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RESUMO 

 

Uma das principais modificações introduzidas pela Reforma do Judiciário (Emenda 

Constitucional 45/2004) foi a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Dentre suas 

competências constitucionais, a do controle dos deveres funcionais dos magistrados por meio 

dos Processos Administrativos Sancionadores foi bastante questionada, chegando a ser objeto 

de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A 

composição do Conselho foi também alvo de reiteradas críticas, pois considerável parte dos 

conselheiros (6 dos 15, representando 40% do total) é composta por membros não oriundos da 

magistratura – vindos do Ministério Público, da Advocacia, além dos Juristas indicados pelo 

Congresso Nacional -, os conselheiros não-juízes. O Poder Judiciário, historicamente 

hermético e corporativista, passava a ser controlado por um órgão novo, um Conselho de 

Justiça que não contava apenas com conselheiros juízes entre seus membros. O presente 

trabalho estudou o CNJ a partir desses dois pontos mais controversos, com enfoque no 

controle disciplinar exercido pelo órgão sobre a magistratura nacional. 

Conselhos de Justiça, em especial em sua feição disciplinar, devem lidar com e 

existente tensão entre controle (ou accountability) e independência judicial. Observamos a 

atuação do Conselho Nacional de Justiça em vista dessa constante tensão ao longo de sua 

historia: por meio de uma análise que percorreu um período que vai da instalação do CNJ, em 

2005, até o final do ano de 2013. Identificamos, com isso, as estratégias de legitimação 

institucional utilizadas para o exercício da competência disciplinar, analisamos as normas 

jurídicas surgidas nesse período, bem como descrevemos qual o perfil dos atores que 

ocuparam as cadeiras do colegiado enquanto conselheiros. Como resultado dessa observação, 

importante destacar que o Conselho Nacional de Justiça jogou luz sobre um Poder 

historicamente fechado, mas que ainda apresenta problemas de transparência. A dificuldade 

de localizar dados sobre matérias mais sensíveis (processos administrativos sancionadores) e 

as ausências de envio de informações quando solicitadas foram marcantes na pesquisa. Sobre 

o comportamento do órgão, mobilizamos a variável do profissionalismo (com especial 

enfoque na origem de carreira) para interpretar esse processo. Esperávamos um Conselho com 

duas características: corporativista e pouco harmônico. As análises empíricas quantitativas, 

que compuseram um retrato de todos os Processos Administrativos Sancionadores julgados 

até o final de 2013 pelo CNJ, mostraram um cenário inverso: um colegiado não corporativista 

e coeso. Mesmo em vista dessas características globais, identificamos que existem 



importantes diferenças no comportamento decisório e, quando elas estão presentes, o 

elemento da carreira é influente. 

 

Palavras-chave 

 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Controle disciplinar; Poder Judiciário; Comportamento 

decisório; Corporativismo. 

  



ABSTRACT 

 

 

One of the main changes introduced by the Brazilian Judicial Reform (Constitutional 

Amendment 45/2004) was the creation of the National Council of Justice (CNJ). Among its 

constitutional powers, the control of magistrates’ duties through Administrative Sanctioning 

Proceedings was significantly questioned, being subject to concentrated control of 

constitutionality by the Supreme Court (STF). The composition of the Council was also target 

of criticism, because a considerable part of its members (6 of 15, representing 40% of the 

total) is not from the Judiciary - coming from the Prosecution, the Bar of Lawyers, in addition 

to Jurists appointed by National Congress - non-judges counselors. The Judiciary, historically 

airtight and corporatist, came to be controlled by a new body, the Council of Justice that 

included not only judges-counselors among its members. The present work studied the CNJ 

from these two most controversial points, focusing on the disciplinary control exercised by 

the body over the Brazilian Judiciary.  

Councils of Justice, especially in their disciplinary feature, must deal with the existent 

tension between control (or accountability) and judicial independence. We observed this 

tension in Brazilian National Council of Justice’s performance throughout its history: through 

an analysis which involved a period from the installation of the CNJ in 2005 until the end of 

2013. From this standpoint, we identified the institutional legitimacy strategies used by CNJ 

for exercising its disciplinary competencies, we analyzed the legal rules arisen during this 

period, as well as described the profile of the players who occupied the collegiate chairs as 

counselors. As a result of this observation, it is important to highlight that the Brazilian 

National Council of Justice shed light on a historically closed Power, despite still presenting 

transparency issues. The difficulty of finding data on more sensitive matters (sanctioning 

administrative procedures) and the lack of information disclosure when requested were 

influent in the research. On Council’s behavior, we resorted to the variable of professionalism 

(with special focus on the career of origin) to interpret this process. We expected a Council 

with two characteristics: corporatist and not very harmonic. The quantitative empirical 

analysis, which constituted a picture of all sanctioning administrative procedures judged by 

CNJ by the end of 2013, showed a reverse scenario: a non-corporatist and cohesive collegiate. 



Even in view of these overall characteristics, we found that there are important differences in 

the decision making behavior and, when present, the career element is influential. 

 

Keywords 

 

National Council of Justice (CNJ); Disciplinary control; Judiciary Branch; Decision-making; 

Corporatism. 
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Introdução 

 

Apresentação dos problemas de pesquisa 

 

A Reforma do Poder Judiciário foi realizada em 2004, com a promulgação da 

Emenda Constitucional 45. Esse movimento, de inspiração intelectual em ideias 

dominantes acerca da relação entre Judiciário e economia, procurou combater a 

morosidade e a heterogeneidade decisória (CUNHA; ALMEIDA, 2012). Significativas 

alterações foram introduzidas, como a possibilidade de edição de súmulas vinculantes 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que buscou vincular os demais órgãos do Poder 

Judiciário e da Administração Pública a determinados entendimentos. O critério da 

repercussão geral como requisito para admissibilidade do Recurso Extraordinário é 

também fruto do mesmo processo. 

Por mais que seja debatido se as alterações introduzidas conseguiram lograr 

êxito nos gargalos que propunham sanar, como o elevado número de processos 

distribuídos todos os anos à Justiça (VERÍSSIMO, 2008), é certo que houve uma 

tentativa de responder às demandas por mudança com uma reforma ampla. Reforma 

essa que, pelas matérias tratadas, foi feita por meio de uma Emenda à Constituição. 

Nesse contexto de modificações, foi criado o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). Ao órgão foi atribuída a competência de exercer o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e dos deveres funcionais dos 

magistrados (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 103-B, § 4º). Criou-

se, portanto, uma nova instituição para que funcionasse como máxima instância 

administrativa do Judiciário, podendo suas decisões serem revistas pelo STF
1
, em casos 

delimitados (CRFB, art. 102, I, r). 

                                                

1 O atual entendimento é que apenas as ações mandamentais (mandado de segurança, mandado de 

injunção, habeas corpus e habeas data) contra atos do CNJ são julgadas pelo STF. Essa interpretação faz 

com que o Supremo não seja competente para julgar quaisquer outras ações, notadamente Ações 
Originárias, conforme decidiu a Corte por unanimidade. Informações de setembro de 2014 do site do 

STF, disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=275944>. 

Acessado em: 01/12/2014. 
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A criação de um novo órgão de controle administrativo para o Poder Judiciário 

foi debatida no mundo jurídico. No interior da magistratura, a existência do CNJ não foi 

bem recebida. Havia questionamentos sobre a extensão das competências do Conselho, 

e, principalmente, sobre sua composição: gerava especial resistência o fato de o órgão 

contar com membros não oriundos da magistratura (SADEK, 2001). A rejeição a 

membros externos fez com que, nos debates que antecederam a aprovação da Emenda, o 

Conselho Nacional de Justiça, embora pensado para integrar o Judiciário e sempre com 

mais da metade dos membros oriundos da magistratura, fosse chamado de órgão de 

controle externo do Poder Judiciário. Em pesquisa divulgada poucos anos antes da 

criação do órgão (SADEK, 2001), essa resistência fica patente: se 49% dos magistrados 

entrevistados consideravam muito positiva ou positiva a criação do CNJ apenas com 

membros do Judiciário, somente 21% ainda mantinham tal avaliação se o órgão fosse 

composto também por membros externos ao Judiciário
2
. 

Para alguns setores da academia, em face da crise do Poder Judiciário, a criação 

do CNJ seria essencial tanto para seu melhor desempenho quanto para sua melhor 

imagem perante a sociedade (CASTRO E COSTA, 2003). Ainda, a criação do órgão de 

cúpula, da forma aprovada pelo Congresso Nacional, teria sido constitucional, 

democrática e favorável ao Poder Judiciário, tradicionalmente distante da sociedade 

(BARROSO, 2005). Para outros setores, a atuação do CNJ poderia levar a uma 

perniciosa substituição da atividade legislativa, quando sua função regulamentadora 

excedesse os limites legais impostos e não fosse invalidada (TAVARES, 2007; 

TAVARES, 2009). Ainda, a possibilidade de uma instância administrativa superior 

poder rever atos administrativos dos Tribunais e apontar irregularidades feriria a 

autonomia dos Tribunais e a separação de poderes (RULLI NETO, 2007; DIREITO, 

2003). Isso se agravaria pela possibilidade de, no Conselho, haver processos 

administrativos sancionadores movidos em face de magistrados, cuja consequência 

poderia ser a aplicação de sanções disciplinares que chegam à aposentadoria 

compulsória. Há uma tensão constante entre independência judicial e controle (ou 

                                                

2 Dados de pesquisa realizada em 2000, pelo Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São 

Paulo (IDESP). Pesquisa feita por meio da aplicação de questionários, em regra, por entrevistas pessoais, 

tendo abrangido uma amostra com 741 magistrados do Distrito Federal e outros 11 Estados (Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa 

Catarina e São Paulo), incluindo juízes de primeira e segunda instâncias, além de ministros de Tribunais 

Superiores. Informações retiradas de Armando Castelar Pinheiro (2003). 
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accountability
3
), sendo ambos “(...) valores de idêntica estatura” em confronto 

(CASTRO E COSTA, 2003, p. 69) Se, com a Constituição de 1988, em contraste com o 

período anterior (da Ditadura Militar), a independência ao Judiciário havia sido 

assegurada de forma ampla (TAYLOR, 2008; SAMPAIO, 2007), nesse momento o foco 

era fortalecer as formas de controle sobre a atividade da magistratura. Havia um receio 

de que o controle pudesse afetar a independência judicial. 

A desconfiança era agravada porque a análise do comportamento funcional do 

juiz não competiria apenas a seus pares, como funcionava até então: dos 15 membros do 

CNJ, 6 não são oriundos da magistratura (CRFB, art. 103-B, caput), representando 40% 

do total do Conselho. Na terminologia que passará a ser utilizada neste trabalho, 

podemos dizer que o Conselho Nacional de Justiça é composto por 9 conselheiros juízes 

e 6 conselheiros não-juízes. Essa nomenclatura tem especial importância para os fins 

desta dissertação. Isso porque um dos objetivos é entender de que forma se acomodaram 

os conselheiros de distintas origens de carreira, isto é, se a procedência dos membros do 

CNJ obstaculizou de alguma forma a construção institucional do Conselho e se estes 

membros apresentam comportamentos decisórios díspares entre si. Por mais que 

saibamos que os membros indicados pelo Poder Judiciário não necessariamente tiveram 

uma carreira inteira na magistratura, em especial os quadros oriundos de Tribunais 

Superiores (de composição mais eclética) e de Tribunais de Segunda Instância (nos 

quais vige o quinto constitucional), há a opção pela denominação de conselheiro juiz 

porque aquele membro ocupa uma cadeira específica, rigidamente estabelecida por 

disposição constitucional expressa, destinada à sua ocupação profissional atual. Da 

mesma forma, os conselheiros não-juízes ocupam as cadeiras destinadas a duas carreiras 

específicas (duas para membros do Ministério Público e duas para membros da 

Advocacia), sendo que as duas cadeiras restantes são ocupadas por cidadãos de notável 

saber jurídico e reputação ilibada indicados por cada uma das Casas do Congresso 

Nacional
4
.  

                                                

3 Para definições sobre as diferentes formas de accountability, ver TOMIO, ROBL FILHO, 2013. Para os 

fins deste trabalho, accountability será entendida como controle e prestação de contas. 
4 Informações retiradas dos incisos do Artigo 103-B, caput, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Não há, nos referidos dispositivos constitucionais mencionados, proibição expressa de que os 

cidadãos indicados pelo Congresso sejam magistrados. O fato de não ter havido, até hoje, indicação de 
magistrados paras estas cadeiras reforça a pertinência da utilização da terminologia conselheiros não-

juízes. Mais do que isso, indica que essas vagas têm sido reservadas para membros externos à estrutura do 

Poder Judiciário: em regra advogados, como demonstraremos na Seção 1.2.1. 
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Essa composição que contemplou membros externos foi conflituosa no mundo 

jurídico, especialmente nos casos dos dois membros indicados pelo Congresso 

Nacional. Houve quem defendesse a participação de membros oriundos de diferentes 

carreiras argumentando que não haveria obrigatoriedade na Constituição de composição 

exclusiva de magistrados em órgãos judiciários, além da existência de princípios que 

prestigiam a participação de cidadãos em funções de controle (BARROSO, 2005). De 

outro lado, argumentava-se pela inconstitucionalidade da composição desenhada, com 

foco nos membros indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal
5
: “(...) 

insere-se, pela Emenda Constitucional n. 45/2004, no órgão de controle da magistratura, 

elemento de indicação política que, certamente, representará um componente político no 

controle de funções técnicas – o que, à evidência, constitui um risco, se inconstitucional 

o dispositivo não fosse, que é. (MARTINS, 2005, p. 94)  

Alguns dos pontos conflituosos descritos foram questionados judicialmente. O 

STF julgou, logo após a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.367/2005
6
 proposta pela Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB), que questionava a existência do CNJ com duas 

principais linhas argumentativas: a) ofensa aos princípios da separação e independência 

dos Poderes da República; b) ofensa ao pacto federativo (PEDRAZZOLI, 2011). Sobre 

a separação de Poderes, objetou-se o fato de a composição do Conselho não ser adstrita 

a magistrados, o que foi considerado improcedente porque não há obrigatoriedade de 

origem no Judiciário para compor órgão desse Poder, sendo exemplar o próprio STF, 

que tem seus Ministros escolhidos pelo Presidente da República. Ainda sobre a 

separação de poderes, questionou-se a influência do CNJ no exercício da jurisdição, o 

que foi também considerado improcedente pelo fato de competir ao Conselho o controle 

da atuação administrativa e financeira do Judiciário, aí incluída a competência 

disciplinar
7
, sendo vedada a interferência no exercício da jurisdição (e, portanto, na 

                                                

5 André Ramos Tavares (2005) também questionou a constitucionalidade da composição eclética que 

incluía membros indicados pelas Casas do Poder Legislativo, o que poderia acarretar “(...) o mal-afamado 

e nefasto clientelismo político” (TAVARES, 2005, p.170). 
6 ADI 3.367. Plenário. Rel. Ministro Cezar Peluso, j. 13/04/2005. 
7 Há referência, no voto do Relator Ministro Cezar Peluso, à possibilidade de, com membros não 

pertencentes aos quadros da magistratura, ser evitado o corporativismo e democratizar o Judiciário. A 
maioria qualificada de membros do Judiciário, de sua parte, garantiria a retidão do controle 

(PEDRAZZOLI, 2011). Essa argumentação demonstra a relevância da composição no início das 

atividades do Conselho e sinaliza para o equilíbrio que havia sido encontrado. Membros externos 



 

20 

 

independência decisória), o que seria garantido pela revisão dos atos do CNJ pelo 

Supremo. Sobre o pacto federativo, objetou-se o fato de um órgão federal controlar 

órgãos estaduais do Judiciário. Sobre isso, o Supremo se posicionou no sentido de que o 

Conselho Nacional de Justiça é órgão do Judiciário nacional, o que autorizaria o 

controle sobre todos os órgãos do Poder, excluído o STF (PEDRAZZOLI, 2011). 

Prevaleceu, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de controle 

administrativo, com o entendimento de que não haveria ingerência na atividade 

judicante (ou seja, na independência judicial). 

O julgamento pela improcedência das teses da AMB, na ADI 3.367/2005, foi 

decidido pela maioria dos Ministros do Plenário do Supremo. Havia, mesmo no STF, 

atores que consideravam inconstitucional o Conselho Nacional de Justiça, 

especialmente sua composição eclética, que foi considerada inconstitucional por 4 dos 

11 Ministros votantes. Críticas políticas e acadêmicas à atuação do CNJ não cessaram, 

mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal (como demonstra SAMPAIO, 

2007). O órgão do Conselho particularmente questionado foi a Corregedoria Nacional 

de Justiça (CRFB, art. 103-B, § 5º), responsável pelo processamento disciplinar da 

magistratura. A postura ativa do órgão, principalmente na gestão da Corregedora Eliana 

Calmon (ver Seção 1.2.2), foi criticada por setores da academia (nesse sentido, PELEJA 

JÚNIOR, 2011
8
) e, novamente, a matéria foi judicializada no Supremo Tribunal Federal 

pela Associação dos Magistrados Brasileiros. 

No ano de 2011, o STF julgou outra Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 

4.638/2011
9
) sobre normas do Conselho Nacional de Justiça que dispunham sobre sua 

atividade disciplinar. Requeria-se a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos 

da Resolução 135/2011 do CNJ, norma que regulamentou o procedimento 

administrativo disciplinar da magistratura nacional. O julgamento realizado pelo 

Supremo foi em sede de Referendo de Liminar, que havia sido julgada pelo Relator 

                                                                                                                                          

poderiam ser desejáveis, mas a maioria das cadeiras ainda pertenceria aos membros internos à 

magistratura. 
8 O autor mencionado é exemplar porque critica um suposto excesso de competências da Corregedoria 

Nacional de Justiça. O órgão, com anuência da maioria do Plenário do CNJ, entendia que o 

processamento disciplinar era de competência concorrente do CNJ e dos Tribunais. O autor, entendendo 

que a competência do CNJ seria subsidiária e observando seu comportamento em matéria disciplinar, 
descreve o órgão como a “Super-Corregedoria” (PELEJA JÚNIOR, 2011, p. 237). Em sentido oposto, 

entendendo que a competência do CNJ é concorrente com a dos Tribunais, ver MALUF, 2013. 
9 ADI 4.638 / Ref-MC. Plenário, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. 08/02/2012, p. 359 
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Ministro Marco Aurélio. O questionamento formal da AMB foi sobre uma alegada 

incompetência normativa do CNJ para editar resoluções aplicáveis a toda a 

magistratura, pois, com isso, estaria usurpando das competências dos tribunais regionais 

e estaduais. O Supremo entendeu, reiterando teses já expostas na ADI 3.367/2005, que o 

CNJ é órgão nacional e, portanto, competente para editar normas com tal alcance 

(FRANCO, 2015). Sobre aspectos materiais, podemos dividir os questionamentos em 

quatro grupos: a) violação das garantias dos magistrados; b) sigilo por interesse público; 

c) autonomia dos tribunais; e d) competência disciplinar do CNJ (FRANCO, 2015). 

Sobre os três primeiros aspectos materiais, pode-se dizer que o julgamento preservou 

grande parte dos dispositivos questionados, garantindo a publicidade dos julgamentos 

do CNJ e a possibilidade de edição de normas pelo Conselho que vinculem os Tribunais 

(Resolução 135/2011 do CNJ, art. 20 e Parágrafo Único do art. 12, respectivamente). A 

exceção foi a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos, como ocorreu com a 

norma que previa de forma ampla o afastamento cautelar de magistrado (Resolução 

135/2011 do CNJ, art. 15, § 1º). 

O aspecto que nos interessa diretamente é o da competência disciplinar do 

Conselho Nacional de Justiça. A requerente AMB questionava a constitucionalidade do 

dispositivo que, segundo seu entendimento, por meio de inversão à lógica 

constitucional, considerava concorrente as competências do CNJ e dos Tribunais 

(Resolução 135/2011 do CNJ, art. 12, caput). Para a Associação dos Magistrados 

Brasileiros, a competência do CNJ deveria ser subsidiária à dos Tribunais. Essa tese foi 

acolhida por 4 dos 9 Ministros votantes do Supremo, o que significa dizer que apenas 5 

Ministros apresentaram entendimento distinto, segundo o qual a competência do 

Conselho Nacional de Justiça em matéria disciplinar seria concorrente, sendo 

constitucional a norma em questão (FRANCO, 2015). 

A decisão por maioria mínima tomada pelo STF demonstra, em primeiro lugar, 

que o controle disciplinar exercido pelo CNJ ainda é alvo de divergências. Mesmo 

assim, é inegável que o órgão vem se consolidando e atualmente são raras as vozes que 

se colocam contra a existência deste órgão de controle administrativo do Judiciário. 

Sinal deste maior consenso criado em torno de sua importância está nas declarações dos 

ministros ao longo do apertado julgamento narrado acima, que, mesmo divergindo sobre 

o objeto da ação, ressaltavam a importância do Conselho Nacional de Justiça, 

mencionando a interpretação exarada pelo Tribunal na ADI 3.367/2005. Exemplar nesse 
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sentido foi o Ministro Celso de Mello, mobilizando trechos do voto do Ministro Relator 

da ADI 3.367/2005 Cezar Peluso, de forma a destacar a importância da conquista, para 

o Estado Democrático de Direito brasileiro, da possibilidade de responsabilização dos 

juízes por meio do controle disciplinar exercido pelo Conselho Nacional de Justiça
10

.  

De todo modo, a decisão do Supremo Tribunal Federal não pode esconder uma 

controvérsia existente. Essa controvérsia, que vem à luz de tempos em tempos, diz 

respeito ao controle do Poder Judiciário. Seja por meio da judicialização de questões 

controvertidas (como feito com a Resolução 135/2011 do CNJ), de discussões na 

academia ou internamente às associações de classe, é observável que o modelo 

adequado de controle da magistratura ainda gera debates e embates. O Judiciário ainda 

seria marcadamente corporativista
11

 e seria desejável modificar a composição do 

Conselho para que fosse um órgão verdadeiramente externo? Ou deveria a composição 

ser mantida, com mais representação de membros internos ao Judiciário? A 

competência disciplinar do CNJ concorrente com a dos Tribunais é adequada, ou 

deveria ser ela subsidiária? A atuação de controle do Conselho Nacional de Justiça tem 

ferido a independência judicial? 

Há um quadro de conflito que envolve o CNJ e suas competências, sendo que 

um de seus focos principais está no controle disciplinar. Por essa razão, entendemos ser 

importante termos realizado esta pesquisa, que analisou especificamente essa 

competência do CNJ. Foi rica a possibilidade de investigarmos, por meio de um ramo 

central da atividade do Conselho, o caminho institucional percorrido pelo órgão, isto é, 

suas formas de atuação bem como suas estratégias de institucionalização desde sua 

instalação, em junho de 2005. Também foi relevante realizar uma pesquisa empírica 

analisando os dados existentes sobre a atuação do Conselho em matéria disciplinar, o 

que permitiu compreender como os conselheiros efetivamente decidem nestes casos 

sensíveis
12

.  

                                                

10 ADI 4.638 / Ref-MC. Plenário, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. 08/02/2012, p. 359. 
11 Para os fins do presente trabalho, entendemos corporativismo como “(...) uma doutrina que propugna a 

organização da coletividade baseada na associação representativa dos interesses e das atividades 

profissionais (corporações)” (INCISA, 2005, p. 287).  Não faremos discussões teóricas sobre o 

significado desse conceito, mas mobilizaremos sua acepção frequentemente utilizada em discussões sobre 
o Judiciário: de proteção da magistratura por seu corpo de juízes. 

12 A própria Corregedoria Nacional de Justiça (2006) define tais procedimentos como sensíveis “(...) em 

razão da natureza disciplinar, o que os distingue dos demais feitos que ingressam no CNJ” (p. 13). 
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Essas observações são importantes, em primeiro lugar, por sistematizarem 

interpretações e informações já trazidas pela literatura que tem buscado entender o 

funcionamento e a forma de atuar do Conselho. Esta dissertação dialogou com outras 

pesquisas realizadas sobre o tema, buscando, inclusive, alcançar textos de outras áreas 

das Ciências Humanas, não restringindo o debate à área jurídica. Além disso, inexistem 

dados públicos confiáveis e sistematizados sobre a atuação disciplinar do Conselho, 

como o número de casos julgados ou a classe processual que deu origem à sanção 

disciplinar. As informações possivelmente existem, pois há divulgações esporádicas de 

dados por meio de notícias, mas não existe sua necessária publicização de forma 

completa, mesmo quando o órgão é instado a fornecer os dados via Lei de Acesso à 

Informação. Em um caso concreto, ocorrido no ano de 2013 (narrado em FRANCO, 

2014b), fizemos um pedido simples de acesso à informação, requisitando apenas os 

números dos processos que resultaram em punições disciplinares – os quais haviam sido 

anunciados por notícia do Portal do Conselho. Não obtivemos a informação desejada, 

vez que o pedido inicial e o primeiro recurso foram denegados, sob alegação de que as 

informações requeridas eram sigilosas (embora tenhamos pedido somente os números 

dos processos, julgados em Sessões Plenárias públicas), e o último recurso sequer foi 

respondido (FRANCO, 2014b). 

