretanto, se os operadores do direito, juristas, legisladores quisessem 

realmente modificar tal panorama, bastava apenas diminuir o excessivo número de 

recursos e verificar a atuação coerente do CNJ. O Poder Judiciário iria ficar moderno, 

célere e daria uma boa prestação jurisdicional. 

 

Há de se ressaltar, ainda, uma preocupação que surge em forma de 

questionamento. E se a justiça se tornar bastante célere como a atuação do CNJ e do 

cumprimento de suas metas pelos Tribunais, ao se observar que os maiores 

demandantes no Poder Judiciário Nacional são os entes públicos e as suas 

procuradorias, tais entes teriam condições de pagar possíveis condenações e assim 

inscrever nos referidos Precatórios futuros, os compromissos assumidos por tais 

dívidas oriundas de condenações judiciais?   

 

Assim conclui-se o estudo, com a esperança de se ter contribuído, de alguma 

forma, para o entendimento do universo da gestão pública e sua atuação em um 

determinado Poder republicano, no caso o Poder Judiciário brasileiro e a atuação de 

seu órgão de Controle Externo, o Conselho Nacional de Justiça.  
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8.     ANEXO 

 

8.1  Constituição Federal da República Federativa do Brasil – Promulgada em 

           05/10/88 –  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

............................................................................................................................................

. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

.............................................................................................................. 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; (Regulamento) 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
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LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem; 

LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado 
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder; 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

LXXII - conceder-se-á "habeas-data": 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 
ou administrativo; 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos; 

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso 
além do tempo fixado na sentença; 

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 

a) o registro civil de nascimento; 

b) a certidão de óbito; 

LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, 
os atos necessários ao exercício da cidadania. 

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)    (Decreto Legislativo com força de Emenda 
Constitucional) 
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§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação 

tenha manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

 

.............................................................................................................................................. 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

............................................................................................................................................... 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 
termos desta Constituição. 

................................................................................................................................................
.. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

................................................................................................................................................
.. 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 
estado de defesa ou de estado de sítio. 

§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos 
respectivos membros. 

§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada 
não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

................................................................................................................................................
. 

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros 

de Estado 

.......................................................................................................................................................

.. 
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Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

 

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais 
Superiores têm sede na Capital Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o 
território nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso 
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas 
as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e 
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade e 
merecimento, atendidas as seguintes normas: 

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco 
alternadas em lista de merecimento; 

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância 
e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antigüidade desta, salvo se não houver com 
tais requisitos quem aceite o lugar vago; 

c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de 
produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em 
cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo 
voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e 
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do 
prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão; (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, 
alternadamente, apurados na última ou única entrância; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

IV previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de 
magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em 
curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de 
magistrados; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco 
por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os 
subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e 
estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a 
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diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem 
exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais 
Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o 
disposto no art. 40; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VIII o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse 
público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do 
Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

VIIIA a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância 
atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso II; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público 
à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo 
as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XI nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído 
órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício 
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, 
provendo-se metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 
pleno; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XII a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e 
tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense 
normal, juízes em plantão permanente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda 
judicial e à respectiva população; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de 
mero expediente sem caráter decisório; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XV a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos 
Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, 
com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação 
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla 
pelos órgãos de representação das respectivas classes. 

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao 
Poder Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para 
nomeação. 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, 
dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver 
vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; 

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 
153, III, e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; 
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II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; 

III - dedicar-se à atividade político-partidária. 

IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três 
anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: 

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das 
normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e 
o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem 
vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva; 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva 
jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no 
art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de 
confiança assim definidos em lei; 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e 
servidores que lhes forem imediatamente vinculados; 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça 
propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; 

b) 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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, 
bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, 
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público. 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para 
a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e 
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e 
sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de 
recursos por turmas de juízes de primeiro grau; 

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e 
secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar 
casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de 
habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras 
previstas na legislação. 

§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça 
Federal. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



 

O CONTROLE EXTERNO DO PODER JUDICIÁRIO E A ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NOS 
ESTADOS DA FEDERAÇÃO: AS PROPOSTAS ATUAIS DE GESTÃO EM PERNAMBUCO E OUTROS ESTADOS. 