A observação sobre a atuação do Conselho, feita por meio da leitura de textos, 

documentos institucionais e decisões do Plenário do órgão é, ainda, relevante para 

qualificarmos os debates sobre a sua composição. Uma descrição atenta à atuação dos 

diferentes atores que já compuseram o CNJ permite debates mais informados sobre a 

influência da formação profissional e dos interesses comumente associados à cadeira
13

 

ocupada por cada conselheiro. Para melhor compreender a influência das distintas 

bagagens profissionais, utilizamos alguns debates da literatura que se debruça em 

localizar a existência de valores advindos do profissionalismo e a forma pela qual estes 

se expressam na forma de agir de seus atores, com o enfoque no mundo do Direito (em 

especial, BONELLI, 2002). 

                                                

13 Cada uma das cadeiras é ocupada por conselheiros indicados por atores específicos rigidamente 

estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 103-B, caput). Exceção feita ao 
Presidente do CNJ, que necessariamente será o Presidente do Supremo Tribunal Federal. A forma de 

indicação para cada uma das cadeiras e os atores que já as ocuparam é descrita em detalhes na Seção 

1.2.1. 
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Há outros elementos que reforçam a importância de voltar o olhar para a origem 

de carreira dos conselheiros. Nas atas das primeiras Sessões Plenárias realizadas pelo 

CNJ, os conselheiros eram referidos de acordo com a carreira pela qual foram 

nomeados. Assim, por mais que, à exceção do Presidente e do Corregedor Nacional de 

Justiça, todos ocupassem cargos idênticos de conselheiros, utilizavam-se as 

denominações profissionais: Ministro, Desembargador, Juiz, Advogado e Doutor (para 

os indicados pelo Congresso Nacional). O Regimento Interno do Conselho Nacional de 

Justiça (RICNJ), norma que rege a atuação do órgão, até hoje diferencia os conselheiros 

de acordo com a carreira representada. Após declarar a igualdade de direitos e 

obrigações (RICNJ, art. 11, § 3º), a norma marca a necessidade de haver pluralidade de 

origem na composição das comissões: 

 

Art. 28. As Comissões serão constituídas na forma e com as 

atribuições previstas no ato de que resultar a sua criação, cabendo-

lhes, entre outras, as seguintes atribuições: 

§ 2º Nas Comissões buscar-se-á a participação proporcional, 

preservando, sempre que possível, a representação das diversas 

categorias funcionais. Em cada uma delas haverá pelo menos um 

Conselheiro não integrante da Magistratura. 

 

Entendemos que essa disposição se encontra no Regimento Interno por 

reconhecer algum tipo de diferença entre os conselheiros de diferentes origens. Desse 

reconhecimento decorre a necessidade de diversificar a composição de comissões, 

responsáveis por sugerir políticas para o Poder Judiciário. As diferenças não são apenas 

essas. Na distribuição de poder dentro do órgão, há evidente proeminência dos 

conselheiros juízes no quadro institucional do CNJ. Eles são os titulares dos dois cargos 

mais relevantes do Conselho Nacional de Justiça: a Presidência e a Corregedoria 

Nacional de Justiça, ocupados pelo Presidente do STF e por um membro do STJ, 

respectivamente. Entre outras atribuições, ao Presidente cabe decidir sobre questões de 

ordem e dar voto de qualidade, que prevalece em caso de empate nas votações (RICNJ, 

arts. 6º, VII e 119, V), e ao Corregedor cabe receber reclamações e denúncias de 

qualquer interessado, bem como realizar sindicâncias, inspeções e correições (art. 8º, I e 

IV). O órgão de origem do Presidente é tão relevante que, nas suas ausências ou 
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impedimentos, assume o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal (CRFB, art. 

103-B, § 1º), que sequer é membro do Conselho Nacional de Justiça. Isso faz com que o 

cargo mais importante do Conselho não seja ocupado por alguém estranho ao órgão de 

cúpula do Poder Judiciário
14

. 

A origem dos conselheiros, portanto, foi e ainda é relevante. Por mais que hoje 

seja cada vez mais raro sustentar a existência de um controle externo da magistratura 

(como demonstram TOMIL; ROBL FILHO, 2013), vez que o CNJ é órgão do Poder 

Judiciário, composto por 60% de conselheiros juízes, não temos notícia de propostas 

legislativas com tramitação avançada de abertura do Conselho para mais membros não 

togados. Ou seja, o que foi aprovado em 2004, da época das discussões congressuais 

sobre a Emenda Constitucional, possivelmente ainda represente um equilíbrio de 

interesses, ao menos entre as elites jurídicas
15

. Mesmo que no campo político o assunto 

esteja adormecido, é válido voltarmos o olhar para uma questão muito debatida e com 

pouca documentação concreta. Existem trabalhos sobre o Conselho Nacional de Justiça, 

como apresentamos ao longo desta Seção, porém, conhecemos poucos trabalhos que se 

voltaram à análise detida da competência disciplinar do CNJ
16

. Entendemos ser 

relevante nossa contribuição porque aprofunda a análise sobre esse aspecto, agregando a 

variável da composição do Conselho. 

A presente dissertação estudou as decisões do Conselho Nacional de Justiça em 

controle disciplinar, porque por meio delas foi possível mapear de que forma os 

conselheiros de distintas origens de carreira decidem em casos sensíveis nos quais 

podem ocorrer punições, para identificar diferenças entre as decisões de conselheiros 

juízes e conselheiros não-juízes. Essa tradição anglo-saxã de estudos sobre 

                                                

14 A referida norma constitucional foi incluída pela Emenda Constitucional 61/2009, a mesma que 
positivou a necessidade de a Presidência do CNJ ser exercida pelo Presidente do STF (CRFB, art. 103-B, 

I). Essas duas regras apontam num mesmo sentido: de (ainda) maior controle do Supremo sobre o 

Conselho Nacional de Justiça. 
15 Frederico de Almeida (2010) entende que a Reforma do Judiciário pôde ser aprovada em decorrência de 

um acordo entre as elites jurídicas envolvidas nos debates congressuais. A aprovação da Emenda 

Constitucional “(...) deveu-se à articulação, pela liderança executiva da Reforma, de grupos de elites 

jurídicas associados a trajetórias e posições bastante consolidadas no campo jurídico, em torno de uma 

agenda reformista que acabou por fortalecer as posições do polo dominante do campo da administração 

da justiça estatal” (ALMEIDA, 2010, p. 30). Provavelmente, entre esses atores, a composição ainda 

corresponda ao equilíbrio possível. 
16 Vale destacar aqui recente Dissertação de Mestrado sobre o tema, de Paulo José Leonesi Maluf (2013), 

referida na nota de rodapé nº 7. Seu foco é justamente a competência disciplinar e responde à pergunta 

sobre o caráter da competência do CNJ, se concorrente ou subsidiária à dos Tribunais. O autor conclui 

que é concorrente. 
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comportamento judicial (a exemplo de SEGAL; SPAETH, 1993; EPSTEIN; KNIGHT, 

1998; SHAPIRO E SWEET, 2002) encontra eco em recentes pesquisas realizadas no 

Brasil. Debruçando-se sobre mais de 1.200 Ações Diretas de Inconstitucionalidade, uma 

pesquisadora brasileira descobriu interessantes correlações sobre as variáveis que mais 

influenciam nos votos proferidos pelos Ministros do STF (OLIVEIRA, 2011; 

OLIVEIRA, 2012). Em outro trabalho, um pesquisador também brasileiro verificou se 

havia diferenças significativas entre votos proferidos por membros de diferentes 

formações profissionais, juristas e economistas, que atuavam em um mesmo colegiado, 

o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (MIOLA, 2012). 

O presente trabalho buscou dialogar de alguma forma com essa linha de 

pesquisa para aplicar estudo semelhante no Conselho Nacional de Justiça: órgão novo, 

de composição diversificada, ainda pouco estudado nestes termos e no qual a origem 

profissional dos seus integrantes gera controvérsias importantes na definição da sua 

competência e atuação. Em outras palavras, procuramos clarificar o debate ocorrido 

nesta matéria, para verificar uma das hipóteses de pesquisa: de que há, do lado dos 

conselheiros não-juízes, maior propensão a punir os magistrados, e do lado dos 

conselheiros juízes, uma postura mais corporativa
17

 e menos tendente à punição. O 

resultado desta pesquisa, que identificou comportamentos particulares referentes a cada 

uma das cadeiras do CNJ, pode gerar rediscussões acerca da composição do órgão e de 

seu controle disciplinar. 

Apresentaremos, a seguir, as concepções epistemológicas sobre a pesquisa em 

Direito, seguidas de breves notas sobre algumas linhas teóricas com as quais iremos 

dialogar. E, por fim, detalharemos a estrutura da dissertação. 

 

 

 

                                                

17 A decisão pela absolvição de um magistrado não é necessariamente corporativista. Por essa razão, não 

trabalhamos com casos individualmente considerados, com verificação de elementos de prova e 
culpabilidade, mas, sim, com uma análise de quase 8 anos de toda a atuação disciplinar do órgão. Mais do 

que isso, a análise foi comparativa, o que gerou resultados relacionais entre os conselheiros, tornando 

possível entender uma postura como mais corporativa ou mais punitiva do que outra. Ver Capítulo 2. 
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Considerações Epistemológicas sobre a Pesquisa em Direito 

 

Julgamos importante dedicar espaço a considerações sobre a metodologia 

utilizada nesta pesquisa. As linhas abaixo não se referem apenas à forma como a 

dissertação foi feita, mas, também, à concepção que temos de pesquisa em Direito. 

Trata-se, em suma, de uma discussão epistemológica sobre a pesquisa que foi feita, que 

importa para compreensão do tipo de contribuição que pretendemos oferecer aos 

debates acadêmicos. Para Marcos Nobre (2002), as pesquisas no campo do Direito 

estavam (e possivelmente ainda estejam) atrasadas em relação às demais Ciências 

Humanas, vez que não acompanharam o crescimento qualitativo dessas outras áreas. 

Haveria considerável confusão entre teoria e prática, vez que as pesquisas acadêmicas 

em Direito apresentavam, em regra, estruturas similares ao parecer advocatício: 

argumentos e teses retirados das mais diversas fontes (doutrina, jurisprudência) e 

mobilizados com o único fim de fortalecer a própria resposta. A diferença central com o 

rigor científico está no fato de que as respostas não podem existir de antemão, mas, sim, 

deveriam nascer de “(...) um padrão de racionalidade e inteligibilidade para, só então, 

formular uma tese explicativa” (NOBRE, 2002, p. 11). 

Pensamos essa pesquisa como uma oportunidade de nos inserir nos debates 

científicos e acadêmicos e, de alguma forma, contribuir para a literatura, isto é, para o 

estoque de conhecimento já existente. Para tanto, utilizamos as lições de Lee Espstein e 

Gary King (2002), que entendem a pesquisa como uma atividade social e, com isso, 

defendem a necessidade de atentar ao “estado da arte” (ESPSTEIN, KING, 2002, p. 56, 

com tradução livre) de sua área e de áreas correlatas que se dedicam ao tema. Dessa 

forma, esta dissertação procura dialogar com produções existentes nas Ciências 

Humanas, partindo de um patamar de estudos para buscar novas respostas – específicas 

de nossas perguntas de pesquisa. No campo do Direito, as discussões que mais 

interessam ao tema ora estudado são as relativas às reformas institucionais e ao desenho 

de instituições nos Estados Democráticos de Direito, além do que já se pensou sobre o 

Poder Judiciário. Na Ciência Política, há um conjunto de trabalhos que vêm se 

dedicando ao estudo da reforma específica aqui estudada: a Reforma do Judiciário de 

2004. Além disso, há também discussões sobre institucionalização, relevantes para um 

órgão novo como o Conselho Nacional de Justiça. Sobre as influências do 

profissionalismo e origem de carreira no ideário de profissionais do Direito, utilizamo-
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nos de alguns estudos em Sociologia das Profissões. E, no que toca às pesquisas acerca 

da forma como os colegiados decidem, utilizamos literatura sobre Comportamento 

Judicial. As referências serão apresentadas paulatinamente ao longo da pesquisa. 

Lee Epstein e Gary King (2002) se dedicam, também, a demonstrar as falhas 

regras de inferência usualmente utilizadas por pesquisas em Direito e, por isso, 

discutem formas de sanar tais problemas. Sobre o termo inferência, vale dizer que está 

sendo utilizado como o processo de “usar fatos que sabemos para aprendermos sobre 

fatos que não conhecemos” (ESPSTEIN; KING, 2002, p. 2, com tradução livre). As 

inferências possuem regras, as quais se diferenciam da prática da persuasão ou da 

advocacia. Diagnosticam que muitos estudos em Direito fazem um trabalho que se 

aproxima mais de uma prática forense do que de uma pesquisa acadêmica. Para evitar 

cometer o erro apontado, exporemos outras regras que procuramos seguir ao longo da 

pesquisa.  

Aspecto relevante levantado é o de evitar o equívoco de reinventar a roda 

(ESPSTEIN; KING, 2002, p. 58, com tradução livre), ou seja, de “descobrir”, com a 

pesquisa, respostas que já integram o estoque de conhecimento existente. Para isso a 

dissertação buscou aprender com o passado e utilizar de descobertas ou hipóteses 

levantadas anteriormente. Apesar de haver um aspecto inédito, vez que não conhecemos 

trabalho que se propôs a reconstruir a trajetória do Conselho com enfoque na sua 

competência disciplinar, tampouco que estudou o comportamento dos conselheiros do 

CNJ sob o enfoque de sua origem de carreira, há pesquisas que nos auxiliam. Para 

construir a narrativa da atuação do Conselho ao longo de quase dez anos, são utilizadas 

as mais diferentes avaliações sobre o papel que o CNJ cumpriu. Sobre as decisões do 

Plenário do Conselho em controle disciplinar, recorremos a estudos sobre o 

comportamento dos ministros do STF (OLIVEIRA, 2011; OLIVEIRA, 2012) ou mesmo 

dos conselheiros do CADE (MIOLA, 2012), que podem oferecer valiosas pistas sobre o 

tema. Esses são apenas exemplos de como os conhecimentos existentes podem ser (e 

efetivamente são) usados em proveito de nossa (nova) pesquisa. 

Outro aspecto levantado é de que o diálogo propicia o interesse de outros 

pesquisadores, o que é fundamental do ponto de vista da continuidade das pesquisas 

(ESPSTEIN; KING, 2002). Como partimos do pressuposto de que a atividade de 

pesquisa é coletiva, é fundamental cumprirmos esse aspecto. Dessa forma, a 

contribuição para a literatura – ressaltamos, não apenas do Direito – é importante para 
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garantir interlocutores e a troca de conhecimentos, o que permite o crescimento do tema 

pesquisado e, potencialmente, inferências mais profundas. 

Além disso, há a preocupação de contribuirmos para a sociedade, isto é, com 

nossa pesquisa influenciarmos a realidade na qual nos inserimos. Esse pode ser o 

aspecto mais perigoso porque a formulação de perguntas de pesquisa que dialoguem 

com problemas reais não é condição suficiente para uma boa pesquisa (ESPSTEIN, 

KING, 2002). Em nosso caso, acreditamos que, em primeiro lugar, a reconstrução da 

atuação do Conselho Nacional de Justiça desde sua criação lança luz sobre o papel do 

órgão em nossa sociedade e na organização do Poder Judiciário. A sistematização de 

informações e dados também será de valor para o CNJ, enquanto uma instituição, além 

de oferecer elementos para pesquisas futuras. No mais, conclusões, ainda que restritas 

às específicas perguntas de pesquisa sobre o controle disciplinar do Conselho, podem 

gerar debates sobre modificações institucionais, notadamente sobre a composição do 

CNJ ou mesmo sobre a centralização administrativa do Poder Judiciário. 

Essa descrição de como foi feita a pesquisa é importante para fixar nossos 

pressupostos epistemológicos de pesquisa em Direito, até porque estes guiaram nossa 

conduta concreta. Em Direito porque, embora dialogue com estudos de outros campos 

das Ciências Humanas, discute desenhos institucionais de órgãos públicos, com especial 

ênfase em normas jurídicas que os definem, bem como analisa jurisprudência do CNJ, 

tanto na sua forma quantitativa (sentido dos dispositivos decisórios) quanto qualitativa 

(com foco nos argumentos jurídicos utilizados). Em cada capítulo descreveremos, 

brevemente, nossos objetivos centrais, e, especialmente nos Capítulos 2 e 3, que tratam 

da referida pesquisa empírica (jurisprudencial), descreveremos com detalhes todo o 

caminho percorrido. 

Sobre os aportes teóricos, fundamentais para uma pesquisa sólida, ressaltamos 

que serão inseridos paulatinamente ao longo da dissertação. Apresentaremos neste 

momento apenas algumas linhas teóricas que integram nossa pesquisa à área de 

concentração do curso de Mestrado Acadêmico para o qual esta dissertação é 

apresentada (Direito e Desenvolvimento), bem como à sua linha de pesquisa 

(Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social). 

Estudos no campo de Direito e Desenvolvimento têm sido produzidos no Brasil, 

e vale refletir acerca de seus objetivos e métodos. Em trabalho recente, em conjunto 
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com a Professora Luciana Gross Cunha (2013), fizemos um diagnóstico dos discursos 

prevalecentes no campo para a interpretação do Conselho Nacional de Justiça. Nas 

linhas abaixo, exporemos as principais conclusões e, em seguida, explicaremos como 

iremos nos inserir numa agenda de pesquisas preocupada com proposições endógenas 

sobre problemas nacionais. 

O campo do Direito e Desenvolvimento não é uno, mas há pontos de contato 

entre estudos que fazem com que sejam enquadrados em um mesmo campo. Uma linha 

relevante, e que foi bastante influente em reformas institucionais nos países 

subdesenvolvidos (muito por conta de tais ideias serem abraçadas por agências 

multilaterais), identifica a necessidade de aprofundar o Rule of Law
18

 nestes países 

(como descrevem FRANCO; CUNHA, 2013). Essa agenda postula, em termos gerais, a 

necessidade de garantir os direitos de propriedade e o enforcement dos contratos, 

práticas muitas vezes identificadas com o Poder Judiciário – sendo essa uma das razões 

para as frequentes reformas judiciárias (FRANCO; CUNHA, 2013). O próprio conceito 

de Rule of Law é questionado, vez que não há clareza em seus termos, e, por isso, 

diferentes atores se apropriam dele para, em certos casos, justificar a necessidade de 

reformas institucionais (CUNHA, 2011). 

Essas concepções, mais convergentes com as reformas institucionais apoiadas 

por organismos multilaterais e alinhadas ao Rule of Law, passam a ser questionadas no 

próprio campo do Direito e Desenvolvimento
19

. Exemplos de reformas empreendidas no 

formato apregoado e com resultados pífios em contraposição a exemplos de países que 

apostaram em modelos alternativos e atingiram resultados satisfatórios motivaram 

questionamentos teóricos destes discursos dominantes (SCHAPIRO; TRUBEK, 2012). 

Essa postura questionadora resultou em trabalhos com abordagens distintas
20

, menos 

                                                

18 Douglas North (1990) é um teórico que se filia a essa agenda de Rule of Law, e entende que as reformas 

institucionais são essenciais para o desenvolvimento econômico. Outro autor que pode ser identificado 

com essa linha é Amartya Sen (2000), que, embora apresente concepção de desenvolvimento mais 

eclética, levando em conta outros fatores que não apenas econômicos, entende serem as reformas legais 

partes essenciais de um todo de reformas que levariam ao desenvolvimento. 
19 Thomas Carothers (2006) é exemplar nesse sentido. Sua crítica é de que as reformas institucionais 

empreendidas não refletem necessariamente as necessidades mais prementes dos locais aos quais se 

destinam. O autor é cético, inclusive, quanto aos motivos que levam a reformas judiciais, afirmando que 
essa opção pode ser fruto da formação dos formuladores: em geral, advogados. 

20 Para um exemplo de trabalho teórico que avalia o modelo de desenvolvimento asiático, ver 

OHNESORGE, 2006. 
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sujeitas à ideia de que existe um caminho determinável previamente para que se atinja o 

“prometido” desenvolvimento (MILHAULPT; PISTOR, 2008). 

Fazendo um estudo específico sobre as contribuições desta literatura dominante 

em relação às principais questões levantadas à época dos debates da Reforma do 

Judiciário, Franco e Cunha (2013) concluíram que, no caso estudado, as formulações 

não foram capazes de responder às principais problemáticas existentes. Ou seja, o 

substrato teórico não teve aderência suficiente à realidade concreta para auxiliar na 

reflexão sobre questões centrais surgidas nas discussões acerca de uma reforma 

institucional específica. Em face disso, algumas sugestões são elaboradas no sentido de 

contribuir para uma produção acadêmica que dialogue diretamente com a realidade 

local. Concluem os autores: 

 

(...) é necessária a existência de pesquisas efetivamente aderentes à 

nossa realidade. São somente essas as capazes de refletir 

qualificadamente sobre as tantas questões que envolvem a Reforma do 

Judiciário. Há muitos temas latentes que demandam pesquisas 

qualificadas e específicas, conforme sugerimos. Entendemos que o 

estudo das instituições no campo de Direito e Desenvolvimento, que 

volta a ser relevante neste momento histórico, deve abarcar trabalhos 

acadêmicos questionadores, que não aceitem as premissas postas e 

procurem respostas satisfatórias e aderentes à realidade estudada, o 

que é feito por pesquisas que se preocupam em considerar as 

relevantes peculiaridades locais. Se o CNJ tem um papel já 

proeminente hoje, pode ter sua atuação ainda mais qualificada se a 

academia auxiliá-lo na difícil tarefa de constantemente (re)pensar as 

instituições postas. (FRANCO; CUNHA, 2013, p. 531). 

 

Buscamos, nesta dissertação, contribuir para essa agenda de pesquisa 

preconizada neste campo do conhecimento. Levando em consideração os aspectos 

epistemológicos sobre a pesquisa em Direito e as ressalvas de ordem teórica e 

principalmente metodológica expostas acima, estudamos especificamente o controle 

disciplinar realizado pelo Conselho Nacional de Justiça para responder, com 

profundidade, às perguntas de pesquisa formuladas. Não trabalhamos com uma visão 
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normativa acabada do que seja o desenvolvimento das instituições hoje existentes. Por 

isso, optamos por estudar profundamente um aspecto de um órgão específico para 

contribuir com o debate sobre a funcionalidade e capacidade de intervenção de 

instituições em países caracterizados pela existência de Estado de Direito. Alinhado 

com estas discussões estão os estudos sobre processos de institucionalização, utilizados 

aqui de forma instrumental para a inserção de nosso trabalho em macro debates 

importantes. 

Fernando Limongi (1999) criticou a literatura brasileira que avaliou o processo 

de institucionalização política no Brasil, com base em obras localizadas dos anos 1970 

ao início dos anos 1990, na Ciência Política
21

. Tratam-se de estudos que utilizam a 

noção de institucionalização para tratar de desenvolvimento político, cuja medida “(...) 

é o grau de governo, isto é, a sua capacidade de dar respostas aos problemas postos pela 

transformação da sociedade” (LIMONGI, 1999). Esse desenvolvimento contaria com 

distintas fases, sendo que as mais avançadas não poderiam ser atingidas por países mais 

atrasados por conta da instabilidade política de suas instituições, as quais não 

suportariam demandas distributivas e sucumbiriam face às pressões. A alternativa 

incontornável seria a crise, gerada pela radicalização das massas, independentemente de 

posições de governo ou outras variáveis.  

 

As análises apontam para a dicotomia em que o institucionalizado, o 

desenvolvido e o consolidado são contrapostos ao pretoriano, ao 

subdesenvolvido e ao não-consolidado. A existência desses dois 

mundos, a suposição de que o Brasil pertence ao segundo e que nele 

permanece são premissas nunca discutidas. (LIMONGI, 1999, p. 141).  

 

A principal crítica presente no trecho acima nos parece ser a de que foram feitas 

interpretações fatalistas, segundo as quais não haveria um processo de 

institucionalização no país, sem se encarar a possibilidade de que tal processo pudesse 

efetivamente ocorrer – ou estar ocorrendo à medida que tais teses eram formuladas. 

                                                

21 Os comentários são sobre os trabalhos de Wanderley Reis e Bolivar Lamounier. Foge aos propósitos 
desta dissertação detalhar todas as críticas realizadas. O referido texto de Fernando Limongi será utilizado 

de forma instrumental para auxiliar na compreensão da institucionalização de um órgão específico do 

Poder Judiciário. 
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Mesmo sem elementos empíricos satisfatórios, foram sustentadas teses que apontavam 

para a apriorística falência institucional do Brasil: “A interpretação toma o lugar da 

explicação. Em geral, dados e fatos são citados para confirmar e ilustrar as expectativas 

e não para testar hipóteses” (LIMONGI, 1999, p. 104). Mesmo que dados posteriores 

apontassem para uma estabilidade, diferente da prevista instabilidade, interpretações 

iniciais foram mantidas. 

A referida obra tem por foco a institucionalização política e analisa textos de um 

período histórico específico e fora do Direito, área de concentração deste trabalho. Sua 

serventia para nossa pesquisa, com propósitos marcadamente distintos, está em dois 

pontos: em primeiro lugar, por fornecer alguma baliza teórica sobre institucionalização. 