223
§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos 

serviços afetos às atividades específicas da Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. 

§ 1º - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados 
conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 2º - O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete: 

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais; 

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos 
Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. 

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas 
orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores 
aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na 
forma do § 1º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em 
desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos 
ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 
despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos 
suplementares ou especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

................................................................................................................................................
.. 

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre 
cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada. 

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado 
Federal. 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a 
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os 
membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado 
e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 
52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes 
de missão diplomática de caráter permanente;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
23, de 1999) 

d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas 
anteriores; o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da 
República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de 
Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o 
Distrito Federal ou o Território; 

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 
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g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 

h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do "exequatur" às cartas 
rogatórias, que podem ser conferidas pelo regimento interno a seu Presidente; (Revogado 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

i) o habeas corpus , quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o 
paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do 
Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única 
instância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999) 

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões; 

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a 
delegação de atribuições para a prática de atos processuais; 

n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente 
interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam 
impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados; 

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, 
entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; 

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade; 

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição 
do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de 
um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do 
Ministério Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - julgar, em recurso ordinário: 

a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de 
injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 

b) o crime político; 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta 
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado 
em § 1º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93) 

 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade 
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das 
questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal 
examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços 
de seus membros. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I - o Presidente da República; 
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II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

§ 1º - O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de 
inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma 
constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências 
necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 

§ 3º - Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de 
norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá 
o ato ou texto impugnado. 

§ 4.º A ação declaratória de constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da 
República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo 
Procurador-Geral da República. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 
1993)(Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta 
e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) (Vide Lei nº 11.417, de 2006). 

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses 
e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 
processos sobre questão idêntica.  

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou 
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta 
de inconstitucionalidade. 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e 
determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso." 

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-s e de quinze membros com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis a nos de idade, com mandato de dois 
anos, admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

I - um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indica do pelo respectivo tribunal; 

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

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

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

V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribuna l Federal;  

VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado  pelo Superior Tribunal de 
Justiça;  
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VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribu nal de Justiça;  

VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, in dicado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho;  

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Su perior do Trabalho; 

X - um membro do Ministério Público da União, indic ado pelo Procurador-Geral da 
República;  

XI um membro do Ministério Público estadual, escolh ido pelo Procurador-Geral da 
República dentre os nomes indicados pelo órgão comp etente de cada instituição 
estadual; 

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Feder al da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 

XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e r eputação ilibada, indicados um pela 
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.  

§ 1º O Conselho será presidido pelo Ministro do Sup remo Tribunal Federal, que 
votará em caso de empate, ficando excluído da distr ibuição de processos naquele 
tribunal.  

§ 2º Os membros do Conselho serão nomeados pelo Pre sidente da República, 
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações p revistas neste artigo, caberá a 
escolha ao Supremo Tribunal Federal. 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação admi nistrativa e financeira do 
Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funci onais dos juízes, cabendo-lhe, 
além de outras atribuições que lhe forem conferidas  pelo Estatuto da Magistratura:  

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo  cumprimento do Estatuto da 
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências; 

II - 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 f ixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da le i, sem prejuízo da competência do 
Tribunal de Contas da União; 

III - receber e conhecer das reclamações contra mem bros ou órgãos do Poder 
Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliar es, serventias e órgãos prestadores 
de serviços notariais e de registro que atuem por d elegação do poder público ou 
oficializados, sem prejuízo da competência discipli nar e correicional dos tribunais, 
podendo avocar processos disciplinares em curso e d eterminar a remoção, a 
disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou  proventos proporcionais ao 
tempo de serviço e aplicar outras sanções administr ativas, assegurada ampla defesa; 

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração 
pública ou de abuso de autoridade;  

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os pro cessos disciplinares de juízes e 
membros de tribunais julgados há menos de um ano; 

VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças 
prolatadas, por unidade da Federação, nos diferente s órgãos do Poder Judiciário; 

VII - elaborar relatório anual, propondo as providê ncias que julgar necessárias, 
sobre a situação do Poder Judiciário no País e as a tividades do Conselho, o qual deve 
integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal  Federal a ser remetida ao 
Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sess ão legislativa. 

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exe rcerá a função de Ministro-
Corregedor e ficará excluído da distribuição de pro cessos no Tribunal, competindo-lhe, 
além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as 
seguintes: 

I receber as reclamações e denúncias, de qualquer i nteressado, relativas aos 
magistrados e aos serviços judiciários; 
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II exercer funções executivas do Conselho, de inspe ção e de correição geral; 

III requisitar e designar magistrados, delegando-lh es atribuições, e requisitar 
servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Es tados, Distrito Federal e Territórios. 

§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral  da República e o Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos T erritórios, criará ouvidorias de 
justiça, competentes para receber reclamações e den úncias de qualquer interessado 
contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou co ntra seus serviços auxiliares, 
representando diretamente ao Conselho Nacional de J ustiça. 

Seção III 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros. 

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo 
Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre 
desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio 
Tribunal; 

II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público 
Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 
94. 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e 
nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os 
dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os 
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da 
União que oficiem perante tribunais; 

b) os mandados de segurança e os habeas data  contra ato de Ministro de Estado, dos 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;  

c) os habeas corpus , quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas 
mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de 
Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência 
da Justiça Eleitoral; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 
102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a 
tribunais diversos; 

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; 

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões; 

g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou 
entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, 
ou entre as deste e da União; 

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição 
de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os 
casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da 
Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal; 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas 
rogatórias;(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - julgar, em recurso ordinário: 
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a) os "habeas-corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a 
decisão for denegatória; 

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória 
a decisão; 

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um 
lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País; 

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, 
dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na 
carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - 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. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Seção IV 
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS 

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal: 

I - os Tribunais Regionais Federais; 

II - os Juízes Federais. 

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 
recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República 
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: 

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 
membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira; 

II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de 
exercício, por antigüidade e merecimento, alternadamente. 

 

§ 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais 
e determinará sua jurisdição e sede. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de 
audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, 
constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 
em todas as fases do processo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça 
do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público 
da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 
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b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais 

da região; 

c) os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou de juiz 
federal; 

d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal; 

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal; 

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes 
estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as 
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa 
domiciliada ou residente no País; 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou 
organismo internacional; 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente; 

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;(Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra 
o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; 

VII - os "habeas-corpus", em matéria criminal de sua competência ou quando o 
constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra 
jurisdição; 

VIII - os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de autoridade federal, 
excetuados os casos de competência dos tribunais federais; 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da 
Justiça Militar; 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta 
rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas 
referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 

XI - a disputa sobre direitos indígenas. 

§ 1º - As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver 
domicílio a outra parte. 

§ 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em 
que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à 
demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 

§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 
segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e 
segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa 
condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela 
justiça estadual. 

§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal 
Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. 

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 
República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente 
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de deslocamento de competência para a Justiça Federal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que 
terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. 

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos 
juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. 

Seção V 
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DO TRABALHO 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo 
e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado 
envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o 
disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 
trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos 
órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus 
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado 
às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a 
Justiça do  Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção 
ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse 
público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça 
do Trabalho decidir o conflito. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 
recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República 
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 
membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 
observado o disposto no art. 94; 

II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento, 
alternadamente. 

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização 
de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. 
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§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, 

constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 
em todas as fases do processo. 

Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular.(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999) 

Seção VI 
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS 

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III - os Juízes Eleitorais; 

IV - as Juntas Eleitorais. 

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, 
escolhidos: 

I - mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça; 

II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de 
notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente 
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros 
do Superior Tribunal de Justiça. 

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito 
Federal. 

§ 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 

I - mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; 

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; 

II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito 
Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal 
Regional Federal respectivo; 

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de 
notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente- dentre os 
desembargadores. 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos 
juízes de direito e das juntas eleitorais. 

§ 1º - Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, 
no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão 
inamovíveis. 

§ 2º - Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no 
mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na 
mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. 

§ 3º - São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que 
contrariarem esta Constituição e as denegatórias de "habeas-corpus" ou mandado de 
segurança. 

§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: 

I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei; 

II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; 
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III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou 

estaduais; 

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou 
estaduais; 

V - denegarem "habeas-corpus", mandado de segurança, "habeas-data" ou mandado de 
injunção. 