Isso porque, como já exposto, uma das discussões centrais desta dissertação trata 

justamente das estratégias utilizadas por um novo órgão para se inserir no contexto 

institucional brasileiro, e dos caminhos percorridos para dar respostas às questões para 

as quais foi criado. A segunda razão é de ordem metodológica. Isso porque o texto 

questiona justamente afirmações generalizantes sem base empírica satisfatória. O 

recorte metodológico delimitado de nossa pesquisa pretende sanar este tipo de 

insuficiência, fazendo inferências a partir das construções teóricas em conjunto com os 

dados e documentos colhidos. 

 

Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho irá desenvolver a problemática exposta, com base nas 

orientações epistemológicas sobre a Pesquisa em Direito já apresentadas. 

No Capítulo 1 serão brevemente descritos os papéis desempenhados por 

Conselhos de Justiça em duas regiões do mundo: Europa e América Latina. As 

diferenças entre estes dois grandes modelos, surgidos em momentos históricos distintos 

e para cumprirem papeis também diferentes, são destacadas. Os desenhos institucionais 

dos Conselhos introduzem um debate fundamental nas discussões acadêmicas, e que 

não encontra resposta simples: a tensão entre independência judicial e controle (ou 

accountability). 



 

34 

 

Nas duas Seções seguintes do Capítulo 1 são abordadas questões relativas ao 

desenho institucional específico do Conselho Nacional de Justiça brasileiro, criado pela 

Emenda Constitucional 45/2004. Será realizada uma reconstrução histórica da atuação 

do Conselho, desde sua instalação em junho de 2005 até o final do ano de 2013, com 

foco na descrição e avaliação da sua composição e competência disciplinar, temas 

centrais para discutir o controle disciplinar exercido pelo CNJ. No que toca à 

composição, a preocupação está em descrever a estratégia utilizada em cada carreira 

para conseguir a indicação ao cargo de conselheiro; além disso, são analisadas as 

biografias de todos os membros que já ocuparam estas cadeiras no período considerado, 

o que serviu para identificar as características profissionais relevantes. No que toca à 

competência disciplinar, a atenção foi voltada à narrativa do processo de 

institucionalização e atuação do Conselho ao longo destes anos, tomando por base as 

gestões de cada um dos Corregedores Nacionais de Justiça. Buscamos responder não 

apenas quem são os atores responsáveis por esse controle, como também a forma como 

ele foi institucionalmente desenhado ao longo do período analisado. 

Na última Seção do Capítulo 1 serão apresentados modelos teóricos utilizados 

para interpretar como colegiados se comportam. Mais do que apresentar estes modelos, 

destacaremos as características que importam para a análise de decisões do Conselho 

Nacional de Justiça, o que significa considerar as especificidades do nosso objeto de 

estudo. Em decorrência justamente do desenho institucional do CNJ, com obrigatória 

pluralidade de carreiras no colegiado, utilizamo-nos da variável do profissionalismo 

para auxiliar nas interpretações sobre o comportamento decisório dos conselheiros. 

Dada a importância da variável da carreira, são apresentados alguns conceitos sobre 

profissionalismo no âmbito do Direito, o que qualifica a compreensão sobre as 

interações entre as diferentes carreiras e profissões jurídicas. 

O Capítulo 2 descreverá a primeira parte da pesquisa empírica realizada. Neste 

momento, será apresentado um retrato dos processos disciplinares conduzidos pelo 

Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Numa análise quantitativa, mostraremos 

como e com qual frequência o CNJ tem decidido casos disciplinares, isto é: casos 

julgados por ano, resultado (unânime ou maioria), dispositivo decisório, influência do 

Presidente ou Corregedor, votos mais corporativistas dos conselheiros juízes ou mais 

punitivistas dos conselheiros não-juízes. Essa narrativa é destrinchada em torno das 

quatro classes processuais que ordinariamente geram consequências disciplinares: 
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Sindicâncias, Reclamações Disciplinares, Processos Administrativos Disciplinares e 

Revisões Disciplinares. Por fim, na última Seção deste Capítulo, os dados agregados de 

todas as classes processuais são apresentados. 

Esta sistemática de pesquisa, que envolveu todas as Sessões Plenárias do CNJ 

desde sua instalação em junho de 2005 até o final do ano de 2013, permite traçar um 

diagnóstico concreto da matéria disciplinar levada a julgamento ao órgão mais 

importante do Conselho: o Plenário. Mais do que isso, permitiu identificar como se 

comportam os conselheiros de diferentes origens de carreira: se os conselheiros juízes 

decidem diferentemente dos conselheiros não-juízes em matéria disciplinar, tanto do 

ponto de vista desses dois grandes grupos, como do ponto de vista de cada uma das 

quinze cadeiras do Conselho individualmente consideradas. 

No Capítulo 3, parte final da pesquisa empírica, são analisados de forma 

qualitativa todos os acórdãos de Processos Administrativo Disciplinares julgados pelo 

Conselho no período considerado. Essa classe processual foi especialmente selecionada 

pelo fato de poder gerar sanções administrativas definitivas ao magistrado, apenas 

passíveis de revisão pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo foi o de ilustrar, por 

meio de casos selecionados por sua clareza explicativa, as principais teses jurídicas 

destas decisões concretas do CNJ. Foco especial foi dado para a forma como o órgão 

lida com a tensão existente entre independência e controle dos deveres funcionais. Serão 

narrados consensos decisórios criados ao longo dos anos de atuação, bem como as 

divergências e questões ainda não sedimentadas na jovem jurisprudência do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Por fim, nas Considerações Finais, serão retomados os principais argumentos até 

então desenvolvidos, de modo a aferir conclusões a partir deles. 
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1. Conselhos de Justiça e o CNJ Brasileiro 

 

Neste capítulo serão descritas as principais características de Conselhos de 

Justiça, tendo por base as experiências históricas registradas pela literatura, notadamente 

da Europa e da América Latina. Serão expostos os desafios políticos e institucionais em 

vista dos quais esses órgãos são modelados para atuar. Com isso pretendemos não 

apenas mostrar a existência de Conselhos de Justiça ao redor do mundo, como também 

a que tipo de demanda buscavam responder e de que forma essas experiências 

influenciaram no modelo utilizado para o Conselho Nacional de Justiça, órgão 

administrativo de cúpula na estrutura judiciária brasileira. Será dada especial atenção 

aos dois aspectos já destacados na Introdução: composição e competência disciplinar. 

Por fim, serão expostas balizas teóricas sobre comportamento decisório e influência da 

formação profissional, importantes para as análises que serão feitas nos Capítulos 2 e 3. 

 

1.1. Conselhos de Justiça e a criação do CNJ 

 

Conselhos Judiciais são órgãos projetados para separar as funções de 

nomeação, promoção e disciplina de juízes do processo político 

partidário enquanto asseguram certo nível de accountability. 

Conselhos judiciais residem em algum lugar entre os extremos de 

deixar juízes gerirem seus próprios assuntos e a alternativa de absoluto 

controle político sobre nomeações, promoção e aspecto disciplinar 

(GAROUPA; GINSBURG, 2008, p. 05, com tradução livre). 

 

Não é tarefa simples generalizar o porquê do surgimento de Conselhos de Justiça 

ao redor do mundo. O momento histórico no qual o órgão foi criado é uma variável 

relevante e as experiências comparadas mostram que esse período foi muito diferente, 

de região para região e de país para país. Por isso, serão expostas características que, de 

forma geral, contribuíram para a criação destes Conselhos. Não faremos um 

aprofundado estudo comparado, mas buscaremos ilustrar experiências estrangeiras de 

forma a situar a experiência brasileira no contexto jurídico-político internacional. 
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1.1.1. Europa Continental e América Latina 

 

Os Conselhos de Justiça têm sua origem na Europa, no Pós-Segunda Guerra 

Mundial. Como regra, que une as primeiras experiências da Europa Continental (França, 

Itália, Espanha e Portugal), podemos mencionar a demanda por um Judiciário 

independente, principalmente em resposta a ingerências do Poder Executivo, que se 

acentua em períodos autoritários. Embora o primeiro Conselho tenha surgido na França, 

país no qual o Judiciário tradicionalmente é subordinado aos demais Poderes, é o 

modelo italiano o mais influente na Europa Continental (GAROUPA; GINSBURG, 

2008).  

Interessantemente, o Conselho da Itália já existia desde o início do século XX 

como órgão ligado ao Poder Executivo e, na década de 1950, passa a integrar o 

Judiciário, tornando-se seu vértice administrativo. Trata-se de um colegiado grande e 

plural, com 29 membros, dos quais 17 são magistrados, com atribuições administrativas 

relativas à organização e ao funcionamento dos serviços ligados à Justiça, controle 

disciplinar e lotação da magistratura (MALUF, 2013). A tônica que prevaleceu nesse 

processo foi a de independência e autonomia do Poder Judiciário, a exemplo das 

experiências de Portugal e Espanha, inspiradas nesse mesmo ideário (CARVALHO, 

2006).  

Vale notar o fato de que, por mais que esses Conselhos europeus fossem 

ecléticos, isto é, compostos por membros de diferentes origens, o discurso dominante 

era o da independência. No Brasil, de modo diverso, uma das principais críticas à época 

da proposta de criação do CNJ estava na alegação de que membros estranhos ao 

Judiciário compondo um órgão de Administração da Justiça feririam a independência da 

magistratura. Essa argumentação utilizada pela resistência ao Conselho de Justiça no 

Brasil pode ser identificada como de cunho corporativista, isto é, de rechaço a qualquer 

forma de controle sobre a Administração da Justiça
22

. 

                                                

22 No Brasil, há essa identificação de resistência corporativa de setores da magistratura à Reforma. Vale 

destacar que na criação dos Conselhos da Europa houve também resistência dos juízes, mesmo que o 
processo tenha resultado em maior independência (CARVALHO, 2006). Possivelmente, a modificação 

do status quo seja algo que, ao menos num primeiro momento, cause resistência do corpo organizado da 

magistratura.  



 

38 

 

A maior parte dos Conselhos da América Latina vem da década de 1980, tendo 

sido gestados num contexto de forte pressão internacional, em nome da garantia do 

difundido ideário da segurança jurídica (CARVALHO; LEITÃO, 2013). A agenda do 

Banco Mundial e de outras agências multilaterais
23

 influenciou fortemente na criação 

destes órgãos na região e, mais, na exportação do modelo franco-italiano (GAROUPA; 

GINSBURG, 2008). O objetivo central nesta região era distinto do que vimos nos casos 

europeus, em que se buscou garantir a independência judicial: na América Latina, a 

regra era estabelecer limites mais rigorosos para a atividade judicante ou, em outras 

palavras, evitar que a discricionariedade dos julgamentos favorecessem interesses 

sociais não diretamente contemplados em lei (CARVALHO; LEITÃO, 2013).  

Por mais que o Conselho Nacional de Justiça brasileiro tenha sido criado apenas 

nos anos 2000, o país efetivamente fez um movimento no sentido de limitar a 

independência dos magistrados no mesmo período histórico em que isso ocorria na 

maior parte dos países da América Latina. No contexto da Ditadura Militar, é 

“promulgada” a Emenda Constitucional 07/1977 que cria o Conselho Nacional da 

Magistratura, regulamentado pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), de 

1979. A atuação deste Conselho não foi relevante (SAMPAIO, 2007
24

), sendo que as 

principais e conhecidas medidas coercitivas ao Judiciário foram protagonizadas anos 

antes pelo próprio Executivo, que aposentou três Ministros do Supremo Tribunal 

Federal. Não deixa de ser digna de nota a instituição de um órgão de controle neste 

contexto autoritário, que seria composto apenas por sete membros do mais alto escalão 

do Judiciário, o STF (LOMAN, art. 3º), e que deliberaria apenas sobre matéria 

disciplinar, por processos sigilosos julgados em sessões secretas (LOMAN, arts. 50, 54 

e 55)
25

. Em movimento oposto, a promulgação da Constituição da República Federativa 

                                                

23 Há, em certos casos, evidências incertas da influência desses organismos internacionais. No caso 

brasileiro, estudado profundamente neste trabalho, não há evidências dessa influência direta (nesse 

sentido, PAIVA, 2012). Há, porém, autores que sustentam que houve influência decisiva do Banco 

Mundial no processo brasileiro (GARDUCCI, 2014). 
24 Segundo o autor: “O Conselho era feito de papel e intenção. Dizia-se que seu objetivo era unificar o 

sistema da magistratura estadual e federal, além de evitar atos de insubordinação administrativa e de 

corrupção. (...) A abertura política impediu que o real desiderato da medida – o controle das instâncias 

inferiores e estaduais da justiça – fosse cumprido, para o bem e para o mal” (SAMPAIO, 2007, p. 240). 
25 Importante notar que por mais que o Conselho da Magistratura Nacional seja nada mais do que um 

“primo distante” do Conselho Nacional de Justiça, a LOMAN é ainda a Lei Federal que rege a atuação do 
CNJ, notadamente em controle disciplinar. A base legal do controle dos deveres funcionais está nessa 

norma, moldada em um contexto autoritário, com o fim de regulamentar um Conselho de Justiça 

específico. Decisões recentes do STF, como na ADI 4.638/2011, têm dado interpretação conforme a 
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do Brasil de 1988 garantiu grande independência ao Poder Judiciário e à magistratura 

(TAYLOR, 2008; SAMPAIO, 2007). 

Essas breves considerações sobre os Conselhos de Justiça sugerem um 

movimento que, além das influências regionais e conjunturais, oscila entre dois valores 

opostos: independência e controle (ou accountability). Os processos históricos situam os 

órgãos em algum ponto entre os extremos da garantia à plena independência de 

julgamento, de uma não-interferência na decisão judicial (que implica a impossibilidade 

de qualquer medida administrativa em função do exercício da jurisdição), e da garantia 

à accountability, de uma maximização do controle sobre a atividade da magistratura, 

com foco na mais ampla transparência do Judiciário (como descrevem GAROUPA; 

GINSBURG, 2008). Para sintetizar essa problemática de difícil equilíbrio, poderíamos 

dizer que  

 

Independência é necessária para proporcionar os benefícios do 

processo de tomada de decisão judicial; uma vez oferecida a 

independência, os juízes são capazes de resolver uma maior gama de 

disputas mais importantes; mas à medida que mais e mais tarefas são 

atribuídas para o judiciário, há uma pressão para uma maior 

accountability porque o Judiciário assume mais funções de processos 

democráticos. (GAROUPA; GINSBURG, 2008, p. 18, com tradução 

livre). 

 

Muitos Conselhos de Justiça foram criados ao redor do mundo, embora até hoje 

haja pouca evidência empírica de que tais órgãos contribuem decisivamente para suas 

missões de maior qualidade da prestação jurisdicional ou de garantia de independência. 

Uma hipótese interessante de um motivo pelo qual tais órgãos se proliferam é a de que 

os Conselhos garantem a participação de uma pluralidade de setores nas decisões da 

Administração da Justiça (GAROUPA; GINSBURG, 2008). Assim, a tensão entre 

independência e accountability se mantém, manifestando-se, em regra, nas decisões 

                                                                                                                                          

Constituição de 1988 para disposições legais que não se adequam às balizas do Ordenamento 

Constitucional atual. 
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sobre desenho institucional e competência dos Conselhos de Justiça. O caso brasileiro, 

que abordaremos a seguir, exemplifica tais elementos. 

 

1.1.2. A experiência brasileira 

 

Na esteira de movimentos semelhantes da América Latina, havia um projeto de 

órgão de controle externo da magistratura nos debates constituintes brasileiros de 1987. 

A proposta de criação deste órgão, entretanto, foi barrada pela efetiva mobilização de 

associações de magistrados (BONELLI, 2010)
26

. A aprovação da Emenda 

Constitucional 45/2004 que criou o Conselho Nacional de Justiça
27

 foi obtida quase 

vinte anos depois da Assembleia Nacional Constituinte e após mais de uma década de 

tramitação congressual (iniciada em 1992).  

A cúpula do Poder Judiciário manifestou um apoio fundamental à criação do 

órgão, o que representou uma mudança grande de comportamento destes atores. O papel 

do STF deve ser destacado neste processo e a mudança de seu Presidente, Maurício 

Corrêa, que se opunha ao CNJ, para Nelson Jobim, um conhecido entusiasta do órgão 

pelo menos desde sua passagem pelo Ministério da Justiça (1995-1997), foi essencial. A 

conformação de um pacto a favor do CNJ pelas elites jurídicas teve efeito decisivo na 

formatação da Reforma do Judiciário: fortaleceu posições de poder destas elites 

(ALMEIDA, 2010). O STF era muito relevante na aprovação desta Reforma porque 

grandes questões de administração da Justiça eram decididas pelo próprio Supremo 

antes da criação do Conselho. No contexto brasileiro, no qual o STF exerce controle de 

constitucionalidade e é a última instância recursal, foi essencial seu apoio institucional 

para emplacar a Reforma (CARVALHO; LEITÃO, 2013). Mais do que isso: 

                                                

26 Em sentido semelhante, José Adércio Leite Sampaio (2007) afirma que a pressão dos magistrados foi 

grande à época, o que influenciou na forma final da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, que não incluiu em seu texto original um órgão administrativo de controle como o CNJ.  
27 Vale salientar que essa mesma Emenda Constitucional criou o Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), que também causou polêmica nos debates congressuais, apesar de não ter recebido a mesma 

atenção dos meios de comunicação e da academia, como ocorreu com o CNJ. A atuação do CNMP é 

pouco estudada e divulgada, o que possivelmente decorra das forças política e jurídica do Ministério 
Público, consolidadas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em um processo que 

tem início na década de 1970. Para mais informações, ver ARANTES, 2002.  
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(...) qualquer projeto de emenda constitucional que não satisfaça o 

interesse do órgão de cúpula do poder Judiciário (as supremas cortes 

com poder de revisão judicial) possui grande probabilidade de ser 

considerado inconstitucional. Nesse sentido, é perfeitamente razoável 

admitir que o emendamento de questões relativas à política judiciária 

seja de consenso entre as elites judiciárias e legislativas. Caso 

contrário (...), a possibilidade de um veto judiciário é premente. 

(CARVALHO; LEITÃO, 2013, p. 17). 

 

Um fator conjuntural que não pode ser deixado de lado para explicar a 

aprovação da Reforma do Judiciário no Brasil é que, no final dos anos 1990, uma CPI 

foi instituída para apurar delitos praticados por membros de cúpulas judiciais, que se 

notabilizou pelo envolvimento do Presidente do TRT-SP Nicolau dos Santos Neto 

(SAMPAIO, 2007). Esse caso desnudou uma realidade de pouco controle sobre a 

atuação da magistratura, o que reforçava o desejo por um Poder mais accountable. Isso 

se soma ao fato de ser o Judiciário brasileiro considerado o mais autônomo da América 

Latina (RODRIGUES, 2008), o que se associava com a ausência de efetivos controles
28

. 

Essa situação representa um terceiro momento em nossa história recente, no qual se 

desejava um controle democrático do Poder Judiciário. 

Neste sentido, o movimento histórico do Brasil pode ser destacado dos demais 

países da América Latina, pois, num primeiro momento, quando do surgimento dos 

Conselhos de Justiça na maior parte dos países da região, o Brasil criou o pouco atuante 

Conselho da Magistratura Nacional. Num segundo momento, veio a Redemocratização 

e com esta a Constituição de 1988, a qual “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” (SADEK, 2004, sem página). 

E, já no início dos anos 2000, no referido terceiro momento, o país conseguiu consenso 

                                                

28 Leandro do Nascimento Rodrigues, analisando o CNJ no início de sua atuação (2005-2007), identificou 
que haveria elementos para qualificar o órgão como uma agência de accountability horizontal do Poder 

Judiciário, vez que, mesmo com insuficiências em alguns aspectos, cumulava capacidade de supervisão, 

capacidade de investigação e poder de sanção (RODRIGUES, 2008). 



 

42 

 

político suficiente para a instituição de um órgão novo, de controle democrático do 

Poder Judiciário
29

. 

O papel das lideranças e associações de classe não pode ser desprezado neste 

processo. O papel que essas associações têm hoje foi forjado no contexto de 

redemocratização e consolidado nos processos dos anos seguintes, fazendo com que elas 

se tornassem verdadeiro órgão de classe, com função prioritária de defesa de 

prerrogativas e de autonomia profissional (BONELLI, 2010). Foram as associações, e 

não as lideranças oficiais das carreiras de Estado, que tomaram a frente nas discussões 

congressuais. Isso demonstra a importância do profissionalismo neste processo, o qual 

levou suas características e interesses tanto na representação dos juízes e do Ministério 

Público, quanto dos advogados, vez que a OAB teve papel destacado na Reforma 

(ALMEIDA, 2010). Além disso, mostra a força que o profissionalismo encontra no 

campo jurídico e pode nos ajudar a entender a formatação institucional tão rígida do 

Conselho Nacional de Justiça. 

A Reforma do Judiciário sofreu significativas modificações ao longo de sua 

tramitação congressual, assim como o Conselho Nacional de Justiça, que foi alvo de 

constantes debates. As seguidas mudanças nas propostas discutidas pelo Congresso dão 

conta da importância que a composição do órgão tinha para os atores envolvidos. As 

principais discussões envolviam o número de representantes de Tribunais Superiores 

(notadamente do Supremo Tribunal Federal) e o grau de exterioridade, isto é, a 

proporção de membros externos ao Judiciário: 

 

 

 

 

                                                

29 Grazielle de Albuquerque Moura Paiva (2012) dedicou uma Dissertação de Mestrado a estudar o 

processo de tramitação da Emenda Constitucional 45/2004. Embora não faça essa distinção em 

momentos, como fizemos, seus achados de pesquisa corroboram com a tese de que somente no início dos 

anos 2000 havia possibilidade política para aprovar a Reforma: “O primeiro resultado a ser destacado é 

conjuntural, demonstrando que a Reforma do Judiciário não tinha, em 1992, quando ingressou no 

Congresso, condições de ser promulgada. As próprias demandas resultantes do Sistema de Justiça, criado 

pela Constituição de 1988, e a ampliação do rol de direitos, também assegurados por esta, são um dos 
motivos pelos quais a Reforma do Judiciário não ocorreu no início dos anos 1990. Era necessário que tais 

demandas se solidificassem, fazendo com que, em 2004, fosse determinante a pressão para que o Sistema 

conseguisse dar melhor resolutividade aos litígios que a ele chegasse” (PAIVA, 2012, p. 137). 
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Tabela 1: Projetos de Composição do CNJ
30

 

Atores 
Tribunais 

Superiores 
2º Grau 1º Grau 

Membros 

Externos 
Total 

Grau de 

Exterioridade 

Relator Jairo 
Carneiro 

(PFL-BA) 

6 5 2 2 15 13% 

Relator 
Aloysio 

Ferreira 

(PSDB-SP) 

5 1 0 3 9 33% 

Relatora 
Zulaiê Cobra 

(PSDB-SP) 

4 1 2 6 13 46% 

Comissão 

Especial 
3 2 3 6 14 42% 

Câmara dos 

Deputados 
3 3 3 6 15 40% 

Senado 
Federal 

4 3 2 6 15 40% 

Fonte: CARVALHO, 2006, p. 107, com destaque nosso. 

 

A Tabela 1, apresentada em sequência histórica, mostra dois movimentos 

paralelos: a diminuição de representantes de Tribunais Superiores e o crescimento do 

grau de exterioridade. É verdade que o crescimento de membros externos não foi 

constante, tendo registrado uma leve queda do projeto apresentado pela Relatora Zulaiê 

Cobra aos Projetos de Câmara e Senado. Porém, não deixa de ser significativa a 

alteração de 13% para 40%. Os Tribunais Superiores que inicialmente teriam 6 

representantes em um Conselho com 15 ou mesmo 5 em um órgão com 9, acabaram 

ficando com 3 membros numa composição que conta com 15 conselheiros. Vale 

registrar que a composição aprovada foi aquela proposta pela Câmara dos Deputados, 

em destaque na Tabela 1. 

                                                

30 Foi alterado o dado relativo aos membros do 1º grau presentes no Relatório de Aloysio Ferreira, com 

base na própria fonte documental. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_02/ 
parecer%20relator.htm>. Acesso em: 03/12/2014. No texto consultado, do qual extraímos a Tabela 1, há 

um pequeno equívoco no número, que foi corrigido. Vale acrescentar que dos cinco membros de 

Tribunais Superiores deste Relatório, três viriam do STF. 
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A composição aprovada demonstra uma vontade de prestigiar não apenas 

conselheiros não-juízes como também conselheiros juízes dos diversos graus de 

jurisdição. Mesmo com a existência de oposição, principalmente dentro da magistratura, 

foi sendo solidificada essa visão de que o órgão precisaria de uma composição plural. 

Mais do que isso, havia um diagnóstico segundo o qual o Poder Judiciário precisaria ser 

planejado. Um órgão administrativo de cúpula, nacional, seria o responsável por ocupar 

esta lacuna: 

 

A demanda por Poder Judiciário mais eficiente, entendida em sua 

acepção mais simples – do equilíbrio entre a demanda e oferta de 

sentenças – se constituiu em crescente reivindicação social e política 

desde a CRFB/88. Na medida em que o Judiciário se revelou 

historicamente incapaz de equacionar sozinho este desequilíbrio, 

surgiram propostas de Emenda Constitucional a favor de um controle 

externo da magistratura, com a participação de representantes da 

sociedade e dos demais Poderes, capaz não somente de agilizar as 

decisões, como também de garantir os princípios do artigo 37 da 

CRFB/88. (FALCÃO et al, 2010, sem página). 

 

Uma conjunção de problemas identificados no (deficiente) funcionamento do 

Poder Judiciário contribuiu para a possibilidade da criação do CNJ. Tendo isso em vista, 

destacaremos os elementos centrais que levaram à sua aprovação. Entendemos ser 

necessário ressaltar duas facetas: planejamento estratégico do Judiciário e controle 

disciplinar da magistratura
31

. 

No que toca ao planejamento, podemos dizer que existia uma falta de 

planejamento nacional do Poder Judiciário. Essa função acabava não sendo cumprida 

pelo STF, órgão que, em tese, deveria fazê-lo. Exemplo disso está no fato de um projeto 

de lei de iniciativa do Supremo – que, segundo disposição constitucional (art. 93, 

caput), regulamentaria a magistratura nacional – nunca ter sido apresentado ao 

Congresso Nacional. Mais do que uma negligência dos Ministros, podemos apontar uma 

                                                

31 Para uma análise detida sobre os debates congressuais que antecederam a aprovação da Emenda 

Constitucional 45/2004, ver SADEK, 2001. Para os debates e resultados da Reforma do Judiciário, ver 

PAIVA, 2012. 
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falta de vocação institucional para o planejamento nacional por parte de um órgão que já 

acumula duas funções jurisdicionais complexas: controle de constitucionalidade e 

última instância recursal. 

Quanto ao controle disciplinar, tínhamos um quadro no qual a punição de 

magistrados era muito dificultosa. O fato de inexistir um órgão central de controle e 

todo o trabalho ficar a cargo de autoridades locais, representadas pelos tribunais 

estaduais e regionais altamente independentes entre si no que diz respeito à sua 

autonomia administrativa, pode ser uma explicação para a situação (FRANCO, 2014a). 

Mais do que isso, os cidadãos não eram encorajados a denunciar práticas 

potencialmente ilícitas, vez que os imputados estavam muito próximos das denúncias 

(este tema será desenvolvido no Capítulo 1.2.2). 

Há diversas interpretações possíveis sobre o que representou a criação deste 

novo órgão de controle. Há quem interprete que foi uma mudança de arquitetura 

institucional, com questões como abertura à sociedade e accountability sendo deixadas 

de lado (FRAGALE FILHO, 2013). Há também quem entenda que o órgão foi uma 

grande conquista, no contexto de dificuldades de avançar mais profundamente dentro de 

um Poder historicamente fechado (BADIN, 2009). Há, ainda, quem considere o CNJ 

como inconstitucional por sua natureza externa (RULLI NETO, 2007). Entendemos que 

a criação do órgão foi um marco histórico importante para a democratização do 

Judiciário, Poder sempre tão hermético. A possibilidade da sanção administrativa de 

magistrados (inclusive desembargadores), que pode ser requerida por qualquer cidadão, 

é um exemplo não somente de controle efetivo como também de abertura à sociedade. 

Evidentemente, há problemas de accountability e de transparência no Judiciário, até 

mesmo num órgão recente e mais arejado como o CNJ
32

, porém, os saldos de sua 

criação e atuação podem ser considerados positivos. Isso tudo reforça a necessidade de 

                                                

32 Luiz Armando Badin (2012) aponta os importantes movimentos feitos pelo CNJ no sentido de maior 

transparência do próprio órgão e do Poder Judiciário, com destaque para a obrigatoriedade de divulgação 

de vencimentos de magistrados e servidores. Porém, aponta para a necessidade de aprimorar práticas de 
transparência, notadamente pela regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) no 

âmbito do Judiciário (BADIN, 2012). Até o momento de finalização deste trabalho, a referida lei não 

havia sido regulamentada. 
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estudos específicos para que mais elementos concretos embasem as avaliações
33

 sobre o 

órgão. 

Descrevemos modelos de Conselhos de Justiça ao redor do mundo
34

, e, mais 

detalhadamente, o contexto no qual o CNJ foi criado e os desafios que deveria enfrentar. 

Na Seção 1.2 será descrito o desenho institucional do Conselho Nacional de Justiça e 

como o órgão se organizou para dar conta de suas missões constitucionais, 

principalmente no que tange ao controle disciplinar.  

 

1.2. Desenho Institucional do CNJ 

 

Aqueles que destacam a Independência judicial muito frequentemente 

não articulam a necessidade de accountability, que fornece o 

fundamental outro lado da moeda. (GAROUPA; GINSBURG, 2008, 

p. 36, com tradução livre). 

 

O desenho institucional do Conselho Nacional de Justiça pode ser analisado sob 

diversos ângulos. Para os fins da presente pesquisa, optamos por dividir a descrição em 

duas grandes partes: a composição e as competências. Quanto à composição, serão 

destacadas as divisões de membros por carreiras, explicando as diferenças entre os 

conselheiros juízes e os conselheiros não-juízes e comparando características de 

trajetória profissional destes membros. Sobre as competências, serão aprofundados os 

aspectos mais diretamente ligados ao controle disciplinar, com ênfase no papel 

institucional da Corregedoria Nacional de Justiça. Os dois ângulos de análise, como 

vem sendo demonstrado neste trabalho, relacionam-se com a tensão entre independência 

e controle. 

 

                                                

33 Para outra avaliação do Conselho Nacional de Justiça, que abranja temas distintos do controle 

disciplinar, ver FRANCO, 2014a. 
34 Para uma descrição minuciosa do desenho institucional de dezenas de Conselhos de Justiça ao redor do 

mundo, ver SAMPAIO, 2007. Esse autor classifica os modelos de Conselhos de Justiça Europeus e 
Latino-Americanos em uma categoria só (latino-europeu), diferenciando-a da categoria do Conselho 

nórdico-europeu. Optamos por centrar nossa análise em realidades mais próximas, todas dentro da 

primeira categoria, diferenciando os distintos processos históricos. 
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1.2.1. Composição 

 

O peso das características individuais torna-se ainda mais relevante 

nos primeiros estágios de construção de uma instituição, quando é 

baixo o seu grau de institucionalização. (SADEK, 2010, p. 16). 

 

O Conselho Nacional de Justiça foi criado como um órgão de controle interno 

do Poder Judiciário. Apesar de, nos debates congressuais, ter se popularizado a 

classificação de controle externo, não há elementos que justifiquem tal qualificação. Em 

primeiro lugar, porque o órgão faz parte da estrutura do Poder Judiciário. Em segundo 

lugar, porque conta com maioria de membros oriundos do Judiciário (60% de seus 

membros). E, ainda, porque os conselheiros juízes ocupam as funções mais relevantes 

do CNJ: Presidência e Corregedoria Nacional de Justiça (FALCÃO et al, 2009). 

Essa composição representou o equilíbrio possível dos interesses envolvidos: de 

um lado, os que não admitiam qualquer “ingerência” no Judiciário pela presença de 

membros externos e, de outro, os que defendiam um maior percentual de membros não 

oriundos do Judiciário (RENAULT, 2004
35

). Em Relatório institucional da 

Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do próprio CNJ, há um exemplo de 

manifestação sobre essa polêmica, que não se encerrou nos debates congressuais: 

 

(...) O CNJ foi a sábia solução encontrada pelo Poder Constituinte 

para, sem ferir a necessária autonomia e independência dos Poderes, 

dar resposta efetiva àqueles que, por excessiva ingenuidade ou 

rematada malícia, defendiam o chamado ‘controle externo do Poder 

Judiciário’, uma forma sofisticada de submeter a autoridade e a 

                                                

35 Em texto veiculado em jornal com o sugestivo nome “A Reforma Possível”, o então Secretário Nacional 

da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Sérgio Renault, narra a dificuldade de se aprovar a 

Reforma do Judiciário e a pluralidade de interesses envolvidos que incidiram no texto final: “O longo 

período de discussões demonstra a complexidade dos temas tratados e a extensão da polêmica travada 

entre os diversos setores envolvidos. (...) A emenda ontem promulgada é um projeto sem autor. Não é 
uma proposta inteiramente do governo, dos juízes nem dos advogados. É o resultado do amadurecimento 

alcançado a partir do longo processo de tramitação legislativa e do reconhecimento da sociedade de que o 

Judiciário precisa se modernizar.” (RENAULT, 2004, sem página). 
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imparcialidade da Justiça a interesses estranhos, capazes de 

proporcionar decisões quiçá mais palatáveis e benéficas aos poderosos 

de plantão. (CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2007, p. 

10). 

 

Esse trecho, de documento com caráter institucional, demonstra o tensionamento 

existente à época. Pode ser sinal de um órgão novo, em busca de sua identidade, e que 

procura rechaçar interferências nesse momento inicial. Pode, ainda, ser considerado 

como uma sinalização de que a composição aprovada era a composição possível entre as 

elites jurídicas envolvidas no processo (ver Seção 1.1.2), e que mais membros externos 

não seriam bem vistos, nem mesmo dentro do Conselho. 

O Conselho Nacional de Justiça tem uma rígida determinação sobre sua 

composição. É a Constituição da República Federativa do Brasil que define não apenas 

a origem do conselheiro, como também o órgão que irá indicá-lo para nomeação. Após 

a indicação, a maioria absoluta do Senado Federal deve aprová-la para, então, o 

Presidente da República fazer a nomeação. Sobre os conselheiros, diz a Constituição: 

 

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) 

membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) 

recondução, sendo:  

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal;  

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;  
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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. 

 

Roberto Fragale Filho (2013), com a finalidade de entender a composição do 

CNJ, utilizou como estratégia estudar conjuntamente os membros e os órgãos que os 

indicam. Seguiremos a mesma linha, resumindo os principais achados do autor, 

acrescentando outras reflexões às suas descobertas e atualizando o estudo com 

interpretações sobre as nomeações de novos membros não descritas pelo autor – porque 

ocorreram posteriormente à publicação de seu texto. Isso para, por meio das 

características individuais dos conselheiros, podermos aferir informações sobre o 

funcionamento da instituição. 

Além disso, faremos outras ilações com base nos perfis de todos os conselheiros 

que compuseram o Conselho até o final do ano de 2013
36

. O perfil de cada um dos 

conselheiros (ver Anexo I
37

) contém informações centrais sobre a biografia e a trajetória 

                                                

36 As pesquisas empíricas sobre documentos do Conselho Nacional de Justiça, bem como sobre sua 

jurisprudência, tiveram como termo o final do ano de 2013. Isso se deveu à impossibilidade de conciliar 

coleta e análise de dados com redação do texto e análise dos materiais, o que foi feito em 2014. Por essa 

razão descreveremos nesta Seção 1.2.1 os conselheiros nomeados até o dia 31 de dezembro de 2013. A 

pesquisa empírica sobre as decisões do Plenário abarcou o mesmo período. 
37 As informações sobre cada um dos conselheiros foram retiradas de fontes distintas. As fontes são 

explicitadas em cada uma das linhas do Anexo I, tornando possível verificar como construímos nosso 

banco de dados. As fontes mais utilizadas foram sites de instituições (Conselho Nacional de Justiça, 
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profissional das pessoas nomeadas para compor o CNJ. As informações coletadas são: 

a) carreira indicada; b) conselheiro juiz ou não-juiz; c) biênio de atuação; d) exercício 

de cargo em associação de classe; e) oriundo de terço ou quinto constitucional; f) 

Universidade em que se formou; g) exerce docência universitária; h) idade na posse. Os 

parâmetros utilizados como características essenciais de serem identificadas em cada 

um dos conselheiros foram inspirados em pesquisas semelhantes sobre colegiados 

(nesse sentido, FRAGALE FILHO, 2013; OLIVEIRA, 2011; OLIVEIRA, 2012; 

MIOLA, 2012). As conclusões possibilitadas por cada um dos parâmetros colhidos 

serão apresentadas ao longo desta Seção 1.2.1. 

Os indicados da Justiça Estadual pelo STF (art. 103-B, IV e V – um juiz estadual 

e um desembargador estadual) têm como principal característica pertencerem a dois dos 

grandes Tribunais de Justiça do país: São Paulo e Rio de Janeiro. Isso apenas não 

ocorreu em um dos biênios (2009-2010). Dois dos três últimos indicados da 

magistratura de primeiro grau tiveram trajetória prévia no CNJ, o que indica que essa 

experiência pode ter se transformado num elemento qualificador (FRAGALE FILHO, 

2013). Já as duas últimas conselheiras provenientes de Tribunais de Justiça nomeadas 

(desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Britto e juíza Deborah Ciocci) destoam 

dos demais pois, em primeiro lugar, são duas mulheres; apenas uma mulher, até então, 

havia sido indicada pelo STF. Além disso, a prevalência dos Tribunais paulista e 

fluminense é parcialmente quebrada porque, apesar de a juíza ser do TJ-SP, a 

desembargadora vem do TJ-DF. Nenhuma das duas teve passagem anterior pelo CNJ. 

A grande maioria dos conselheiros indicados pelo STF (provenientes da Justiça 

Estadual) tiveram carreiras semelhantes: tratam-se de pessoas que se formaram em 

universidades (seis em universidades públicas e quatro em universidades privadas) nos 

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e tiveram carreira predominante na magistratura. 

Destoa dessa regra a já mencionada Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante 

Brito, apenas pelo fato de ter carreira feita no Distrito Federal, e, em maior medida, o 

Desembargador Milton Nobre, o qual se formou no Pará e teve carreira na Advocacia, 

chegando a exercer a Presidência da OAB e sendo nomeado junto ao Tribunal de Justiça 

pelo quinto constitucional. O exercício de algum cargo em associação de classe é uma 

                                                                                                                                          

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça), além do parecer de aprovação do conselheiro na 

Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, também disponível eletronicamente. 
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variável também relevante para esses membros: quatro dos dez conselheiros atuaram em 

associações da magistratura antes da nomeação. 

Os Conselheiros-Presidentes, oriundos do STF, têm perfis bastante diferentes, 

vez que nossa Suprema Corte congrega profissionais de distintas carreiras jurídicas. O 

representante do STF no CNJ sempre foi seu Presidente, sendo que a nova redação do 

comando constitucional (art. 103-B, inciso I, incluído pela Emenda Constitucional 

61/2009) apenas consolidou uma prática que vinha ocorrendo. Por isso, não falaremos 

em estratégia de nomeação. Utilizaremos, pela importância desse cargo no CNJ, 

biografias de cada ministro do STF que passou pelo CNJ, com foco em sua formação 

profissional. 

O Ministro Nelson Jobim
38

 (2005-2006), primeiro presidente do CNJ, teve longa 

carreira como advogado, ocupando cargos na OAB-RS antes de ingressar na vida 

política, como deputado federal e posteriormente Ministro da Justiça. A Ministra Ellen 

Gracie (2006-2008) teve carreira como Procuradora da República por mais de dez anos 

e ingressou no Tribunal Regional Federal numa vaga destinada a membros do MPF. O 

Ministro Gilmar Mendes (2008-2010) nunca atuara como magistrado previamente, 

embora tenha sido aprovado em concurso para juiz federal. Teve atuação como 

Procurador da República, Advogado-geral da União e ocupado cargos no Poder 

Executivo (descrições de OLIVEIRA, 2011). Nossa pesquisa (ver Anexo I) identificou 

que o Ministro Cezar Peluso (2010-2012) fez carreira de juiz no Tribunal de Justiça de 

São Paulo e, quando Desembargador, ascendeu ao STF. O Ministro Ayres Britto (2012) 

teve carreira de advogado, exercendo inclusive cargos no Conselho Federal da OAB, e 

ocupou cargos no Executivo do Estado de Sergipe. Por fim, o Ministro Joaquim 

Barbosa (2012-2014) ocupou diversos cargos na Administração Pública Federal, sendo 

da carreira do Ministério Público Federal.  

Dessas descrições fica evidente o caráter plural da formação profissional dos 

Ministros do STF que presidiram o CNJ: dois deles tiveram carreira predominante na 

advocacia, três no Ministério Público e apenas um na magistratura. Este fato reforça a 

tese de que os Ministros do STF não são autênticos representantes da carreira da 

magistratura (ALMEIDA, 2010) porque, em sua ampla maioria, vêm de espaços 

                                                

38 Apesar da reconhecida importância para a criação e consolidação do CNJ, ficou pouco tempo na 

Presidência do Conselho: de 14 de junho de 2005 a 28 de março de 2006. 



 

52 

 

profissionais distintos. Um traço em comum entre eles é a docência universitária, 

exercida por todos os Ministros que passaram pela Presidência do CNJ. Embora com 

formações diversas, o tempo no Tribunal até chegar à Presidência pode conformar a 

pessoa aos valores de seu colegiado, o que se reforça pelo fato de tais membros 

ocuparem o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Em suma, entender a formação dos 

membros do Supremo importa para interpretar suas atuações, e, mesmo com trajetórias 

profissionais distintas, entendemos que eles se amoldam de alguma forma à instituição 

que representam – o que fica claro, por exemplo, no amplamente majoritário consenso 

entre os Ministros nos julgamentos de ADI no STF num período de 8 anos
39

, quando 

76% das decisões foram unânimes (OLIVEIRA, 2012). As diferenças, todavia, não são 

desprezíveis e podem ajudar a explicar as prioridades escolhidas para as gestões dos 

diferentes Presidentes (FRAGALE FILHO, 2013).  

As indicações de membros da Justiça Federal Comum feitas pelo Superior 

Tribunal de Justiça (art. 103-B, VI e VII) têm mostrado que a participação em 

movimentos associativos é uma variável relevante. De 2007 a 2013, o CNJ sempre 

contou com um ex-Presidente da AJUFE (Associação dos Juízes Federais do Brasil). 

Sobre a origem regional dos membros, prevalece a indicação de membros do TRF-1
40

, 

maior região do país (FRAGALE FILHO, 2013). Os últimos dois conselheiros 

nomeados (Desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama e Juiz Federal Saulo 

Casali Bahia) quebram a sequência de ex-Presidentes da AJUFE que ascendem ao CNJ. 

De outro lado, os magistrados reforçam a importância do exercício de cargo em 

associação de classe, vez que ambos têm participação institucional na referida 

associação: o Juiz Federal integrou a Comissão de Acompanhamento Legislativo de 

2010 e o Desembargador foi da Diretoria no biênio 2004-2006, na função de Revista.  

As características dos dois últimos conselheiros nomeados somam mais 

exemplos não somente da importância do movimento associativo nessas nomeações 

(cinco dos dez conselheiros exerceram cargo em associação de classe da magistratura) 

                                                

39 Trata-se de trabalho de Fabiana Luci de Oliveira (2012) que analisou decisões do Supremo Tribunal 

Federal em ADI proferidas durante o segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1999-

2002) e o primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006). O número apresentado 

excluiu as decisões monocráticas. Mesmo que a porcentagem varie ligeiramente de acordo com o período 

considerado, este serve para ilustrar a existência de coesão na atuação do colegiado. 
40 O TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) abrange os seguintes Estados (além do Distrito 

Federal, sua sede): Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, 

Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. 
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como da origem de carreira: absolutamente todos os dez conselheiros que já ocuparam 

estas cadeiras têm carreira predominante na magistratura. Outra característica comum é 

a docência universitária, exercida por quase todos estes membros, sendo o Conselheiro 

Jorge Antonio Maurique (2007-2009) a única exceção. Sobre a origem regional, há 

novamente um representante do TRF-1 e, pela primeira vez, um representante do TRF-

2
41

. Apenas uma mulher já foi nomeada para uma destas duas cadeiras, a Conselheira 

Germana de Moraes (2005-2007), ainda na primeira composição. 

O outro cargo de responsabilidade do STJ é o de Corregedor Nacional de 

Justiça, função-chave no CNJ, o qual é ocupado por um membro do próprio Superior 

Tribunal de Justiça (art. 103-B, II), escolhido por critério de antiguidade (PELEJA 

JUNIOR, 2011). Da mesma forma como fizemos com os Ministros do STF, 

descreveremos as biografias de cada um dos membros do STJ que ocupou referido 

cargo. O primeiro Corregedor foi o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro (2005-2007), 

que teve carreira na advocacia, além de ter sido Procurador da República. Depois disso, 

ingressou no STJ, com a Constituição de 1988. O Ministro Cesar Asfor Rocha (2007-

2008) teve carreira na advocacia, além de ter ocupado cargos públicos no Ceará antes de 

ingressar, em 1992, no STJ. Teve experiência como Corregedor da Justiça Eleitoral. O 

Ministro Gilson Dipp (2008-2010) advogou até ingressar na magistratura, no final da 

década de 1980. Ingressou no STJ em 1998. A Ministra Eliana Calmon (2010-2012) é 

juíza de carreira, tendo ingressado na Justiça Federal nos anos 1970. Ingressou no STJ 

em 1999. O último Corregedor estudado foi Francisco Falcão (2012-2014), o qual 

advogava até a sua indicação, pelo quinto constitucional, para o Tribunal Regional 

Federal. Foi Corregedor deste Tribunal antes de ser nomeado para o STJ, em 1999.  

Os membros do STJ, assim como os do STF, têm formação plural e também 

ficam muito tempo na Corte, o que influencia na formação de seus valores profissionais 

no âmbito de um Tribunal Superior. É destacável o fato de dois deles terem tido 

experiência de Corregedoria anteriormente e de quatro (dos cinco) terem feito carreira 

na advocacia. É notável, também, o fato de que nos dois cargos mais importantes 

exercidos por conselheiros-juízes (Presidência e Corregedoria Nacional de Justiça) a 

                                                

41 O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) abrange os seguintes Estados: Espírito Santo e Rio 

de Janeiro. 
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exceção seja a formação na magistratura. Mais do que indicar a baixa participação de 

membros da magistratura de carreira nos Tribunais Superiores, esse é um elemento que 

reforça a participação de quadros oriundos da Advocacia nestes Tribunais e, por 

consequência, no CNJ
42

. 

As vagas da Justiça do Trabalho indicadas pelo TST (art. 103-B, VIII e IX) têm 

uma dinâmica particular com relação à influência de pertencimento a associações de 

magistratura. Não há uma deferência do Tribunal Superior às listas de sugestões de 

magistrados para os cargos elaboradas pela ANAMATRA (Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho) após votações de seus magistrados associados. Isso 

significa que essa não é uma via clara de qualificação para quem pleiteia vaga nestas 

cadeiras do CNJ (FRAGALE FILHO, 2013). Isso não significa que a participação em 

associações de classe não seja relevante, vez que os representantes da Justiça do 

Trabalho têm o maior número de conselheiros que já exerceram tais cargos: oito de dez. 

Os dois últimos nomeados - Desembargador do Trabalho Flavio Portinho 

Sirangelo e Juiz do Trabalho Rubens Curado Silveira (ambos 2013-2015) - apresentam 

algumas peculiaridades destacáveis. O Desembargador se destaca pelo fato de ter vindo 

ao Tribunal pela lista dos advogados e, anos depois, composto a lista elaborada pela 

ANAMATRA: isto indica a quebra de um processo de rejeição de nomes sugeridos pela 

Associação que vinha ocorrendo até então. O Juiz do Trabalho, apesar de não ter sido 

sugerido por seus pares da Associação, já exerceu cargo e recebeu homenagem desta, 

bem como do próprio CNJ, ambas por conta de seus trabalhos prestados no Conselho. 

Isso provavelmente influenciou em sua indicação. Apenas uma mulher da Justiça do 

Trabalho foi indicada pelo TST em todas as composições: Morgana Richa (2009-2011). 

Há predominância da carreira na magistratura, mas, novamente, há um membro, 

Conselheiro Nelson Tomaz Braga (2009-2011), que tem carreira predominante na 

advocacia, tendo sido, inclusive, nomeado ao TRT pelo quinto constitucional. A 

docência universitária, exercida por apenas dois dos conselheiros nomeados até 2013, é 

uma exceção para estes membros – tratam-se dos conselheiros Antonio Umberto de 

Souza Junior (2007-2009) e Douglas Alencar Rodrigues (2005-2007). 

                                                

42 A diminuição de quadros oriundos da magistratura no âmbito dos Tribunais Superiores e da importância 

maior, em termos de experiência profissional, ao exercício de cargos públicos já foi trabalhada pela 

literatura. Para análise detalhada do tema, ver ALMEIDA, 2010. 
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Os Ministros do TST (art. 103-B, III) são indicados por seus pares, por critério 

de antiguidade
43

, o que significa que apenas descreveremos as biografias, sem 

preocupação em identificar estratégias de legitimação para indicação. O primeiro 

indicado foi Ventuil Abdala (2005-2007), que é juiz do trabalho de carreira, tendo 

ocupado cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e cargo na ANAMATRA. O 

Ministro João Orestes Dalazen (2007-2009) é juiz do trabalho de carreira, com 

passagem em cargos de direção na ANAMATRA antes de ascender ao TST. O Ministro 

Ives Gandra (2009-2011) ocupou cargos na Procuradoria do Trabalho e no Executivo 

Federal antes de ingressar no TST. O Ministro Carlos Alberto Reis de Paula (2011-

2013), que é juiz do trabalho de carreira, também exerceu cargo de direção em 

associação da magistratura e foi Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. A última 

nomeada no período foi a Ministra Maria Cristina Peduzzi (2013-2015), que fez carreira 

no Ministério Público antes de ingressar no TST. 