Seção VII 
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES 

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar: 

I - o Superior Tribunal Militar; 

II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. 

Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 
três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três 
dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 
cinco dentre civis. 

Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre 
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: 

I - três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez 
anos de efetiva atividade profissional; 

II - dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da 
Justiça Militar. 

Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da 
Justiça Militar. 

Seção VIII 
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos 
nesta Constituição. 

§ 1º - A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de 
organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 

§ 2º - Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou 
atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a 
atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do T ribunal de Justiça, a Justiça 
Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de 
Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar 
nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos 
crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente 
decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os 
crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os 
demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do 
processo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e 
demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, 
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servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes de 
entrância especial, com competência exclusiva para questões agrárias. 

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas 
especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á 
presente no local do litígio. 
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8.2    Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004  

 

Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 

112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os 

arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-A, e dá outras providências.  

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 

Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

 

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 

125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

"Art. 5º ......................................................................  

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  

..................................................................................  

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.  

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 

manifestado adesão." (NR)  

 

"Art. 36. ....................................................................  

III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da 

República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal.  

IV - (Revogado).  

 

"Art. 52. .....................................................................  

 

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho 

Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da 

República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;  

 

"Art. 92 ......................................................................  

 

I-A - o Conselho Nacional de Justiça;  

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores 

têm sede na Capital Federal.  
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§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o 

território nacional." (NR)  

 

"Art. 93. ....................................................................  

 

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público 

de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, 

exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-

se, nas nomeações, à ordem de classificação;  

II - .............................................................................  

 

c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de 

produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em 

cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;  

 

d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto 

fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e 

assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;  

 

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do 

prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;  

 

III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, 

alternadamente, apurados na última ou única entrância;  

 

IV - previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, 

constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou 

reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados;  

..................................................................................  

 

VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal;  

 

VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, 

fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho 

Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;  

 

VIII-A - a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância 

atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do inciso II;  

 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 
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preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 

público à informação;  

 

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as 

disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;  

 

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído 

órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício 

das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, 

provendo-se metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 

pleno;  

 

XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e 

tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense 

normal, juízes em plantão permanente;  

 

XIII - o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial 

e à respectiva população;  

 

XIV - os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de 

mero expediente sem caráter decisório;  

 

XV - a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição."(NR)  

 

"Art. 95. ....................................................................  

 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:  

 

..................................................................................  

IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 

entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;  

 

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos 

do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração." (NR)  

 

"Art. 98. ....................................................................  

§ 1º (antigo parágrafo único) .....  

 

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços 

afetos às atividades específicas da Justiça." (NR)  

 

"Art. 99. ....................................................................  
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§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas 

orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 

Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores 

aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na 

forma do § 1º deste artigo.  

 

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em 

desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos 

ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.  

 

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 

despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos 

suplementares ou especiais." (NR)  

 

"Art. 102. ..................................................................  

I - ..............................................................................  

..................................................................................  

h) (Revogada)  

..................................................................................  

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério 

Público;  

..................................................................................  

III - .............................................................................  

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.  

..................................................................................  

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 

diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 

eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário 

e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  

 

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das 

questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal 

examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços 

de seus membros." (NR)  

 

"Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade:  

 

..................................................................................  
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IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;  

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;  

..................................................................................  

§ 4º (Revogado)." (NR)  

..................................................................................  

"Art. 104. ..................................................................  

 

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo 

Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 

cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela 

maioria absoluta do Senado Federal, sendo:  

..................................................................................  

"Art. 105. ..................................................................  

I - ..............................................................................  

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;  

..................................................................................  

III - .............................................................................  

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;  

..................................................................................  

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:  

 

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre 

outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;  

 

II - 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." (NR)  

 

"Art. 107. ..................................................................  

§ 1º (antigo parágrafo único) .....  

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de 

audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 

jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.  

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo 

Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as 

fases do processo." (NR)  

 

"Art. 109. ..................................................................  

V - A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;  

..................................................................................  
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§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 

República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 

tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 

perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente 

de deslocamento de competência para a Justiça Federal." (NR)  

 

"Art. 111. ..................................................................  

§ 1º (Revogado).  

§ 2º (Revogado).  