A origem de carreira destes conselheiros é destacável: três deles são oriundos da 

magistratura e dois do MP. Essa é a maior proporção de membros oriundos da 

magistratura em Tribunais Superiores indicados para o Conselho. Estes três ministros 

tiveram passagem por algum cargo associativo, o que reforça a importância desta 

variável na Justiça do Trabalho. A experiência prévia em cargos de correição também é 

nota comum entre estes conselheiros. Os dois membros oriundos do MP chegaram ao 

TST por meio do terço constitucional. Vale ressaltar, como feito na descrição dos outros 

dois Tribunais Superiores com assento no Conselho, que o tempo no Tribunal funciona, 

em regra, como harmonizador de práticas profissionais. 

As vagas de membros do MP indicadas pelo Procurador-Geral da República (art. 

103-B, X e XI) não tiveram uma estratégia mapeada pela literatura de apoio 

(FRAGALE FILHO, 2013) – porque, se existente, ela não é clara. A maior conclusão 

possível é a de que todos os indicados do Ministério Público da União (MPU), até hoje, 

foram representantes do Ministério Público Federal (MPF)
44

. Essa reiterada 

“preferência” resultou em um processo no Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), que, ao final, rejeitou a proposta de rodízio requerida (FRAGALE FILHO, 

                                                

43 Conforme informado pelo Relatório de Gestão do Conselheiro Ives Gandra Martins do ano de 2010 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010b). 

44 O MPU é composto, além do já mencionado MPF, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), o 

Ministério Público Militar (MPM) e o Ministério Público do Distrito federal e Territórios (MPDFT). 
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2013). O último conselheiro do Ministério Público Estadual do período estudado foi 

Gilberto Valente Martins (2011-2013; 2013-2015), reconduzido ao cargo, o que ocorreu 

pela terceira vez nas indicações do PGR e pela segunda vez seguida nesta cadeira, o que 

pode indicar uma tendência. Vale acrescentar que os dois primeiros ocupantes das 

cadeiras do MPE vieram do Sudeste - Ruth Lies Scholte Carvalho (2005-2007), de 

Minas Gerais, e Felipe Locke (2007-2009; 2009-2011), de São Paulo -  e o último da 

região Norte, do Ministério Público do Pará.  

Apenas uma conselheira nova foi nomeada após o texto de referência 

(FRAGALE FILHO, 2013), Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (2013-2015), sendo ela 

a segunda mulher indicada para estas cadeiras e, seguindo a regra identificada, é do 

MPF. Uma particularidade sobre esta cadeira deve ser destacada: há uma defasagem 

entre as últimas nomeações da PGR, tendo a renovação do mandato do representante do 

MPE ocorrido em agosto e a do representante do MPF apenas em novembro. Isso 

decorreu do fato de que o também postulante à renovação de mandato Wellington 

Cabral Saraiva (2011-2013, indicado do MPF) foi rejeitado na votação pelo Plenário do 

Senado. Pode-se questionar a posição do Senado de rejeição, que teria sido motivada 

por retaliações ao então Procurador-Geral da República Roberto Gurgel. Essa posição é 

reforçada pela também rejeição de um conselheiro do CNMP que comporia a cadeira 

destinada ao MPU, o que ocorreu no mês seguinte
45

.  

Sobre os membros indicados pela Procuradoria-Geral da República, vale 

mencionar duas outras características que conformam um padrão. Em primeiro lugar, 

todos esses conselheiros têm a carreira no MP como predominante. Pode-se argumentar 

que isso é esperado pelo fato de não haver sistema semelhante ao quinto constitucional 

nas carreiras do Ministério Público. Mais notável do que isso é a quantidade de 

membros que exerceram cargos em associações de classe: dos sete conselheiros que já 

ocuparam essas cadeiras, seis deles exerceram algum tipo de cargo em movimentos 

associativos de classe, sendo o Conselheiro Gilberto Martins a única exceção. Essa 

informação deve ser salientada porque o papel das associações da magistratura no CNJ 

é frequentemente destacado e o das demais associações de classe não. Podemos 

                                                

45 Informações extraídas de notícia do Senado Federal, disponível em: <http://www12.senado.gov.br/ 
noticias/materias/2013/09/03/senadores-divulgam-manifesto-contrarejeicao-de-indicados-ao-cnj-e-ao-

cnmp>. Acesso em: 25/11/2014. A mesma matéria relata críticas de alguns senadores à forma de votação 

para estes cargos, secreta, que facilitaria este tipo de retaliação política. 
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entender que a passagem pelo movimento associativo é um elemento de legitimação 

para representação dessa categoria profissional no Conselho Nacional de Justiça.  

A recondução é característica central dos membros advogados indicados pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 103-B, XII). Este processo já 

ocorreu por três vezes para estas cadeiras (FRAGALE FILHO, 2013), com os 

conselheiros Paulo Lobo (2005-2007; 2007-2009), Jorge Hélio Chaves (2009-2011; 

2011-2013) e Jeferson Kravchychyn (2009-2011; 2011-2013). Os ocupantes mais novos 

das cadeiras - Gisela Gondin Ramos (2013-2015) e Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira 

(2013-2015) - foram indicados após as reconduções dos dois últimos conselheiros 

mencionados acima. Resta saber se o padrão identificado será mantido. Outras duas 

características marcantes são: docência universitária, algo muito comum, presente em 

cinco dos sete conselheiros que passaram por estas cadeiras; e exercício de cargo em 

associação de classe
46

, vez que absolutamente todos têm passagem por cargos na OAB 

ou em alguma associação de classe. Assim como ocorre com os membros do MP, 

portanto, vê-se que o exercício de algum cargo importa, especialmente na própria OAB 

(cujo Conselho Federal é responsável pela indicação dos conselheiros).  

Como peculiaridades, vale destacar a plural origem regional dos conselheiros: 

dois da região Sul (do mesmo Estado, Santa Catarina), dois da região Sudeste (do 

mesmo Estado, Rio de Janeiro), e três da região Nordeste (de três Estados diferentes, 

Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará). O número de mulheres, regra em todas as 

indicações, é muito baixo, sendo a nova conselheira a primeira mulher indicada pelo 

Conselho Federal da OAB. 

As indicações dos membros pelo Congresso Nacional (art. 103-B, XIII), embora 

também apresentem casos de recondução – dos conselheiros Joaquim Falcão (2005-

2007; 2007-2009) e Marcelo Nobre (2008-2010; 2010-2012) -, são mais turbulentas do 

ponto de vista político. Já houve candidato rejeitado em uma primeira votação, e, em 

outra oportunidade, a indicação da Câmara ficou trancada no Senado por nove meses 

(FRAGALE FILHO, 2013). Além desses casos, houve questionamento jurídico de uma 

                                                

46 A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é uma ordem profissional. Entretanto, foi considerada, para 

os fins deste trabalho, como uma associação de classe. Mesmo sabendo da imprecisão do conceito, 
entendemos que do ponto de vista da legitimação da pessoa para ser indicada para o cargo de conselheiro 

do CNJ, o exercício de cargo na OAB exerce função semelhante ao de cargos em associações de classe 

propriamente ditas. 
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indicação ao Conselho Nacional do Ministério Público que refletiu nas indicações para 

o CNJ. Isso porque, no MS 26.715/2007
47

, o Ministro do STF Celso de Mello, em 

decisão liminar, sobrestou processo de nomeação que indicara um Promotor de Justiça 

para a vaga do Senado
48

. Na indicação para o CNJ daquele ano, dos cinco candidatos 

existentes para a indicação da Câmara, apenas um não tinha categoria já representada no 

CNJ (dois eram advogados e dois juízes). Apesar de um advogado (Marcelo Nobre) ter 

sido indicado, vale ressaltar que os juízes foram excluídos da lista pela Mesa da 

Câmara, mesmo sem julgamento definitivo da ação no STF – o que nunca iria 

acontecer, vez que o requerente (o Partido Progressista - PP) desistiu da ação 

(FRAGALE FILHO, 2013). É significativo um conflito que envolve a origem de 

carreira, deflagrado justamente na cadeira de preenchimento mais aberto, que exige 

apenas notável saber jurídico. Esse fato demonstra a importância da carreira na 

composição do CNJ e indica relevantes disputas, ainda não resolvidas, em seu 

preenchimento. 

Outro fator relevante nos indicados para as vagas do Congresso Nacional é o da 

docência. Essa atividade credencia os indicados no sentido de evidenciar o seu saber 

jurídico (FRAGALE FILHO, 2013). O único conselheiro cuja indicação não foi 

estudada pelo texto de referência é Fabiano Augusto Martins Silveira (2013-2015), o 

qual, embora não seja professor, já lecionou de forma ocasional e possui título de 

doutor. Além disso, exerceu funções no Congresso e foi conselheiro no CNMP, o que já 

havia sido identificado (FRAGALE FILHO, 2013) como um importante fator de 

credenciamento para a cadeira de conselheiro do CNJ. A formação profissional destes 

membros indicados é bastante distinta: temos um com carreira predominante no MP, 

dois na Academia e quatro na Advocacia. A advocacia é novamente uma formação 

profissional de destaque, desta vez em cadeiras não reservadas a categorias específicas, 

mas que têm se mostrado favoráveis a membros dessa carreira. Desses advogados, dois 

tiveram passagens por cargos em associações de classe, o que reforça a importância 

desta fonte de legitimação para indicação. O membro com carreira no MP - Alexandre 

                                                

47 MS 26.715. Plenário. Rel. Ministro Celso de Mello. Sem julgamento de mérito por desistência do 
impetrante. Decisão em 22/09/2008. 

48 A nomeação para as cadeiras do Conselho Nacional do Ministério Público tem racionalidade semelhante 

à do CNJ. Ver Constituição da República Federativa do Brasil, art. 130-A. 
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de Moraes (2005-2007) - também exerceu cargo em associação de classe, algo comum 

também aos membros desta carreira que chegam ao CNJ. 

Esse detido exame é importante para mostrar quais são os perfis dos 

conselheiros que integram o órgão estudado. Entender como o Conselho é formado 

importa para qualificarmos análises sobre ele. As variáveis escolhidas buscaram mostrar 

padrões nas escolhas dos membros que compõem o Conselho e nos fazem refletir sobre 

características e trajetórias profissionais semelhantes que qualificam a pessoa à 

indicação. Fragale Filho (2013) é crítico dos resultados das nomeações: 

 

Ora, na medida em que o modelo institucionalizado de competição 

entre múltiplos atores com interesses heterogêneos proporcionou 

diferentes capturas corporativas do Conselho, constata-se que a 

participação da sociedade civil no processo de controle social do 

Poder Judiciário produziu pífios resultados. Na verdade, essas 

diferentes capturas corporativas alcançaram a própria representação da 

sociedade civil (...). Mais ainda, elas escamotearam outras importantes 

questões como a sub-representação de gênero presente em suas 

diferentes composições. (pp. 987-988). 

 

Sobre a participação, é interessante notarmos quem são os indicados pelos 

representantes da sociedade civil (as duas Casas do Congresso Nacional), os quais, em 

regra, são advogados. Isso amplia a participação desta profissão no Conselho, que já 

conta indiretamente com membros cuja carreira predominante é a advocacia, como foi 

demonstrado ao longo deste tópico. Mais do que isso, não se pode falar de participação 

da sociedade civil, vez que as características exigidas para exercer o cargo no CNJ são 

reputação ilibada e notável saber jurídico, o que restringe as possibilidades de 

participação institucional a juristas
49

.  

A questão de gênero, destacada em todas as cadeiras do CNJ em nossa 

descrição, é realmente um problema identificado no órgão. Há evidente sub-

representação, e este fenômeno não é restrito a alguma categoria específica, vez que 

                                                

49 Por essa razão, utilizamos neste trabalho a denominação de juristas indicados pelo Congresso Nacional 

(Câmara dos Deputados ou Senado Federal), e não representantes da sociedade civil. 
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ocorre em rigorosamente todas. O fenômeno da sub-representação de gênero já fora 

identificado por Maria Tereza Sadek (2006) ao analisar o Poder Judiciário no ano de 

2005
50

, quando constatou que a magistratura era masculina, com 9,5% de magistradas 

do gênero feminino quando considerados apenas os aposentados e 27,1% quando 

considerados apenas os da ativa. Apesar do número relativo ainda baixo, conclui que “a 

diferença entre os dois grupos reflete um movimento na direção de uma ampliação da 

participação feminina na magistratura” (SADEK, 2006, p. 15). Em pesquisa realizada 

pelo Conselho Nacional de Justiça (2014), com dados do ano de 2013
51

, a tendência 

identificada se confirma: o percentual do gênero masculino é de 64,1%, enquanto do 

feminino é de 35,9%. O percentual de conselheiras ao longo da história do CNJ
52

 é de 

14,7%, valor inferior ao constatado para todo o Judiciário ainda em 2005. Na formação 

atual (biênio 2013-2015), apesar do número ainda baixo, há cinco mulheres nas quinze 

cadeiras do Conselho Nacional de Justiça, o que é a maior proporção na história do 

órgão, de 33,3%, valor ainda inferior à porcentagem de mulheres no Judiciário em 2013. 

O valor, porém, é superior aos encontrados em Tribunais Superiores: em janeiro de 

2013, a proporção de mulheres no STF era de 18,2% e no STJ era de 20,7%
53

. 

Sobre a estratégia de indicação, há o seguinte quadro explicativo: 

 

Quadro 1: Estratégias de indicação para o CNJ 

Segmento Estratégia 

Justiça Federal Redes associativas 

Justiça do Trabalho Redes associativas e proximidade com TST 

                                                

50 Trata-se de pesquisa encomendada pela AMB, que elaborou um questionário para seus sócios 

responderem. Das 11.286 correspondências, 3.258 foram respondidas, o que equivale a um percentual de 

28,9% de respostas. 
51 Trata-se de pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (2014) com o objetivo de colher 

opiniões e perfil da magistratura nacional. Dos 16.812 magistrados em atividade, 10.796 responderam ao 

questionário, o que corresponde a 64%. 
52 Das 75 cadeiras já ocupadas por conselheiros, 11 foram ocupadas por mulheres. Considerou-se a 

recondução (ocorrida 8 vezes) como outra cadeira, vez que importa o mandato exercido, ainda que pela 

mesma pessoa. Todas as reconduções foram para conselheiros do gênero masculino. 
53 No Supremo Tribunal Federal (STF) a porcentagem corresponde a 2, de 11 cadeiras disponíveis, 

ocupadas por mulheres. Já no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a porcentagem corresponde a 6 cadeiras 

ocupadas por mulheres das 29 disponíveis. O número total de cadeiras considerado no STJ difere das 

constitucionais 33 porque, em janeiro de 2013, havia apenas 29 ministros empossados. 
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Justiça Estadual Proximidade com STF e CNJ 

OAB Arranjos corporativos (com equilíbrio federativo) 

Sociedade Civil Proximidade com mundo político 

PGR Redes associativas 

Fonte: FRAGALE FILHO, 2013, p. 988 (título modificado), elaboração própria da última linha. 

  

O Quadro 1 resume as principais estratégias de nomeação para os cargos do 

CNJ, descritas até o momento nesta Seção 1.2.1. Sobre as estratégias dos membros do 

MP, trata-se de uma hipótese formulada a partir das pesquisas de perfis dos membros 

até hoje nomeados, que têm esta característica marcante em comum. O pertencimento 

ao MPF, no caso dos nomeados pelo MPU, tem sido uma verdadeira pré-condição até 

hoje. Sobre os Tribunais Superiores, vale salientar que há disposição constitucional 

expressa que obriga a nomeação do Presidente do STF para a Presidência do CNJ, e que 

STJ e TST fazem a indicação de seus membros com base em critérios de antiguidade. 

Por isso, para estes casos, não há possibilidade de identificarmos estratégias de 

indicação. 

Outro tema que circunda a composição do CNJ é o da idade dos conselheiros 

nomeados. A média de idade dos conselheiros nomeados é de 52 anos
54

. Esse 

possivelmente seja um dos resultados da composição plural do Conselho, com membros 

já no final de suas carreiras (quando públicas, que têm aposentadoria compulsória aos 

70 anos) convivendo com alguns ainda no início da carreira. Por exemplo, a média de 

idade dos membros do CNJ oriundos de Tribunais Superiores é de 60 anos, enquanto 

que a dos demais conselheiros sem os Ministros é de 49 anos. A idade para nomeação 

foi questionada
55

 à época da nomeação do mais novo conselheiro da história do órgão: 

Emmanoel Campelo Pereira (2012-2014; 2014-2016), então com 31 anos de idade. Isso 

porque a Emenda Constitucional 61/2009 retirou os requisitos de idade mínima e 

                                                

54 O valor médio da idade foi calculado pela divisão da somatória da idade dos Conselheiros quando de seu 

ingresso pelo número de conselheiros que foram nomeados ao CNJ até o final de 2013. Em caso de 

recondução, foram considerados separadamente os dois mandatos, com idades diferentes. O resultado, de 

51, 693 anos foi aproximado para 52 anos. O quadro completo para consulta (Quadro 4) pode ser 
encontrado no Anexo I. 

55 Exemplar manifestação de descontentamento foi feita pelo site Migalhas, disponível em: <http://www. 

migalhas.com.br/informativo/2879>. Acesso em: 26/11/2014. 
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máxima (35 e 66 anos, respectivamente), e vinculou o exercício da Presidência do STF 

à Presidência do CNJ, independentemente da idade do Ministro na sua posse
56

. Para 

combater os supostos problemas gerados pela inexperiência do conselheiro, alegou-se 

que a idade mínima ainda seria de 35 anos, vez que um conselheiro poderia julgar um 

Ministro do STJ, por exemplo, cargo que sequer poderia ocupar por conta de sua idade. 

Mesmo com essa polêmica, o conselheiro não apenas foi eleito como foi reconduzido ao 

cargo, em ambas as oportunidades indicado pela Câmara dos Deputados. 

Outro aspecto que pode ser trabalhado é o da formação dos conselheiros. A 

quantidade de Universidades em que os conselheiros se tornaram bacharéis em Direito é 

grande: há 29 Universidades responsáveis pela formação dos 67 juristas que já passaram 

pelo Conselho Nacional de Justiça. Tais universidades são, em sua maioria, públicas 

(58,6%), mas há um considerável número de instituições privadas (41,4%). Apesar do 

número semelhante de instituições de ensino, as universidades privadas, que são 12, 

formaram 18 conselheiros (24%), enquanto que as públicas, que são 17, formaram 57 

conselheiros (76%)
57

. Há universidades das cinco regiões do país, apesar de sua 

distribuição não ser uniforme. Enquanto há apenas uma universidade da Região Norte 

(UFPA), responsável pela formação de 2 conselheiros, há 12 da Região Sudeste, 

responsáveis pela formação de 28 conselheiros. É destacável também o papel da Região 

Nordeste, a qual tem 7 universidades, responsáveis pela formação de 17 conselheiros, e 

do Distrito Federal, com 2 universidades responsáveis pela formação de 7 conselheiros.  

Abaixo o Quadro 2, com a sistematização de informações descritas: 

 

Quadro 2: Características dos Conselheiros do CNJ (2005-2013) 

Gênero 11 de 75 (14,7%) dos conselheiros do CNJ do gênero feminino 

Idade na posse Média de idade de 52 anos 

Universidade da 

Graduação em Direito 

57 conselheiros (76%) oriundos de Universidades públicas e 18 

conselheiros (24%) oriundos de Universidades privadas 

                                                

56 Apenas a título ilustrativo, sem a modificação constitucional os Presidentes Cezar Peluso e Carlos Britto 

não poderiam ter sido empossados, tampouco a Corregedora Eliana Calmon, vez que todos tinham mais 
do que 66 anos quando iniciaram seus mandatos no Conselho. 

57 Consideramos, novamente, cada um dos mandatos separadamente para fins estatísticos, de modo que os 

67 juristas correspondessem a 75 cadeiras. 



 

63 

 

Fonte: CNJ e Senado, elaboração própria 

 

A conjugação dos dados relativos à idade e posição relativa na carreira dos 

conselheiros com a universidade em que se formaram revela um quadro interessante. Há 

conselheiros novos, ainda no início de suas carreiras, e que devem trilhar percursos 

institucionais longos – afirmação válida para carreiras públicas. Estes conselheiros 

convivem no mesmo colegiado com membros de hierarquia superior na carreira e com 

membros dos mais altos Tribunais do país – afirmação válida principalmente para juízes 

em relação a desembargadores e para ambos em relação aos Ministros. Além do mais, 

alguns conselheiros são oriundos de instituições menos tradicionais no mundo do 

Direito, o qual é hierarquizado e tradicionalista, fazendo com que questões desta ordem 

sejam consideradas relevantes
58

. Este quadro torna complexas as relações de poder 

dentro do Conselho e fortalece interpretações estratégicas
59

 sobre o comportamento 

decisório dos conselheiros.  

A coexistência de membros de diferentes hierarquias no mesmo colegiado pode 

fortalecer relações de poder internas ao Conselho, que se manifestariam tanto nas 

prioridades de atuação institucional quanto na dinâmica decisória do Plenário. A 

literatura já elucidara a decisiva influência do Presidente do Conselho nos rumos 

institucionais tomados pelo órgão
60

. Com as mais centrais competências institucionais, 

num órgão heterogêneo e rotativo, e com a carga simbólica de ser a maior autoridade do 

Poder Judiciário no momento de seu mandato, o conselheiro Presidente tem pautado a 

                                                

58 Frederico de Almeida (2010) estuda a influência de capitais simbólicos comuns partilhados pelos 

membros das elites jurídicas. Para o autor, “(...) entre todos os capitais simbólicos identificados e 

analisados nesta tese, o capital conferido pelo diploma de uma faculdade de direito de elite é aquele mais 

compartilhado pelas elites jurídicas – sejam elas lideranças institucionais ou corporativas, especialistas ou 
ministros da Justiça, estejam elas posicionadas nas instâncias de alcance nacional ou em posições 

dominantes apenas de sistemas de justiças locais” (ALMEIDA, 2010, p. 290). Por isso podemos entender 

que há peso grande nessa variável. 
59 O tema do comportamento decisório será trabalhado, com abordagem teórica, na Seção 1.3 e, com 

abordagem empírica, nos capítulos 2 e 3.  
60 Maria Tereza Sadek (2010) apontou essa fundamental atuação do cargo de Presidente, atribuindo 

importância maior a este por um fator conjuntural: ser o Conselho uma instituição nova. Já Roberto 

Fragale Filho (2013), o qual apontou esta característica na interpretação da autora, entende que o “poder 

de pauta da presidência” (p. 991) se deve a razões mais estruturais, vez que a composição da Corte é 

heterogênea, fragmentada e sujeita a constante rotatividade. Achamos mais plausível esta segunda 

hipótese, embora a conjuntura inicial possa ter potencializado tal fator estrutural. Agregaríamos a 
relevância de ser o Presidente do CNJ também Presidente do STF, o que já influenciaria em qualquer 

colegiado, e pode causar ainda mais impacto pelo fato de nem todos os conselheiros estarem nos topos de 

suas carreiras. 
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atuação do CNJ conforme as prioridades pré-definidas de sua gestão (SADEK, 2010). A 

dinâmica decisória em casos disciplinares é também influenciada tanto pelo Presidente 

quanto pelo Corregedor Nacional de Justiça, como demonstraremos no Capítulo 2. 

As descrições e reflexões realizadas nesta Seção 1.2.1 objetivaram auxiliar na 

compreensão da composição do CNJ, com foco nas características dos conselheiros que 

já ocuparam as cadeiras. As estratégias de indicação e os atores que ocupam os cargos 

auxiliam na compreensão tanto da atuação institucional quanto da dinâmica decisória do 

órgão. Mesmo após todo esse percurso, algumas questões ainda ficam sem resposta: a 

composição concreta descrita seria a imaginada na Reforma do Judiciário? Ou, mais 

importante, essa ocupação das cadeiras tem se mostrado satisfatória para o controle 

democrático do Judiciário? Outra questão, essa proposta por Fragale Filho (2013), diz 

respeito a outras carreiras: a Defensoria Pública, por exemplo, deveria ser contemplada 

com cadeiras? Ou mesmo outras carreiras, como da advocacia pública (TAVARES, 

2005), da academia ou da sociedade civil (SAMPAIO, 2007)? Isso poderá causar uma 

mudança na composição do CNJ? 

Com isso, passamos a observar as competências do Conselho Nacional de 

Justiça, com foco na competência disciplinar.  

 

1.2.2. Competência Disciplinar 

 

Um dos principais desafios da institucionalização decorre da definição 

do lugar do CNJ dentro da estrutura de controle disciplinar e 

administrativo do Poder Judiciário. Mesmo restrito a matérias de 

natureza administrativa, o CNJ encontra-se em situação de 

concorrência com os outros tribunais integrados apenas por 

magistrados, uma vez que cada tribunal possui a sua própria 

Corregedoria. Concorrência verticalizada com os tribunais estaduais 

locais, e concorrência horizontalizada com os tribunais especializados. 

Este é o “mercado relevante” do controle disciplinar administrativo do 

Poder Judiciário. Cada decisão de lide é uma pedra demarcatória 

institucionalizadora desta situação concorrencial. (FALCÃO et al, 

2009, sem página). 
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O Conselho Nacional de Justiça tem três grandes competências, que serão 

brevemente apresentadas. (a) A competência normativa se refere à possibilidade de 

regular questões atinentes à administração da Justiça. A regulação do nepotismo ou 

mesmo da divulgação de vencimentos, feitas por resolução do CNJ, são exemplos desta 

competência. (b) A competência executiva é aquela que busca executar no Judiciário as 

políticas planejadas pelo órgão central, que é o Conselho. Exemplos são a implantação 

da informatização dos tribunais ou o Cadastro Nacional de Adoção de Menores. (c) A 

última, competência judicial
61

, refere-se à atuação do Conselho como Tribunal 

administrativo, de julgar questões atinentes a atos (administrativos) de Tribunais ou 

juízes (FALCÃO et al, 2009).  

A competência judicial abrange também a competência disciplinar, que controla 

os deveres funcionais da magistratura. Ela é relevante para entendermos o processo de 

institucionalização do Conselho Nacional de Justiça por duas razões: pela possibilidade 

de aplicar sanções a magistrados e pelo papel de órgão central com modificação do 

quadro federativo. Os procedimentos disciplinares podem gerar consequências gravosas 

para a magistratura, o que, por si só, já torna a matéria relevante. O fato de um 

magistrado poder ser aposentado compulsoriamente ou demitido
62

 (LOMAN, art. 42, V 

e VI) por uma falta funcional eiva de importância a competência. Além disso, há um 

conflito federativo, de poder, pois, antes do surgimento do CNJ, a competência 

disciplinar existia e era dos Tribunais (SAMPAIO, 2007; FRANCO, 2015). O Conselho 

modifica a distribuição de competências na Federação, o que gera focos de tensão. As 

disposições específicas da Constituição da República Federativa do Brasil ficaram da 

seguinte forma: 

 

                                                

61 Apesar do nome, judicial, essa competência não pode interferir na atividade judicante. Ou seja, o 

Conselho Nacional de Justiça tem competência para atuar apenas no âmbito administrativo, nos termos do 

art. 103-B, da CRFB. 
62 Existe a possibilidade de demissão apenas para juízes que ainda não atingiram o vitaliciamento, 

(LOMAN, art. 47, II). As hipóteses de demissão de juízes vitalícios (LOMAN, art. 26, I e II) foram 

vetadas. Não há caso de demissão na história do Conselho Nacional de Justiça até o final de 2013, como 

esta pesquisa constatou. 
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Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) 

membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) 

recondução, sendo: 

§ 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: 

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 

Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e 

órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 

delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da 

competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar 

processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a 

disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 

administrativas, assegurada ampla defesa; 

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 

disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 

um ano; 

 

Não é apenas a possibilidade de sancionar magistrados que confere importância 

à competência disciplinar. Isso ocorre porque o Conselho Nacional de Justiça altera o 

equilíbrio entre independência judicial e accountability. Se, antes, pelas disposições da 

Constituição, o Judiciário era um Poder com notável independência, o que se reforçava 

por suas garantias e pelo fato de seus membros não serem eleitos, a criação do CNJ 

modificou o estado de coisas. Existiam formas de accountability prévias ao CNJ, como 

manifestações da sociedade civil, associações ou imprensa, ou mesmo a necessidade de 

motivação das decisões por parte dos magistrados. A grande deficiência brasileira se 

encontrava na possibilidade de controlar o comportamento funcional dos magistrados, o 

que foi sensivelmente modificado pelo novo órgão, vez que, até então, o mecanismo 

mais eficaz era o da promoção ou, para os magistrados que não cumprissem seus 

deveres, a não promoção por merecimento (TOMIO, ROBL FILHO, 2013). 
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A possibilidade de sanção disciplinar já existia, vez que a lei que a autoriza, a 

Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN (Lei Complementar 35/1979), vige 

há décadas. O que ocorre é que essa competência, antes detida apenas pelos Tribunais 

Locais, passou a ser concorrente, também detida pelo órgão nacional: o Conselho 

Nacional de Justiça. Não são muitas as informações existentes sobre o controle da 

magistratura ocorrido antes da criação do órgão administrativo central, o que é indício 

de uma função pouco relevante no seio do Judiciário. Essa função anteriormente 

exercida era considerada por alguns autores como seletiva, isto é, rigorosa demais com 

os magistrados de primeira instância e omissa com os desembargadores (nesse sentido, 

SAMPAIO, 2007). Isso pelo fato de o controle ser exercido pelos próprios 

desembargadores, os quais tinham postura corporativa ou até falta de competência legal 

para determinados casos (DALLARI, 2007, apud PELEJA JUNIOR, 2011). 

Em termos da normativa aplicável, há algumas semelhanças em relação ao que 

temos hoje. A Lei que regia a matéria era a LOMAN, ainda aplicável, e a Constituição 

de 1988 estabelecia também certos parâmetros – os quais sofreram algumas alterações 

com a Emenda Constitucional 45/2004. Os Tribunais regulavam os procedimentos 

disciplinares aplicáveis aos seus membros, com disposições sobre fiscalização e punição 

a eventuais desvios. Em regra, o Corregedor do Tribunal era o responsável pela 

investigação e um Órgão Especial (ou mesmo um órgão administrativo próprio, como 

ocorria no Rio de Janeiro) se responsabilizava pelo processamento e julgamento dos 

magistrados. A sessão que deliberava sobre o processo era secreta e a condenação 

ocorria apenas com o voto de dois terços do órgão julgador (DIREITO, 2003). 

Essas regras estão dispostas na ainda aplicável LOMAN (arts. 27, § 6º e 54). A 

grande mudança normativa veio com a reforma do texto constitucional, que alterou 

dispositivos centrais à sistemática do controle disciplinar, o que, na prática, significou a 

não recepção de determinados artigos da Lei de referência. Com as alterações, as 

sessões se tornaram obrigatoriamente públicas e as deliberações realizadas pela maioria 

absoluta do órgão julgador
63

. Mais do que isso, foi a instituição de um órgão 

                                                

63 Seguem, em destaque, as alterações redacionais realizadas pela Emenda Constitucional 45/2004: 

  Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: 
  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; 
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administrativo novo, nacional e central, que modificou de fato a prática do controle 

disciplinar. Isso porque o Conselho Nacional de Justiça não apenas passou a coordenar 

e cobrar a realização de procedimentos no âmbito local como, em certos casos, passou a 

processar magistrados – aí incluídos desembargadores e até mesmo Ministros. 

Mesmo sendo um órgão de controle interno, o fato de contar com membros 

externos desafiou uma visão de absolutização do princípio da independência judicial 

(FALCÃO et al., 2009). Apesar de compatível com uma visão de Estado Democrático 

de Direito com pesos e contrapesos (TOMIO, ROBL FILHO, 2013), o controle que 

seria exercido foi considerado atentatório à independência. Da inconformidade com o 

controle exercido por esse novo órgão, de composição eclética, teve origem a já descrita 

ADI 3.367/2005
64

. Como relatado na Introdução, essa Ação Direta de 

Inconstitucionalidade que questionava a existência do CNJ foi julgada totalmente 

improcedente pelo Plenário do Supremo. 

Sobre a questão federativa envolvida, pode-se dizer que houve uma 

centralização do poder, com a criação de um órgão nacional com competência 

disciplinar originária concorrente e revisional (ainda que restrita). A insatisfação com a 

instituição de um órgão central foi vocalizada por uma Associação da Magistratura que 

questionou a competência disciplinar concorrente do CNJ, por meio da também descrita 

na Introdução ADI 4.638/2011
65

. Embora a competência do CNJ tenha sido assegurada, 

a votação no Supremo foi apenas em sede de Ratificação de Liminar e foi tomada pela 

maioria mínima dos ministros votantes, como já relatado na Introdução. 

Para entender esse mercado relevante (FALCÃO, et al, 2009) do controle 

disciplinar da magistratura, utilizar-nos-emos de uma reconstrução histórica do processo 

de institucionalização do Conselho Nacional de Justiça. A opção, neste momento, foi a 

de utilizar prioritariamente como fontes de pesquisa os documentos produzidos pelo 

próprio Conselho: Relatórios Anuais (CRFB, art. 103-B, §4º, VII), Relatórios da 

Corregedoria Nacional de Justiça e Atas de Sessões Ordinárias. A virtude desse material 

está em mostrar a imagem que o CNJ construía de si ao se descrever, bem como 

fornecer algumas decisões de montagem institucional tomadas em Sessões Plenárias. 

                                                                                                                                          

  X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares 
tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; 

64 ADI 3.367. Plenário. Rel. Ministro Cezar Peluso, j. 13/04/2005. 
65 ADI 4.638/ Ref-MC. Plenário, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. 08/02/2012. 
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Como o foco é a construção de sua competência disciplinar, é indispensável o 

aprofundamento em um setor do órgão diretamente responsável por essa função: a 

Corregedoria Nacional de Justiça. 

O início das atividades do CNJ ocorreu em junho de 2005, com a instalação do 

novo órgão, ainda sem estrutura, com missões constitucionais de alta complexidade. O 

primeiro ano pode ser descrito como um período de adaptação e de criação de uma 

estrutura administrativa apta a exercer as funções do Conselho. Temas essenciais ao 

bom funcionamento interno foram desenvolvidos, como elaboração de atos normativos, 

estudos, além do estabelecimento de diretrizes para o Poder Judiciário (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2005). 

A missão da Corregedoria não era simples: centralizar os procedimentos 

correicionais de todo o país, num cenário de conflito federativo que envolvia toda a 

atuação do Conselho Nacional de Justiça. No caso da Corregedoria, este problema era 

ainda mais grave porque, de um lado, tinha que trabalhar em parceria com as 

Corregedorias dos Tribunais, de forma a coordená-las e, de outro, deveria combater o 

corporativismo e situações de “irresponsabilidade disciplinar dos integrantes dos 

tribunais” (SAMPAIO, 2007, p. 273
66

). Esse foi o quadro institucional com que se 

deparou o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, que foi o Corregedor Nacional de Justiça 

no biênio 2005-2007. 

Para solucionar esses problemas que cercavam a magistratura nacional, a 

Corregedoria Nacional de Justiça de Pádua Ribeiro optou por duas frentes de ação: o 

constante diálogo e uma postura ativa de enfrentamento do corporativismo. O diálogo 

consistiu em diversas formas de interação com os Tribunais regionais e estaduais, como 

visitas e distribuição de materiais, de modo a demonstrar a missão institucional da 

Corregedoria, e tinha como intenção sinalizar que seria desejável uma atuação conjunta 

com o Poder Local (CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2007). Essa 

experiência de diálogo integrado e de coordenação do Poder Judiciário nacional é muito 

                                                

66 Esse autor considera importante a instituição do Conselho Nacional de Justiça para combater relações 

antes ocorridas nos tribunais no que toca ao controle disciplinar, vez que “Eram esses portadores de uma 

independência quase incontrastável que, por sua vez, exerciam o poder disciplinar sobre os juízes de 

primeira instância, o que possibilitava o uso desse poder no sentido de aprisioná-los em relações de 
favores e de faccionismos corporativos ou de enquadramentos ideológicos e jurisprudenciais que, a um só 

tempo, neutralizavam a independência judiciária interna e comprometiam a imagem pública do Poder” 

(SAMPAIO, 2007, pp. 273-274). 
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interessante e somente foi possível com a criação de um órgão de hierarquia superior, 

que pudesse influenciar os demais Tribunais pelo país.  

É interessante notar como o CNJ, em seus primeiros anos, parecia ainda estar 

conquistando espaço institucional, como se vê no trecho do Relatório Anual de 2006: 

 

Pode-se indagar se a grande quantidade de órgãos e agentes 

submetidos à competência disciplinar do CNJ não poderia inviabilizá-

lo. Primeiramente, é importante ressaltar que o CNJ não elide a 

competência disciplinar e correcional dos Tribunais, de modo que 

estes poderão ser instados pelo próprio CNJ a apurar fatos. O 

Conselho realiza uma intervenção posterior, caso, a seu juízo, seja 

necessária. Desse modo, o CNJ pode utilizar os seus poderes de 

“avocar processos disciplinares em curso” e rever “os processos 

disciplinares de juízes e membros dos Tribunais julgados há menos de 

um ano”. O Conselho Nacional de Justiça deve reservar-se a um papel 

subsidiário e complementar em relação aos Tribunais, atuando, 

sobretudo, quando constatada eventual ineficácia dos mecanismos 

ordinários de apuração e repressão. Tampouco cabe ao Conselho a 

pretensão onisciente de repertoriar o que se passa em milhares de 

unidades jurisdicionais em todo o território nacional, investigando 

juízes e serventuários indiscriminadamente. (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2006, p. 25). 

 

O trecho acima é exemplar porque demonstra uma preocupação em marcar as 

diferenças de atuação entre as atividades correicionais do CNJ e dos Tribunais. Mais do 

que isso, parece haver uma preocupação em justificar a competência constitucional e 

demonstrar a viabilidade de exercê-la. Podemos interpretar este esforço como parte do 

processo da legitimação institucional do Conselho, que começou a atuar num ambiente 

historicamente hermético e que já recebera sinais explícitos de oposição, notadamente 

de dentro da magistratura. Diante deste cenário, pode ter sido feita uma opção por 

ativamente marcar seu espaço de atuação. Outro elemento que reforça esta interpretação 

é a longa análise sobre o Poder Judiciário presente no mesmo Relatório (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2006), aproximando-se de uma análise acadêmica (com 
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referências bibliográficas, inclusive). Novamente, entendemos que isso pode ser 

resultado de uma continuação das justificações e debates ocorridos à época da 

tramitação congressual, vez que o tema ainda não se assentara completamente. 

As decisões da Corregedoria, atos já devidamente motivados por força de 

normas constitucionais e legais, eram também justificadas. A justificação pode ser 

entendida como fruto de uma estratégia política, de forma a legitimar suas ações nestes 

primeiros anos. O diálogo mais aberto sobre os próprios atos, feitos pela Corregedoria, é 

especialmente marcante, como se verifica no seguinte trecho: “Alguns têm entendido 

equivocadamente que o arquivamento de feitos tem sido efetivado sem que antes 

tenham sido detidamente examinados. Não é o que ocorre. O arquivamento se dá, em 

grande parte dos casos, porque o problema do cidadão interessado foi solucionado com 

presteza” (CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2005, p. 10). Em alguns 

momentos, o Relatório da Corregedoria se transforma em verdadeiro meio de 

reivindicação pública, como no trecho abaixo em que é criticada a falta de estrutura do 

órgão
67

: 

 

O que preocupa, porém, é a falta de estrutura administrativa do 

Conselho e da Corregedoria e a necessidade de se fazerem, via postal, 

as intimações, estas, às vezes, em número significativo, quando 

atinentes a feitos de maior complexidade, em que figuram muitas 

partes ou exijam a oitiva de muitas testemunhas. Quanto ao tema, é 

indispensável que se encaminhe para a adoção de sistemas modernos, 

especialmente o procedimento virtual, precedido de estudos sobre a 

padronização dos diversos atos e termos processuais e da imediata 

instituição de uma rede informática interligando todas as 

Corregedorias e Tribunais do País. (CORREGEDORIA NACIONAL 

DE JUSTIÇA, 2006, p. 27). 

 

Em matéria disciplinar, a Corregedoria Nacional de Justiça tem função distinta, e 

complementar, da cumprida pelo Plenário do CNJ. A Corregedoria não apenas recebe 

                                                

67 Embora o número de servidores tenha aumentado sensivelmente, e o Conselho já conte com quadro de 

pessoal próprio, o que não ocorria no início de sua atuação, há ainda “reclamações” de que há defasagem 

de estrutura no CNJ (CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012b).  
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como processa as reclamações e denúncias encaminhadas ao Conselho, de acordo com 

comando do artigo 2º do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça 

(RG/Corregedoria/2009
68

). Tal papel foi exercido de forma a criar um efetivo diálogo 

institucional com os demais Tribunais, o que posteriormente foi consagrado 

normativamente (RG/Corregedoria/2009, art. 3º, XXII). Este movimento se mostrava 

necessário num contexto de atraso generalizado dos Tribunais, desaparelhados e 

isolados, configurando “(...) verdadeiros arquipélagos, com ilhas de excelência aqui e 

ali” (CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2007, p. 09). A imagem dos 

arquipélagos diz muito sobre o que era a estrutura do Judiciário no início dos anos 

2000: Tribunais que não se comunicavam e que tinham que conviver com uma série de 

problemas administrativos, os quais (não) eram solucionados pelos próprios Tribunais. 

Os discursos favoráveis à criação do CNJ visavam à solução deste gargalo, apostando 

na capacidade de organização feita por um órgão central e nacional. 

Além de se mostrar disposta ao diálogo institucional
69

, a Corregedoria optou por 

um sistemático trabalho de enfrentamento do corporativismo. Desde seus primeiros 

passos, portanto, buscou se afastar de um rótulo que pesava sobre o Judiciário: o de 

corporativistas. Isso fica claro no relatório final de atividades do primeiro biênio: 

“aspecto importante a salientar é que, com esse modo de atuar, o corporativismo tem 

sido banido do âmbito do Poder Judiciário. Pode-se afirmar que não há mais 

impunidade de magistrados sob o manto do corporativismo” (CORREGEDORIA 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2007, p. 07). 

Para exercer a competência disciplinar, o CNJ necessitava de normas jurídicas 

capazes de regulamentar sua atuação. Por isso, um primeiro esforço empreendido foi a 

aprovação do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ) que, entre 

tantas outras matérias, dispunha sobre as competências da Corregedoria Nacional de 

                                                

68 Apesar de a referida norma ser de 2009 (Portaria 211/CNJ), entendemos que ela é útil para explicar as 

funções exercidas pela Corregedoria Nacional de Justiça, que começaram a ser realizadas desde o início 

de sua atuação. A norma, posteriormente, positivou tais práticas que foram iniciadas neste período. 
69 Parece-nos que a busca pelo diálogo institucional foi marca do Conselho Nacional de Justiça. André 

Janjácomo Rosilho (2011) identifica que, mesmo centralizando a administração do Poder Judiciário, suas 

propostas de mudança não são eivadas de “notas de autoritarismo”, tampouco têm uma marca de 

definitividade para solucionar os problemas apresentados. Para sustentar seu argumento, o autor mostra 

formas de participação de setores interessados na elaboração normativa e a constante revisão de normas 

disfuncionais (ROSILHO, 2011, p. 151). A norma interna mais relevante para a competência disciplinar 
do Conselho - Resolução 135/2011 - foi gestada de forma participativa e surgiu para alterar norma que 

vigia até então - Resolução 30/2007 (FRANCO, 2015). Essa normatização será aprofundada nesta Seção 

1.2.2. 
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Justiça, bem como das competências disciplinares do CNJ. Na 1ª Sessão Ordinária, no 

dia de instalação do Conselho Nacional de Justiça (14 de junho de 2005), a proposta de 

Regimento Interno feita pela Presidência foi apresentada aos demais conselheiros e 

designado um Relator para elaboração de parecer. Na sessão seguinte, realizada em dois 

dias, os destaques à proposta foram apresentados e votados. Já na 3ª Sessão Ordinária, 

em 16 de agosto do mesmo ano, foi aprovado o Regimento Interno (Resolução 

02/2005). Isto significou a existência de uma norma para regulamentar a atuação do 

Conselho. 

A prática das Sessões Plenárias do Conselho Nacional de Justiça, nas quais são 

julgados os casos disciplinares, demonstrou que a regulamentação existente no 

Regimento Interno não era suficiente. Faltavam disposições uniformes acerca do 

processo administrativo, o qual, na ausência de uma norma específica do CNJ, era 

regulado apenas pela LOMAN, pensada para atender a demandas de outra conjuntura 

(FRANCO, 2015). A Corregedoria foi central nos processos de reforma do Regimento 

Interno bem como de elaboração e aprovação de uma resolução interna que 

regulamentasse o procedimento disciplinar a ser adotado pela magistratura nacional. 

 

Ausência de critérios objetivos para os procedimentos administrativos 

disciplinares, notadamente nas apurações envolvendo desvios de 

conduta praticados por magistrados das instâncias superiores, levou o 

Corregedor Nacional de Justiça a instituir, no segundo semestre de 

2006, uma comissão para apresentar sugestões que viessem a superar 

essas dificuldades, buscando dar uniformidade aos procedimentos 

disciplinares contra juízes e disciplinando a matéria em todo o 

território nacional. (CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2007, p. 28). 

 

A Resolução 30/2007 nasce desta iniciativa. Com a nova norma, o CNJ 

regulamentava os procedimentos administrativos disciplinares e, com isso, podia 

realizar o controle disciplinar com maior eficiência (FRANCO, 2015). Os processos 

disciplinares passaram a ser mais frequentemente realizados pelo Conselho Nacional de 

Justiça. Os números divulgados pela Corregedoria destes dois primeiros anos dão conta 

do impacto da atuação do CNJ: apenas no primeiro biênio, 26 magistrados se 
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aposentaram
70

 para evitar a abertura de sindicância ou de Processo Administrativo 

Disciplinar (PAD). Houve, ainda, significativo aumento de sanções disciplinares 

aplicadas pelos próprios Tribunais após a criação do CNJ: no biênio 2004-2005, as 

punições totalizavam 82; já no biênio 2005-2007, o número saltou para 140. A pena 

mais severa aplicada a magistrados com vitaliciedade, a aposentadoria compulsória, 

saltou de 6 para 20 (CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2007). 

O Ministro César Asfor Rocha foi o Corregedor Nacional de Justiça no biênio 

2007-2008, tendo tido uma gestão curta, com duração de pouco mais de um ano porque 

o Corregedor deixou o Conselho para exercer a Presidência do Superior Tribunal de 

Justiça. Não há, no site do Conselho Nacional de Justiça, relatório divulgado desta 

gestão e esse documento não foi disponibilizado via Lei de Acesso à Informação. 

Provavelmente não exista, vez que não há norma que obrigue o Corregedor a fazê-lo. 

A grande marca de sua gestão possivelmente seja a reunião de informações 

sobre o Poder Judiciário nacional. Como o ativo controle disciplinar depende também 

de cobrança sobre os Tribunais, o desenvolvimento de um sistema de informações foi 

fundamental para conferir elementos mais objetivos para o órgão administrativo central. 

Referimo-nos aqui ao “Sistema Justiça Aberta”, o qual é alimentado por todos os 

Tribunais e permite visualizar os números relativos a cada Vara, possibilitando o acesso 

preciso à atividade exercida pela magistratura. Na descrição do próprio órgão, este 

sistema “(...) representa um divisor de águas no gerenciamento de dados do Judiciário e 

constitui importante ferramenta do Conselho Nacional de Justiça para o atendimento à 

missão estratégica que é a de formular políticas de gestão do Poder Judiciário” 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2008, p. 66). Foram sistematizados todos os 

processos administrativos disciplinares em curso nos Tribunais. Com isso, a 

                                                

70 Como descreve o Relatório da Corregedoria do ano de 2006: “Há diversos casos em que a simples 

atuação da Corregedoria afastou do Judiciário magistrados acusados de graves desvios. Só em razão da 

iminência de os feitos serem avocados ou da instauração de um processo disciplinar, pediram 

aposentadoria. Nesse caso, continuam a responder a processo criminal. Trata-se de atuação expedita que 
afasta, com rapidez, do Poder Judiciário magistrados que conspurcam a sua imagem, com grande prejuízo 

para a sua credibilidade junto à população que lhe cumpre servir.” (CORREGEDORIA NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2006, p. 30). 
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Corregedoria Nacional de Justiça obteve uma base de dados mais confiável, o que 

permite cobrar a conclusão de procedimentos e evitar duplicidade de apurações
71

. 

Outro projeto importante desenvolvido neste período foi o da elaboração de um 

Código de Ética da Magistratura. Com base em um diagnóstico de que era necessário 

descrever com detalhes os deveres éticos da magistratura, foi criado este Estatuto, que 

visa a guiar a atuação dos juízes. Faz parte de um movimento internacional, como um 

esforço de regulamentação dos deveres éticos da magistratura no século XXI. Tal 

movimento teve como resultado a edição de dois documentos internacionais 

importantes: Código de Bustamante e Código Ibero-Americano (CUNHA, 2010). 

Entendemos que a maior importância desta norma esteja em guiar as atitudes dos juízes, 

vez que esta é pouco utilizada para aplicar sanções disciplinares aos magistrados (como 

demonstramos no Capítulo 3). 

O Ministro Gilson Dipp foi o Corregedor Nacional de Justiça no biênio 2008-

2010. O controle disciplinar foi consolidado neste período. As inspeções a Tribunais são 

uma importante marca deixada. Com quase 20 inspeções ao longo da gestão, as visitas 

não se restringiram ao controle disciplinar, pois também serviram para identificar boas 

práticas e mesmo problemas estruturais que atrapalhavam a prestação jurisdicional 

(CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010). A primeira inspeção realizada 

nos moldes atuais – com base em informações advindas de sistemas como “Justiça 

Aberta” e “Justiça em Números”, com realização de audiência públicas no local, quando 

críticas, sugestões e denúncias podiam ser colhidas – foi realizada nesta gestão, em 

outubro de 2008 (SADEK, 2010). 