§ 3º (Revogado)." (NR)  

 

"Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas 

por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal 

Regional do Trabalho." (NR)  

 

"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e 

da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios;  

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;  

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, 

e entre sindicatos e empregadores;  

IV - os mandados de segurança, habeas corpus e hábeas data, quando o ato questionado 

envolver matéria sujeita à sua jurisdição;  

V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto 

no art. 102, I, o;  

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 

trabalho;  

VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos 

órgãos de fiscalização das relações de trabalho;  

VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus 

acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;  

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.  

 

§ 1º ...........................................................................  

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às 

mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a 

Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção 

ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.  
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§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse 

público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça 

do Trabalho decidir o conflito." (NR)  

 

"Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 

recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República 

dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:  

 

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 

membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 

observado o disposto no art. 94;  

II - os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento, 

alternadamente.  

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de 

audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 

jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.  

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, 

constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 

em todas as fases do processo." (NR)  

 

"Art. 125. ..................................................................  

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 

estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, 

em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos 

Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.  

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos 

crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 

ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente 

decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.  

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes 

militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 

cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os 

demais crimes militares.  

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras 

regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do 

processo.  

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e 

demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, 

servindo-se de equipamentos públicos e comunitários." (NR)  

 

"Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas 

especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.  
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........................................................................" (NR)  

"Art. 127. ..................................................................  

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do 

prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins 

de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária 

vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º  

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com 

os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários 

para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.  

§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 

despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos 

suplementares ou especiais." (NR)  

"Art. 128. ...................................................................  

§ 5º ...........................................................................  

I - .............................................................................. 

..................................................................................  

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão 

colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 

assegurada ampla defesa;  

.................................................................................. 

II - .............................................................................  

..................................................................................  

e) exercer atividade político-partidária;  

 

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 

entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.  

 

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V." 

(NR)  

"Art. 129. ..................................................................  

 

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que 

deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.  

 

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas 

e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, 

exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-

se, nas nomeações, a ordem de classificação.  

 

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.  
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§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata." (NR)  

"Art. 134. ..................................................................  

§ 1º (antigo parágrafo único) .....  

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa 

e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º" (NR)  

 

"Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os 

créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 

de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º" 

(NR)  

 

Art. 2º A Constituição Federal passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 103-A, 103-B, 

111-A e 130-A:  

................................................................................  

"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 

decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta 

e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 

cancelamento, na forma estabelecida em lei.  

 

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 

determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses 

e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 

processos sobre questão idêntica.  

 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou 

cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta 

de inconstitucionalidade.  

 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 

procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e 

determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso."  

 

"Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de 

trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida 

uma recondução, sendo:  
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I - um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal;  

 

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

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

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

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

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

VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;  

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

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

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

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

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

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

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

dos Deputados e outro pelo Senado Federal.  

 

§ 1º O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que votará em 

caso de empate, ficando excluído da distribuição de processos naquele tribunal.  

§ 2º Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.  

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao 

Supremo Tribunal Federal.  

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras 

atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:  

 

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, 

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

providências;  

 

II - 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;  

 

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, 

inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais 

e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da 

competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares 

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

assegurada ampla defesa;  

 

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de 

abuso de autoridade;  

 

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros 

de tribunais julgados há menos de um ano;  

 

VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por 

unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;  

 

VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a 

situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar 

mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso 

Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.  

 

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor e 

ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições 

que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:  

 

I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e 

aos serviços judiciários;  

II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral;  

III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de 

juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.  

 

§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.  

 

§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, 

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."  

 

"Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos 

dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados 

pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, 

sendo:  
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I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 

membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 

observado o disposto no art. 94;  

 

II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da 

carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.  

 

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho.  

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:  

 

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-

lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na 

carreira;  

 

II - o Conselho Superior da Justiça 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."  

 

"Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros 

nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 

do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:  

 

I - o Procurador-Geral da República, que o preside;  

 

II - quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma 

de suas carreiras;  

 

III - três membros do Ministério Público dos Estados;  

 

IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de 

Justiça;  

 

V - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;  

 

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

dos Deputados e outro pelo Senado Federal.  