Do ponto de vista dos avanços institucionais, destacou-se o investimento em 

políticas de transparência por parte da Corregedoria
72

. A continuação ao 

                                                

71 O sistema existente hoje tem raiz nesta iniciativa. Por meio de disposição expressa da Resolução 

135/2011, norma que atualmente rege os processos administrativos no Conselho, há obrigação de 

comunicação por parte do Tribunal Local de decisões sobre procedimentos administrativos: 

  Art. 28. Os Tribunais comunicarão à Corregedoria Nacional de Justiça as decisões de arquivamento dos 

procedimentos prévios de apuração, de instauração e os julgamentos dos processos administrativos 

disciplinares. 
72 Neste período também pode ser identificada postura de estímulo à transparência por parte do CNJ, e não 

apenas da Corregedoria. Em interessante estudo, feito sobre as campanhas publicitárias do Conselho 

Nacional de Justiça entre os anos de 2008 e 2010, identificou-se uma nova postura do Judiciário em 
relação à sociedade. Não mais apenas passivo, há uma postura ativa de mostrar as atividades realizadas, 

as quais foram focadas em dois grandes temas: transparência e prestação de serviços jurisdicionais mais 

céleres (SAUERBRONN; LODI, 2012). 
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desenvolvimento de bancos de dados nacionais sobre o Poder Judiciário foi outro 

destaque. A existência de informações é condição indispensável para o exercício da 

cidadania. E estas foram disponibilizadas de forma ativa durante o período 

(CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010). 

O Conselho Nacional de Justiça se tornou um órgão responsável por diversas 

condenações de magistrados por desvios funcionais. Além da já destacável 

proeminência do órgão, chama a atenção um aspecto que destoa do atual cenário: a 

divulgação de informações, de interesse público, relativas ao controle funcional de 

magistrados. O Relatório da Gestão Dipp (CORREGEDORIA NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2010) divulga não apenas o número de condenações de magistrados, como 

também o nome de alguns condenados – um ministro do STJ e um desembargador, 

como exemplos. 

A postura individual do Corregedor pode ter sido decisiva para a expressividade 

da ação do órgão neste período, o que fica indicado pelo número de procedimentos de 

competência da Corregedoria Nacional de Justiça abertos (SADEK, 2010). Os números 

merecem ser destacados: no período, 21 magistrados foram condenados definitivamente 

pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido aplicada a pena máxima para magistrados 

vitalícios (aposentadoria compulsória
73

) a 18 deles, além de 15 magistrados afastados 

cautelarmente de suas funções (CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010). 

Essa política de ampla transparência foi sendo alterada depois dessa gestão. Em 

primeiro lugar, os nomes dos magistrados passaram a não mais figurar nos bancos 

eletrônicos de consulta, sendo referidos apenas por suas iniciais. Além disso, os 

processos, considerados sigilosos, passaram a não ter mais seus resultados divulgados 

em relatórios de gestão da Corregedoria – o Balanço de Gestão seguinte, da gestão da 

Ministra Eliana Calmon (CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012a), 

demonstra esta fase. Em um caso emblemático, solicitamos apenas o número dos 

processos nos quais houve condenação por parte do CNJ, uma informação de cunho 

essencialmente público. A resposta do Conselho, conforme descrito na Introdução, foi 

por duas vezes negativa e o terceiro recurso sequer foi respondido (FRANCO, 2014b). 

                                                

73 Foi aventada, à época dos debates congressuais, a possibilidade de perda do cargo, desde que votada por 
três quintos do colegiado. Essa proposta, todavia, não foi aprovada (TOMIO; ROBL FILHO, 2013). O 

fato de ser a aposentadoria compulsória a sanção máxima é alvo de críticas até hoje (LASSANCE; SÁ E 

SILVA, 2013). 
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A gestão seguinte da Corregedoria Nacional de Justiça foi da Ministra Eliana 

Calmon (biênio 2010-2012). Esse foi um período de significativos acontecimentos no 

Conselho Nacional de Justiça. Em primeiro lugar, vale registrar que foram momentos de 

tensionamentos internos. O controle disciplinar foi a divergência central que dividiu os 

conselheiros ao longo deste tempo. De um lado, o Presidente do STF e do CNJ, Cezar 

Peluso, que tinha uma pauta ligada ao controle endógeno da magistratura (FRAGALE 

FILHO, 2013) e, por isso, entrou em colisão com a Corregedora Eliana Calmon, que 

pretendia aprofundar as investigações em torno dos magistrados (FRANCO, 2014a). 

Nesse contexto, houve mudanças que penderam para ambos os lados. No aspecto dos 

processos disciplinares, prevaleceu a visão defendida pela Corregedora: 

 

Na área disciplinar, encontrei situações já em andamento, algumas 

iniciadas pelo meu antecessor, e enfrentei o debate sobre a 

possibilidade, ou não, de a Corregedoria Nacional de Justiça dar início 

a um processo, sem que o caso tivesse passado pela Corregedoria 

local. Nas inspeções realizadas, verifiquei a dificuldade dos tribunais 

em julgar seus próprios membros, principalmente desembargadores 

(...). Por isso, foi muito importante a decisão tomada pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) quando afirmou a competência concorrente do 

CNJ e da Corregedoria Nacional. (CORREGEDORIA NACIONAL 

DE JUSTIÇA, 2012b, p. 09). 

 

O trecho acima transcrito integra o Relatório da Corregedoria do ano de 2012, o 

que demonstra o tensionamento existente à época. Marca uma diferença quanto aos 

Relatórios Anuais, os quais foram ficando menos opinativos ao longo do tempo, ao 

contrário dos documentos produzidos pela Corregedoria, com opiniões marcadamente 

identificadas com a visão de mundo do Corregedor. Atesta ainda uma opinião distinta 

da manifestada inicialmente, mesmo em Relatórios da Corregedoria: de que a 

competência é concorrente com os Tribunais. Sem dúvida, esta postura é demonstrativa 

de um fortalecimento institucional do Conselho. 

Nessa gestão da Corregedoria Nacional de Justiça foi aprovada uma Resolução 

do CNJ que regula o procedimento disciplinar aplicável à magistratura nacional: trata-se 

da Resolução 135/2011, que revogou a até então aplicável Resolução 30/2007. O 
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diagnóstico generalizado era o de que a norma anterior, importante para o período, não 

mais supria as necessidades do órgão. Era necessária uma nova norma unificadora, que 

contemplasse as diversas demandas práticas surgidas de anos de atuação do Conselho 

(FRANCO, 2015). As principais mudanças foram centradas em três grandes temas: i) 

previsão de norma nacional sobre o Poder Judiciário, consolidando a condição de órgão 

administrativo central do CNJ, e da Corregedoria Nacional de Justiça como vértice em 

matéria correicional (com competência concorrente com Tribunais para julgar processos 

disciplinares e com a incumbência de monitorá-los nos Tribunais); ii) garantia do 

princípio da legalidade, com descrição detalhada do procedimento sancionatório e de 

suas fases; iii) garantia da publicidade como regra em processos disciplinares, presente 

tanto no julgamento quanto na aplicação da sanção (FRANCO, 2015). 

A transparência ganhou importância no Conselho Nacional de Justiça, tendo sido 

marcada por duas ações: pela regulamentação da divulgação dos vencimentos de 

magistrados e servidores (Resolução 102/2009 do CNJ) e pela regulamentação dos 

procedimentos disciplinares (Resolução 135/2011 do CNJ). O fato de as Sessões 

Plenárias serem transmitidas ao vivo pelo portal do Conselho é também importante sob 

esse aspecto, pois permite o acompanhamento da dinâmica decisória do órgão por 

quaisquer interessados. A veiculação de notícias pelo mailing institucional é também 

elogiável, sendo bom exemplo de transparência ativa do CNJ. Ocorre que, apesar dos 

pontos positivos destacados, o Conselho ainda apresenta problemas, principalmente 

com relação à transparência passiva, sendo exemplar o fato de suas normas internas 

sobre transparência e acesso à informação serem anteriores à Lei de Acesso à 

Informação (Lei 12.527/2011, a LAI), o que significa que o órgão ainda não 

regulamentou as novas exigências consagradas pela legislação atual (SILVA; HOCH; 

RIGHI, 2013; FRANCO, 2014b). 

A última gestão de Corregedoria que contemplamos neste trabalho é a do 

Ministro Francisco Falcão, que atuou no biênio 2012-2014. Como ponto central a ser 

destacado, podemos notar uma nova mudança no que toca à divulgação ativa de 

informações. Há divulgação do número de processos nos quais os magistrados foram 

punidos no último Relatório analisado (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2013). Isso pode significar um movimento em direção à maior publicidade das 

informações por parte do Conselho. Sem a regulamentação da LAI, porém, este esforço 

redundará ainda insuficiente. 
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Os últimos Relatórios Anuais do Conselho simbolizam a posição do órgão na 

sociedade. Não mais preocupado em se legitimar como um órgão necessário, esses 

documentos são mais objetivos e sucintos. Não se percebe um esforço analítico grande e 

não há mais o que provar sobre a qualidade do órgão. Este processo, entendemos, 

representa uma consolidação do CNJ na sociedade, pouco menos de dez anos após os 

embates congressuais que, como demonstrado, reverberaram ativamente nos primeiros 

anos de atuação do órgão. 

Após termos percorrido o histórico do CNJ, com foco em sua atuação 

disciplinar, iremos nos debruçar sobre a interpretação das decisões de um colegiado 

com as características do Conselho Nacional de Justiça. 

1.3. Como interpretar as decisões do CNJ? As profissões jurídicas e o comportamento 

decisório 

 

Um modelo de sucesso atinge dois objetivos comumente 

contraditórios: ele explica o comportamento em questão, e o faz com 

parcimônia. Um modelo que não explicar e prever, de forma válida e 

confiável, o comportamento em questão tem obviamente pouco valor. 

(SEGAL, SPAETH, 2002, p. 46, com tradução livre). 

 

Buscamos uma base teórica para nos auxiliar na interpretação das decisões do 

Conselho Nacional de Justiça, o que foi feito tendo em vista principalmente sua 

característica de ser um colegiado plural que contempla obrigatoriamente profissionais 

de carreiras distintas. A tradição de estudos do Comportamento Judicial procura 

entender como se dá o processo da decisão judicial. Diversos são os modelos que 

buscam explicar os fatores mais relevantes para a tomada de decisão. Procuramos, nas 

linhas abaixo, descrever brevemente estes modelos de análise e incluir um fator, 

trabalhado teórica e empiricamente por Fabiana Luci de Oliveira (2011): o 

profissionalismo. A partir disso, incluiremos aportes teóricos que auxiliem na 

compreensão da influência dos valores profissionais nas carreiras jurídicas, adotando 

também estudos em Sociologia das Profissões aplicados ao mundo do Direito. 

Os modelos desenvolvidos majoritariamente pela literatura anglo-saxã podem 

ser organizados em quatro grandes grupos: atitudinal, estratégico, institucional e legal 
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(OLIVEIRA, 2011)
74

. Serão brevemente descritos e, quando pertinente, cotejados com 

as características do objeto de estudo: o controle disciplinar exercido pelo Conselho 

Nacional de Justiça. Isto é, serão destacadas as características dos modelos explicativos 

que melhor auxiliam na compreensão das decisões estudadas. 

O modelo atitudinal é identificado com a afirmação de que as decisões de juízes 

se baseiam em valores pessoais do julgador, em suas preferências político-ideológicas. 

Por conta da independência de que gozam os juízes, teriam maior discricionariedade na 

tomada de decisões. Vez que as leis são relativamente abertas, seria possível julgar de 

acordo com essas preferências (OLIVEIRA, 2011). Esse modelo aproxima a decisão 

tomada dos valores ideológicos dos juízes e, por isso, entende que a criação do direito 

incorpora elementos extralegais. Há, porém, elementos que restringem as possibilidades 

de tomada de decisão, sendo centrais as regras do jogo e o contexto do caso (RIBEIRO; 

ARGUELHES, 2013, p. 95). 

A utilização do modelo atitudinal em pesquisas empíricas necessita de uma 

definição que permita sua operação: a ideologia dos juízes. Na tradição dos EUA, 

define-se a ideologia do julgador como conservador ou liberal para que os testes sejam 

realizados (RIBEIRO; ARGUELHES, 2013). Segundo os autores, “no modelo 

atitudinal, portanto, o direito não se configura nem como restrição, nem motivação. Ele 

é apenas uma racionalização ex post que justifica a tomada de uma decisão baseada em 

uma predisposição política do juiz (predisposição esta mensurável através de sua 

ideologia pessoal)” (p. 99). 

O modelo estratégico entende que as decisões são motivadas por razões 

ideológicas dos juízes, mas que essas são constrangidas por fatores sociais, 

institucionais e políticos. As relações estratégicas podem ser internas, dos juízes e sua 

relação com seus pares, ou externas, com constrangimentos de outros locais, como 

opinião pública ou mesmo o governo (OLIVEIRA, 2011). Uma das principais 

mudanças, na comparação com o modelo atitudinal, diz respeito ao papel da 

independência: se, no primeiro modelo apresentado, ela é vista como ampla, na 

                                                

74 Essas discussões têm suas raízes nos debates de teóricos estadunidenses e se baseiam na atuação dos 

justices da Suprema Corte dos EUA. Não iremos fazer uma revisão desta literatura, tampouco uma 
avaliação abstrata sobre os acertos ou desacertos dos modelos, até porque isso já foi feito nos recentes 

trabalhos utilizados como fontes principais nesta dissertação. Para a leitura dos teóricos originais, ver 

SEGAL; SPAETH, 2002. EPSTEIN; KNIGHT, 1998. SHAPIRO E SWEET, 2002. 
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abordagem estratégica a independência não é tão grande por conta da influência de 

outros atores no processo. Atores capazes de vetar decisões, abalar a credibilidade dos 

tribunais ou mesmo retaliar individualmente os julgadores, impondo restrições à plena 

independência (RIBEIRO, ARGUELHES, 2013).  

A abordagem institucional entende que o direito é uma ferramenta política e, 

como tal, deve ser considerado na análise do comportamento judicial. A política, nestes 

casos, poderia se manifestar dentro de expectativas e limites colocados pela atividade 

judicante. A legitimidade desta atuação adviria da proteção aos direitos das minorias, 

essencial num regime democrático. Essa corrente, depois desenvolvida no chamado 

novo institucionalismo, entende que o contexto institucional importa na análise do 

comportamento dos atores, deixando de lado aspectos como valores individuais ou 

cálculos políticos – mais identificados com os modelos atitudinal e estratégico, 

respectivamente (OLIVEIRA, 2011). 

O último grande marco teórico orientador dessas pesquisas é o da abordagem 

legal, que entende que as decisões são resultados da aplicação lógica de regras e 

princípios presentes no ordenamento jurídico. Os juízes adeririam a princípios morais e 

políticos, e não necessariamente a preferências políticas prévias e específicas 

(OLIVEIRA, 2011). Resumidamente, há a ideia (como explicam SEGAL, SPAETH, 

2002) de que o julgador decide com base na análise dos fatos trazidos à luz das normas 

– precedentes e interpretação de Constituição e demais normas. 

São grandes os debates sobre a pertinência dessas teorias para analisar o 

comportamento das Cortes. Buscamos demonstrar a complexidade do debate existente 

sobre os fatores que influem na decisão judicial, para chegar à conclusão (com 

OLIVEIRA, 2011) que há a influência de fatores legais e extralegais no processo 

decisório. Mais do que explicitar essa consciência, avançaremos no sentido de explorar 

aspectos especialmente relevantes das abordagens estratégica e institucional e agregar 

uma variável relevante e que frequentemente não é considerada nestas abordagens: o 

profissionalismo. Assim, utilizamo-nos das teorias existentes para compreender a 

prática decisória do CNJ em controle disciplinar da magistratura, testando algumas 

hipóteses levantadas em nossas perguntas de pesquisa. 

Devemos salientar a importância de trazermos contribuições para a pesquisa em 

Direito por meio de reflexões sobre o processo decisório de colegiados, e não apenas 
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sobre as decisões em si. Esforço recente nesse sentido foi feito para interpretar a atuação 

do Supremo Tribunal Federal logo após a promulgação da Constituição de 1988. Diego 

Arguelhes (2014) chama atenção para uma atuação restritiva da Corte – que destoa de 

sua atuação presente. E tal forma de atuação ocorria por posturas dos próprios ministros, 

que contavam com elementos exógenos semelhantes aos de hoje: desenho institucional 

do STF na Constituição, demandas sociais e comportamento estratégico dos atores 

(ARGUELHES, 2014, p. 28). Poderíamos interpretar, assim, que o “novo” Tribunal 

enfrentava um processo de institucionalização, isto é, um processo de adaptação a uma 

nova ordem constitucional, processo que não se encerra com a simples positivação de 

normas jurídicas – mesmo, como neste caso, de estatura constitucional. Como conclui o 

autor: 

Na verdade, esta ‘autorestrição provisória’ é perfeitamente racional se 

levarmos em conta que, em períodos de redemocratização recente, 

especialmente se cumulada com problemas econômico e / ou sociais 

urgentes, instituições judiciais podem ter motivos estratégicos para 

recusar um papel protagônico no cenário político, dada a relativa 

incerteza em relação ao futuro institucional do país. (ARGUELHES, 

2014, p. 42) 

 

Outro esclarecimento que se faz necessário é o da possibilidade de estudarmos 

um Conselho, órgão administrativo, com modelos teóricos gestados na tradição anglo-

saxã para o estudo da Suprema Corte estadunidense e inicialmente trazido para o Brasil 

também para estudos de comportamento judicial. Entendemos que é possível, haja vista 

a similaridade do processo decisório destes órgãos colegiados. Feliz exemplo de estudo 

de um Conselho, já mencionado na Introdução, foi feito por Iagê Miola (2012), 

aplicando modelos de análise de comportamento decisório ao Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE). Seu problema de pesquisa é ligeiramente diferente do 

nosso: o autor busca descobrir se há conflitualidade entre membros de diferentes 

formações profissionais (juristas e economistas) que atuam num mesmo órgão, em 

matéria de defesa da concorrência. Ou seja, sua pergunta de pesquisa busca testar, 

empiricamente, se a variável profissional é ou não relevante naquele colegiado. A 
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pesquisa empírica mostrou que não foi possível identificar diferenças de julgamento em 

função da profissão, expertise ou experiência política do julgador
75

. 

Para o sucesso da análise de um órgão administrativo, são necessários 

esclarecimentos sobre seu desenho institucional, que tem influência direta no processo 

decisório. Embora o desenho institucional não seja suficiente para explicar 

comportamentos (ARGUELHES, 2014), trata-se de elemento importante por fornecer as 

condições nas quais os julgamentos são feitos, isto é, quem são e quantos são os 

julgadores, que tipo de processo é de competência do colegiado, entre outras. Como foi 

descrito nas Seções anteriores deste Capítulo 1, o CNJ é órgão administrativo de cúpula 

do Judiciário, contando com 15 conselheiros oriundos de carreiras específicas, podendo, 

todavia, ter suas decisões revistas judicialmente. Além disso, abriga conselheiros por, 

no máximo, quatro anos (dois mandatos). Esse quadro é semelhante ao encontrado no 

CADE, que é órgão administrativo de cúpula e também opera por mandatos, com a 

diferença de não haver obrigatoriedade de nomeação de juristas ou economistas para 

vagas específicas. A grande diferença reside no fato de que o órgão de defesa 

econômica abriga conselheiros de diferentes saberes profissionais, o que abre espaço 

para questionamentos sobre potenciais conflitos interprofissionais (MIOLA, 2012). 

Essas similitudes entre CNJ e CADE, todavia, contrastam com as diferenças 

destes órgãos com o Supremo Tribunal Federal, o qual não apenas representa um poder 

político de cúpula (do Judiciário), com possibilidade de controle de constitucionalidade 

das leis aprovadas pelo Congresso Nacional, como também uma elite profissional, com 

o mais alto cargo na carreira jurídica, detendo expertise e ideologia de prestação de um 

serviço independente à sociedade (OLIVEIRA, 2011). O Conselho Nacional de Justiça 

abriga conselheiros que exercem seus mandatos e que ao final deste período retornarão 

para suas funções jurídicas anteriores, o que enfraquece os laços de profissionalismo no 

órgão. Os conselheiros não são, necessariamente, representantes da elite profissional, 

conforme sugerimos na Seção 1.2.1. Além disso, suas decisões são sujeitas a revisão 

judicial. Essas breves comparações servem para demonstrar a importância de, antes de 

                                                

75 Miola faz a ressalva de que outras variáveis deveriam ser acrescidas à pesquisa para reforçar a conclusão, 

como o Presidente que nomeou o conselheiro, o tipo de operação analisada, origem do capital envolvido e 
natureza da divergência (MIOLA, 2012). Ainda assim, é notável o fato de dados analisados terem dado 

conta de que não há identificáveis diferenças entre economistas e juristas, contrariando a hipótese dos 

conflitos interprofissionais dentro do colegiado estudado. 
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incorporar modelos, refletir sobre as características e especificidades do objeto 

estudado. 

Tendo em vista as características do CNJ, entendemos que uma combinação dos 

modelos estratégico e institucional pode auxiliar na compreensão de seu processo 

decisório. Do ponto de vista estratégico, consideramos a possibilidade de influência do 

relator ou de pessoas que exercem cargos de proeminência no órgão, notadamente de 

Presidente e de Corregedor Nacional de Justiça. Ainda, (com RIBEIRO; ARGUELHES, 

2013), deve ser considerado o temor de retaliações por parte de outros Poderes, ou de 

outro Tribunal, bem como a possibilidade de fazer concessões a outros julgadores na 

tomada de decisões
76

. Do modelo institucional, devemos destacar a importância da 

modelagem do órgão que influencia no comportamento decisório. Um colegiado com 

muitos membros exercendo função passageira, que decidem sobre a sanção 

administrativa de magistrados, a qual pode ser revista judicialmente, deve ser analisado 

tendo em vista essas características. 

O profissionalismo tem função explicativa importante para decisões de 

determinados órgãos colegiados. A conclusão dos estudos empíricos de ADIs no STF 

(OLIVEIRA, 2011) foi de que o profissionalismo fora o responsável pela coesão dos 

julgados, sendo que “o papel imperativo desempenhado pelo profissionalismo no 

processo de tomada de decisão judicial é um aspecto positivo, na medida em que 

favorece a independência dos juízes em relação aos interesses político-partidários e 

governamentais” (p. 246). Ou seja, os laços profissionais formados entre os membros de 

distintas carreiras que ascendem ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal 

ajudam a explicar o comportamento judicial destes atores, os quais se tornam mais 

independentes para julgar as matérias levadas à Corte. Mais do que isso, nota-se um 

elevado grau de consenso nas decisões do Supremo – 76% das ADIS julgadas entre 

1999 e 2006 (OLIVEIRA, 2012). 

O termo profissionalismo, já utilizado algumas vezes ao longo deste trabalho, 

vem sendo desenvolvido na tradição brasileira e merece ser aprofundado. O 

profissionalismo se distingue de outras formas de organização do trabalho, notadamente 

a burocrática, mais ligada à ideia de uma administração racional-legal, e a forma do 

                                                

76 Os autores (RIBEIRO; ARGUELHES, 2013) se referiam ao Supremo Tribunal Federal. Por isso, a 

construção foi ligeiramente adaptada para a realidade institucional do Conselho Nacional de Justiça. 
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mercado, conectada à noção de livre concorrência (FREIDSON, 2001, apud BONELLI, 

2002). Interessa-nos, especialmente, entender como se dão tais relações no mundo das 

carreiras jurídicas. Segundo Maria da Glória Bonelli (2002), profissionalismo no Direito 

pode ser definido como 

 

Uma maneira específica de se exercer uma ocupação e de estabelecer 

relações no mundo do trabalho. Ele foi sendo construído lentamente, 

como um processo histórico que sofre influências de experiências 

semelhantes em outros países e que adquire características particulares 

em função dos diferentes contextos políticos e das respectivas 

configurações sociais. (...) Ele valoriza o conhecimento abstrato, a 

formação nos cursos superiores, o controle do mercado pelos pares, a 

autonomia para realizar diagnósticos, a prestação de serviços 

especializados com qualidade e independente dos interesses dos 

clientes, do Estado e do mercado. A síntese da ideologia do 

profissionalismo é a expertise para servir com independência. (pp. 16-

17). 

 

Essas três ideias convivem no cotidiano das diferentes profissões jurídicas e 

provocam tensões na trajetória das atividades (BONELLI, 2002). No caso da presente 

dissertação, o objetivo do Capítulo 2 é entender como os membros do Conselho 

Nacional de Justiça se comportam, se há diferenças significativas entre cada uma das 

carreiras contempladas com cadeiras no órgão, que ideário institucional carregam e se 

(ou como) isso se manifesta no exercício de uma função comparável à judicante: 

decisões em sede de controle disciplinar. 

A socialização no mundo jurídico envolve o compartilhamento de valores, 

regras, tradições. “Pressupõe que compartilhem uma lógica cultural, um ethos, que se 

inicia com um sistema de treinamento e socialização comuns, através da educação legal, 

e se diferencia a partir das diferentes trajetórias de carreira e de acordo com as posições 

que cada um dos atores ocupa no mundo jurídico” (OLIVEIRA, 2011, pp. 54-55). 