 

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos 

respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.  
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§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação 

administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de 

seus membros, cabendo-lhe:  

 

I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos 

regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;  

 

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a 

legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público 

da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem 

as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos 

Tribunais de Contas;  

 

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da 

União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência 

disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, 

determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada 

ampla defesa;  

 

IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do 

Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;  

 

V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação 

do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem 

prevista no art. 84, XI.  

 

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros 

do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das 

atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:  

 

I - receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do 

Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;  

 

II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;  

 

III - requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e 

requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.  

 

§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao 

Conselho.  
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§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes 

para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do 

Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao 

Conselho Nacional do Ministério Público."  

 

Art. 3º A lei criará o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, integrado pelas multas 

decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas oriundas da fiscalização do 

trabalho, além de outras receitas.  

 

Art. 4º Ficam extintos os tribunais de Alçada, onde houver, passando os seus membros a 

integrar os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados, respeitadas a antigüidade e classe 

de origem.  

 

Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta dias, contado da promulgação desta Emenda, os 

Tribunais de Justiça, por ato administrativo, promoverão a integração dos membros dos 

tribunais extintos em seus quadros, fixando-lhes a competência e remetendo, em igual prazo, 

ao Poder Legislativo, proposta de alteração da organização e da divisão judiciária 

correspondentes, assegurados os direitos dos inativos e pensionistas e o aproveitamento dos 

servidores no Poder Judiciário estadual.  

 

Art. 5º O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público serão 

instalados no prazo de cento e oitenta dias a contar da promulgação desta Emenda, devendo 

a indicação ou escolha de seus membros ser efetuada até trinta dias antes do termo final.  

 

§ 1º Não efetuadas as indicações e escolha dos nomes para os Conselhos Nacional de 

Justiça e do Ministério Público dentro do prazo fixado no caput deste artigo, caberá, 

respectivamente, ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público da União realizá-las.  

 

§ 2º Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, 

mediante resolução, disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições do Ministro-

Corregedor.  

 

Art. 6º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho será instalado no prazo de cento e oitenta 

dias, cabendo ao Tribunal Superior do Trabalho regulamentar seu funcionamento por 

resolução, enquanto não promulgada a lei a que se refere o art. 111-A, § 2º, II.  

 

Art. 7º O Congresso Nacional instalará, imediatamente após a promulgação desta Emenda 

Constitucional, comissão especial mista, destinada a elaborar, em cento e oitenta dias, os 

projetos de lei necessários à regulamentação da matéria nela tratada, bem como promover 

alterações na legislação federal objetivando tornar mais amplo o acesso à Justiça e mais 

célere a prestação jurisdicional.  
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Art. 8º As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito 

vinculante após sua confirmação por dois terços de seus integrantes e publicação na 

imprensa oficial.  

 

Art. 9º São revogados o inciso IV do art. 36; a alínea h do inciso I do art. 102; o § 4º do art. 

103; e os §§ 1º a 3º do art. 111.  

 

Art. 10. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, em 8 de dezembro de 2004  

 

Mesa da Câmara dos Deputados  

 

Publicada no DOU de 31.12.2004. 
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8.3   Resoluções do CNJ 

 

Resolução nº  04/05 (dados estatísticos); 

Resolução nº  07/05 (nepotismo); 

Resolução nº  15/06 (dados estatísticos); 

Resolução nº  41/07 (domínio primário – jus.br); 

Resolução nº  46/07 (tabelas processuais - unificação); 

Resolução nº  49/07 (gestão estratégica); 

Resolução nº  50/08 (Cadastro nacional de Condenados); 

Resolução nº   60/08 (Código de ética da Magistratura);  

Resolução nº   65/08 ( uniformização dos números dos processos do Judiciário); 

Resolução nº   67/09 (Regimento Interno doCNJ); 

Resolução nº   75/09  (Concurso Público para Magistratura); 

Resolução nº   80/09 (serventias do extrajudicial – vacância) e 

Resolução nº   81/09 (serventias do extrajudicial – concursos públicos). 

 

9.4 – Resolução nº 105 de 01/10/1998 – TJPE, que instituiu a Ouvidoria do TJPE; 

 

9.5 – Lei Complementar Federal nº 35/79 (LOMAN); 

 

 