O campo jurídico vem se distanciando de outros campos de poder, notadamente 

do político, historicamente associado a ele. Esse fenômeno ocorreu não apenas pela 

burocratização da Justiça como, principalmente, por sua profissionalização, sendo essa 
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tendência evidente em cargos centrais, como o de ministro do Supremo Tribunal 

Federal, que contam com uma proporção cada vez menor de membros com carreira 

política pretérita. Isso não significa, porém, um abandono, por parte destes atores, de 

carreiras na Administração Pública, vez que os membros têm experiências em cargos 

públicos, embora cada vez mais estas funções sejam as ligadas à atividade judicial 

(ALMEIDA, 2010). Isso porque, segundo o autor,  

 

(...) é possível afirmar que a vinculação ao Estado produz capital 

simbólico específico, caracterizado pela construção de redes de 

relações políticas, pelo aprendizado de rotinas burocráticas e pela 

criação de disposições vocacionais para o exercício de funções 

superiores do Estado – mesmo nos casos de agentes já possuidores de 

estruturas significativas de capitais sociais e políticos (ALMEIDA, 

2010, p. 185). 

Nas carreiras ligadas ao Direito, há disputas internas relevantes. Para representar 

seus interesses na sociedade, há associações ligadas às diferentes carreiras. Dentro dessa 

defesa de interesses, embora a coesão do grupo dos juristas não seja perdida, podem ser 

observadas severas tensões entre diferentes carreiras. Fica clara, no discurso de um 

magistrado líder de associação
77

, por exemplo, a existência de potenciais conflitos entre 

juízes, advogados e membros do Ministério Público (ALMEIDA, 2010). Há, também, 

disputas por espaços de poder, como se evidencia na manifestação de um líder da 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) que defende uma cota para magistrados 

de carreira no STF
78

. 

O Conselho Nacional de Justiça é um interessante caso para observarmos a 

relação das carreiras jurídicas com os cargos do Estado e a potencial conflitualidade 

entre elas. Isso porque, conforme disposição constitucional, há a necessidade de 

carreiras específicas indicarem seus representantes para cadeiras do CNJ, conforme 

detalhamos na Seção 1.2.1. A pluralidade da composição é, portanto, parte do desenho 

institucional do Conselho. Mais do que isso: membros de distintas carreiras compõem 

                                                

77 Entrevista com Ricardo Castro Nascimento, Presidente da AJUFESP entre os anos de 2007 e 2011, em 

ALMEIDA, 2010. 
78 Opinião defendida pelo Presidente da AMB João Ricardo dos Santos Costa (eleito para o triênio 2013-

2016). Matéria disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,entidade-quer-mudar-

indicacoes-ao-stf,1502704>. Acesso em 06/11/2014. 



 

87 

 

um mesmo colegiado que tem como alvo a elaboração de políticas para o Poder 

Judiciário e, nos casos estudados, a decisão sobre a punição ou não de magistrados. Esse 

quadro se torna mais potencialmente conflitivo num contexto no qual a magistratura 

vem perdendo espaço para a OAB e a advocacia nos campos político e jurídico e o 

Ministério Público, instituição consolidada mais recentemente, vem disputando tais 

posições (ALMEIDA, 2010). A dinâmica de conflito no colegiado é, portanto, esperada. 

Como ressalva, vale mencionar que a maior parte das ações no CNJ mobilizadas por 

associações profissionais não são disciplinares, mas, sim, de Procedimentos de Controle 

Administrativo e de Pedidos de Providência (RODRIGUES, 2008 apud ALMEIDA, 

2010). 

Uma das hipóteses do trabalho é a de que haveria diferenças significativas nos 

julgamentos proferidos por conselheiros juízes e por conselheiros não juízes. Isto é, de 

que a mentalidade corporativista dos conselheiros oriundos do Judiciário exerceria 

influência sobre seus julgamentos. E, de outro lado, uma gama de valores mais difusa – 

dos conselheiros indicados pelo Conselho Federal da OAB, pela Procuradoria-Geral da 

República e pelas duas Casas do Congresso Nacional – não se sensibilizaria com 

questões corporativas da magistratura e seria, por isso, mais propensa à punição. Com o 

prisma teórico da influência da formação profissional, debruçamo-nos sobre os casos 

potencialmente mais sensíveis do CNJ no Capítulo 2: aqueles que julgam os deveres 

funcionais da magistratura nacional, o controle disciplinar. 

Por isso, procuramos expor as balizas teóricas centrais nas quais nos baseamos 

para as análises que seguem. Discutiremos os resultados da pesquisa empírica a partir 

das mais relevantes características institucionais do CNJ, considerando potencias 

condutas estratégicas dos conselheiros e tendo sempre em vista suas origens 

profissionais. Essa opção eclética de análise parte do pressuposto de que não existe um 

modelo geral para explicar o comportamento de colegiados (RIBEIRO, ARGUELHES, 

2013).  

Feitas essas explanações, passaremos a examinar detalhadamente os casos 

disciplinares mais sensíveis, julgados pelo órgão mais importante do Conselho: o 

Plenário. Para verificar como se comporta o Conselho Nacional de Justiça nos casos 

concretos, realizamos uma pesquisa empírica que cobriu, na matéria disciplinar, sua 

atuação desde seu surgimento até a última sessão do ano de 2013. 
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2. Retrato dos Processos Disciplinares no Plenário do CNJ 

 

Passamos agora à descrição pormenorizada dos processos administrativos com 

consequência disciplinar julgados pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 

Iniciaremos com a descrição da metodologia da coleta e tratamento de dados, passando, 

posteriormente, a uma breve exposição dos números totais de processos que tramitam 

no CNJ. Finalizaremos com a descrição e análise do comportamento decisório do órgão 

e dos seus conselheiros individualmente considerados: primeiramente de cada uma das 

quatro classes processuais específicas (Sindicância, Reclamação Disciplinar, Processo 

Administrativo Disciplinar e Revisão Disciplinar) e, por último, dos dados agregados 

das decisões para responder à pergunta: como votam os conselheiros juízes e os 

conselheiros não-juízes nos processos disciplinares do CNJ? 

 

2.1. Metodologia utilizada para análise quantitativa 

 

Neste Capítulo 2 serão abordadas as decisões de processos administrativos do 

Conselho Nacional de Justiça realizadas em Sessões Plenárias. A dimensão central de 

análise será quantitativa, cotejada com os elementos desenvolvidos no Capítulo 1. A 

produção de dados (números) tem como população todas as decisões de classes 

processuais determinadas que tratem de matéria disciplinar. A população, extraída do 

universo
79

 de decisões plenárias do CNJ, foi estabelecida por duas formas, 

complementares: i) a partir da identificação dessas decisões dentro de cada uma das atas 

de Sessão de Julgamento disponíveis no site do CNJ; ii) subsidiariamente, para as atas 

que não estavam disponíveis, foi utilizado o sistema de busca do portal eletrônico, o 

Infojuris
80

. A opção preferencial pela leitura das atas foi feita pela maior precisão do 

                                                

79 Conceitos extraídos de PIRES, 2008. 
80 A maior parte das atas de julgamento está disponível no site, apesar de fora de ordem cronológica, o que 

dificulta a consulta. Algumas delas não foram encontradas e, por isso, foi utilizado o mecanismo 

alternativo de busca de casos descrito. Os dados relativos às Sessões Ordinárias 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 
146ª, 147ª e 149ª, bem como às Sessões extraordinárias 7ª e 8ª foram retirados do referido sistema 

Infojuris. O sistema de busca não é utilizado como única fonte pela incompletude dos dados, 

principalmente relativos aos primeiros anos de funcionamento do Conselho. 
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método, vez que lá estão todas as decisões proferidas pelo Conselho. Essa escolha, 

portanto, conferiu maior confiabilidade aos dados coletados. 

O período analisado foi o mais longo possível, vez que o órgão ainda é novo. 

Foram catalogados os dados disponíveis desde a primeira Sessão Plenária do CNJ, 

realizada em 14/06/2005, até a última Sessão do ano de 2013, a 181ª Sessão Ordinária, 

realizada em 17/12/2013
81

 – totalizando 181 Sessões Ordinárias e 20 Sessões 

Extraordinárias. A escolha de abranger todo o período permitirá descobrir como se 

comportaram os conselheiros num intervalo de tempo considerável, de 

aproximadamente oito anos. Serão descritas as características decisórias que foram se 

desenhando no Conselho desde sua criação até sua composição de 2013. 

Uma análise quantitativa que se volta a identificar o dispositivo decisório de 

processos administrativos, como está sendo proposta, não permite compreender a 

motivação dos votos de cada um dos quinze conselheiros. Não permite, sequer, saber 

quais foram os argumentos acolhidos pelo Plenário para sustentar a tese vencedora. 

Permite, sim, auferir qual foi o voto contabilizado para cada um dos conselheiros no 

caso disciplinar, isto é, o resultado. Em outras palavras, o olhar estará voltado apenas ao 

sentido dos votos de cada um dos membros do Conselho. 

O objetivo deste Capítulo 2 é fazer um retrato dos processos administrativos de 

matéria disciplinar julgados pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, 

identificando as diferenças nos julgamentos entre os conselheiros e verificando se há, ou 

não, relevante influência da carreira do conselheiro em seu julgamento nos processos 

sancionatórios. Os procedimentos sancionatórios não são os mais numerosos nas 

Sessões Plenárias do CNJ, o que significa que a amostra coletada não é representativa 

de toda a atividade decisória do Plenário, como será detalhado na Seção 2.2. A 

representatividade foi buscada na relevância dos procedimentos dentro do universo do 

controle disciplinar.  

Para tanto, foram localizados, nas atas de julgamento, os processos 

administrativos de classes processuais que, ordinariamente
82

, apresentam consequências 

                                                

81 A opção pelo termo final da pesquisa empírica (2013) foi motivada pelo tempo necessário para a redação 

das análises e conclusões sobre os dados coletados. Ver nota de rodapé 36. 
82 Há a possibilidade de, em outros procedimentos administrativos julgados pelo Plenário do Conselho 

Nacional de Justiça, encontrarmos providências disciplinares. Exemplificativamente, podemos mencionar 

o Pedido de Providências 0007384-92.2010.2.00.0000 (Relatora Conselheira Eliana Calmon, j. 137ª 
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disciplinares. Os tipos de processo estudados serão: Sindicância, Reclamação 

Disciplinar, Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e Revisão Disciplinar
83

. Os 

recursos administrativos destes processos, ainda que julgados pelo Plenário, foram 

excluídos da análise porque tratam de recursos a decisões monocráticas
84

 (RICNJ, art. 

115). À pesquisa, vale lembrar, interessam os casos com decisão final prolatada pelo 

Plenário do Conselho, o que significa uma opção por casos com consequências 

disciplinares determinadas pelo seu órgão máximo (RICNJ, art. 3º). Cada um dos 

processos pode gerar consequências específicas, brevemente expostas abaixo: 

 

a) Sindicância (RICNJ, arts. 60 a 66): procedimento investigativo sumário levado a 

efeito pela Corregedoria Nacional de Justiça, que pode resultar em processo 

administrativo disciplinar. 

b) Reclamação Disciplinar (RICNJ, arts. 67 a 72): dirigida em requerimento 

assinado ao Corregedor Nacional de Justiça, pode resultar em uma sindicância, 

para investigação dos fatos, ou em um processo administrativo disciplinar, caso 

as provas de infração sejam suficientes. 

c) Processo Administrativo Disciplinar (RICNJ, arts. 73 a 77): instrumento 

destinado a apurar responsabilidades de magistrados por infração disciplinar 

praticada no exercício de suas atribuições, podendo resultar em sua punição 

administrativa definitiva. 

d) Revisão Disciplinar (RICNJ, arts. 82 a 88): processos disciplinares de juízes e 

membros de Tribunais julgados há menos de um ano que poderão ser revistos. 

Julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário do CNJ poderá determinar a 

instauração de processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da 

infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar a pena 

ou anular o processo. 

 

                                                                                                                                          

Sessão Ordinária), no qual foi sugerida, embora não tenha prosperado, a instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar em face do magistrado. Por ser uma exceção ao conteúdo ordinário destes 
procedimentos, eles foram excluídos do universo total de acórdãos. 

83 Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), arts. 43, III, IV, V e VIII. 
84 Foram excluídas, com isso, 305 decisões do CNJ julgadas no período analisado. 
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Apesar de analisadas de forma separada, pode haver algum tipo de sobreposição 

entre as descritas classes processuais. Isso porque Sindicância, Reclamação Disciplinar 

e Revisão Disciplinar podem resultar em Processo Administrativo Disciplinar. Da 

mesma forma, uma Reclamação Disciplinar pode resultar em uma Sindicância. Como 

não podemos ter controle absoluto dessas sobreposições, optamos por analisar cada 

classe processual como se totalmente independente fosse. Isso se justifica pelo fato de 

que, mesmo num caso extremo no qual uma Reclamação Disciplinar se torne uma 

Sindicância que resulta em um PAD, há pluralidade de julgamentos, com 

racionalidades independentes para tomar cada uma das decisões e que, por isso, é 

possível um exame separado de cada uma delas para fins de construção de um banco de 

dados sobre comportamento decisório. 

Outras classes processuais com caráter disciplinar, também previstas no 

Regimento Interno do CNJ, foram excluídas desta análise, sendo eles: Inspeção, 

Correição, Representação por Excesso de Prazo e Avocação (art. 43, I, II, VI e VII, 

RICNJ). Isso foi feito por um juízo de relevância, sendo excluídos tais processos 

administrativos por não contarem com consequências disciplinares aplicadas pelo 

Plenário. Este é precisamente o caso da Representação por Excesso de Prazo, que, 

apesar de ter relevância nas atividades da Corregedoria Nacional de Justiça, não é uma 

classe processual frequentemente apreciada pelo Plenário
85

. Entendemos que a exclusão 

desses processos administrativos não enfraquece as conclusões porque foram 

selecionados os casos mais sensíveis levados à apreciação do órgão mais importante do 

Conselho: o Plenário. 

A coleta de dados merece uma explicação detalhada, pois as conclusões sobre o 

retrato dos processos disciplinares no CNJ foram nela baseadas. Como dito, os casos 

que compõem a população foram os que, da leitura das atas das Sessões Plenárias, 

tiveram decisão final proferida. Alguns processos, com a mesma numeração e, portanto, 

idênticos, são pautados e por vezes contam como decisões do Plenário do CNJ em mais 

                                                

85 Essa característica fica clara da descrição que a Corregedoria Nacional de Justiça (2006) faz destes 

processos, os mais numerosos do Conselho: “estabeleceu-se que devem ser verificadas periodicamente as 

causas dos excessos de prazo nos casos que apresentem grande desvio da média ou maior incidência no 

mesmo órgão jurisdicional, devendo a corregedoria estadual adotar as providências necessárias para 

retomar o andamento dos feitos, inclusive, se necessário, fixando prazo para a prática do ato” (p. 21). Ou 
seja, tais casos podem ser resolvidos de forma mais simples, com comunicação ao Tribunal, sem 

necessidade de envolver o Plenário do Conselho – o que significa serem eles menos graves, pois os mais 

graves são levados ao julgamento do colegiado. 
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de uma ocasião. Isso pode acontecer por conta da necessidade de decisão de pedido de 

esclarecimento ou de outras deliberações, diferentes do dispositivo decisório final. 

Nessas situações, foram considerados, para fins da análise quantitativa, apenas uma vez, 

pois interessa registrar qual foi a decisão final do Conselho em cada classe processual 

considerada, sendo irrelevantes para nossos objetivos de pesquisa decisões acessórias, 

que versam sobre matérias estranhas à decisão principal. 

Há um adendo que deve ser feito à sistemática descrita. Foram listadas, também, 

todas as decisões relativas ao afastamento cautelar do magistrado tomadas na ocasião 

do julgamento da matéria principal. Ou seja, todos os casos que tiveram, além da 

decisão central de mérito, uma deliberação
86

 acerca do afastamento cautelar do 

imputado foram destacadas, para comparação com as decisões de mérito tomadas. Isso 

se deve, em primeiro lugar, ao caráter gravoso da medida, o que a torna relevante. Além 

disso, tínhamos a hipótese, que se confirmou, de que tais casos poderiam gerar 

divergências ainda maiores no Plenário, o que interessa diretamente à nossa análise – 

ainda que apenas a título ilustrativo. 

Para fins de registro do voto de cada um dos conselheiros, observamos sua 

posição indicada na ata de julgamento. Em casos de conselheiros vencidos 

parcialmente, serão consideradas as informações constantes na certidão de julgamento. 

O intuito é verificar o comportamento dos conselheiros sobre o dispositivo decisório 

principal. Quando houver decisões complexas, isto é, que decidam sobre diversas 

questões levantadas no processo ou mesmo em Plenário, o dado registrado será o 

concernente ao objeto central da ação
87

.  

                                                

86 O termo deliberação está sendo utilizado nesse trabalho com o significado de decisão, ou seja, o objeto 
de estudo é a decisão de cada um dos conselheiros reunidos em plenário no CNJ.  

87 A sistemática utilizada fica clara pelas informações extraídas da Certidão de Julgamento (REVDIS 

0001262-92.2012.2.00.0000, Relator Ney José de Freitas, j. 171ª sessão Ordinária) copiada abaixo. De 

todas as decisões tomadas, foi extraída apenas a concernente à aplicação da pena de aposentadoria 

compulsória ao magistrado (objeto central da ação, no item II): 

  “O Conselho decidiu:  

  I – por maioria, rejeitar preliminar arguida pelo Conselheiro Neves Amorim de ilegitimidade ativa. 

Vencidos os Conselheiros Neves Amorim, Ney Freitas, Sílvio Rocha, José Lucio, Maria Cristina Peduzzi 

e Joaquim Barbosa;  

  II – por maioria, julgar procedente o pedido de revisão disciplinar e aplicar ao magistrado requerido a 

pena de aposentadoria compulsória, nos termos do voto do Conselheiro Emmanoel Campelo. Vencidos os 
Conselheiros Ney Freitas (Relator), Vasi Werner, Sílvio Rocha e José Lucio Munhoz, que não conheciam 

da revisão disciplinar. Vencido, em menor extensão, o Conselheiro Neves Amorim, que julgava 

procedente o pedido para aplicar ao magistrado requerido a pena de disponibilidade. Votou o Presidente. 
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Quando, em um mesmo processo, foi proferida a mesma decisão para mais de 

um juiz implicado, o número considerado de casos correspondeu a tantas vezes quanto 

foi o número de juízes implicados. Isso quer dizer que não existe correspondência exata 

entre o número de processos analisados e o número de casos que compõem o banco de 

dados produzido pela pesquisa, já que temos um maior número de casos do que de 

processos. A pesquisa analisará centralmente os casos. 

Cada classe processual tem a sua peculiaridade. São diferentes os objetivos e as 

possíveis consequências geradas pelas classes processuais estudadas. Por essa razão, no 

início da análise de cada uma delas (Sindicância, Reclamação Disciplinar, Processo 

Administrativo Disciplinar e Revisão Disciplinar) serão descritas suas características 

centrais, para que a análise dos dados dialogue com as distintas realidades encontradas. 

Ao final deste Capítulo 2, os números de cada uma das classes processuais serão 

aglutinados para fornecermos um retrato completo dos processos disciplinares no CNJ. 

Para realizar o nosso objetivo de verificar de que forma votam os conselheiros 

nos processos administrativos julgados pelo Plenário do CNJ, buscamos responder às 

seguintes perguntas a partir dos dados coletados: 

 

1) Qual foi o dispositivo decisório da decisão do Plenário? 

2) A decisão foi unânime ou tomada por maioria? 

3) Quem votou para qual sentido? 

4) Há diferenças identificáveis entre conselheiros juízes e não-juízes? 

5) Há comportamento semelhante entre conselheiros da mesma classe? 

6) Há tendência em seguir o voto do Presidente? E do Corregedor? 

 

As primeiras duas perguntas serão respondidas por meio da observação de todos 

os casos coletados nas atas das sessões. As demais serão respondidas pelos casos 

decididos por maioria. Para identificar possíveis diferenças no comportamento dos 

conselheiros, devemos recorrer a casos nos quais as decisões não foram unânimes. Isso 

não significa dizer que grande parte das decisões do Conselho Nacional de Justiça gera 

                                                                                                                                          

Lavrará o acórdão o Conselheiro Emmanoel Campelo. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Bruno 

Dantas. Presidiu o julgamento o Conselheiro Joaquim Barbosa. Plenário, 11 de junho de 2013.”  
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divergência, pois, pelo contrário, a regra, presente em 76,4% dos casos computados, é a 

decisão por unanimidade
88

. Ou seja, em mais de três quartos dos casos sensíveis 

estudados há decisões idênticas proferidas por um colegiado que conta com 15 

membros, com origens profissionais obrigatoriamente distintas. Trata-se, aqui, de um 

significativo achado de pesquisa, vez que a hipótese de que haveria frequentes 

diferenças de julgamento entre conselheiros juízes e não-juízes em controle disciplinar 

não foi confirmada. 

As decisões unânimes dizem muito sobre o Conselho Nacional de Justiça. 

Significam que o órgão de composição eclética tem atuação coesa no controle 

disciplinar, sem grandes cisões internas, em regra. Mesmo que por razões distintas, 

mesmo que por respeito à colegialidade (em caso de jurisprudência consagrada), não há 

como apontar diferenças no comportamento decisório em mais de três quartos dos casos 

mais sensíveis julgados pelo Plenário do CNJ. Porém, essas decisões nada dizem para as 

demais perguntas de pesquisa acima elencadas porque não há nenhuma diferença entre 

os membros já que todos apontaram para uma mesma solução ao caso. 

Por isso, fizemos a opção metodológica por observar a diferença, estudando, 

pormenorizadamente, o comportamento dos conselheiros quando a divergência se 

manifesta. É na divergência, presente em 23,6% dos processos estudados, que 

poderemos conhecer as inclinações dos conselheiros. Por mais que, na maior parte dos 

casos haja concordância, é interessante, do ponto de vista da compreensão do 

comportamento dos conselheiros, entender em quais pontos se dão as diferenças de 

julgamento entre eles. 

O processo de organização de dados descrito teve como objetivo identificar as 

diferenças de julgamento dos conselheiros. Assim, foram identificadas, num primeiro 

momento, a classe processual, o resultado (unânime ou por maioria) e o dispositivo 

decisório. Essas variáveis são importantes para reconstruir a trajetória processual de 

cada uma das decisões e a forma pela qual se decidem os casos no plenário do CNJ. 

Posteriormente, por meio da análise mais detida das decisões tomadas pela maioria dos 

conselheiros, foram construídos os perfis de comportamento dos diversos conselheiros. 

                                                

88 Dos 399 casos do universo de análise, 305 foram decididos por unanimidade e 94 por maioria. Portanto, 

76,4% dos casos são decididos por unanimidade de votos. 
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Para a apresentação dos dados, foram organizadas tabelas, indicando como 

votam cada um dos 15 conselheiros nos diferentes processos administrativos decididos 

por maioria. Com esses dados, foram tiradas conclusões relativas ao comportamento dos 

conselheiros de diferentes origens. Sobre a forma de catalogação das decisões exaradas 

pelos conselheiros presentes nas Sessões
89

, utilizamo-nos de uma lógica binária, 

importante para uma análise de diversos casos. Como o tipo de decisão possível varia 

para cada classe processual, optamos por tratar os dados de uma mesma forma (binária) 

para, posteriormente, compararmos os resultados obtidos da análise das diferentes 

classes processuais. Para os casos em que há divergência, classificamos as soluções 

possíveis como: pró-magistrado e contra-magistrado. Embora a fórmula binária 

simplifique as questões discutidas, tem ela o condão de permitir a comparação entre 

decisões exaradas em diferentes processos. 

Com base nesta classificação, foram gerados índices de divergência
90

, que 

traduzem o comportamento dos conselheiros: índice pró-magistrado e índice contra-

magistrado. Os índices foram calculados por uma fórmula simples, na qual o número 

total de votos efetivamente proferidos (excluídas, portanto, as ausências no julgamento) 

representa 100% e o índice representa a porcentagem de votos divergentes sobre esse 

total. Os índices foram calculados tanto para os grupos de conselheiros (juízes e não-

juízes) quanto para os conselheiros individualmente considerados. O cálculo destes 

índices permitiu a comparação entre números relativos, o que é especialmente 

importante quando se deseja comparar grupos com diferentes números de membros – 

pois, vale salientar, os conselheiros juízes ocupam 9 cadeiras, enquanto os não-juízes 

ocupam apenas 6. Os índices, dessa forma, tornam mais precisos os diagnósticos 

realizados sobre o comportamento dos grupos e dos conselheiros. Esses resultados 

relacionais, comparáveis entre si, enriquecem a análise, que não conta com apoio em 

nenhum outro estudo semelhante sobre o Conselho Nacional de Justiça. A metodologia 

escolhida é adequada por nos permitir alcançar conclusões substantivas a partir das 

informações produzidas, mesmo sem compará-las com outras já produzidas. 

                                                

89 Quando o conselheiro, por qualquer motivo, não estava presente na sessão de julgamento que teve 
deliberação por maioria, seu voto não foi considerado. Nestes casos, registramos a ausência em nosso 

banco de dados. 
90 Os índices são inspirados na já mencionada pesquisa sobre ADI do STF (OLIVEIRA, 2011). 
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Sobre o comportamento dos conselheiros individualmente considerados, vale um 

esclarecimento metodológico. Estudos sobre o comportamento de membros de 

colegiados, muitas vezes, consideram os indivíduos que ocupam os cargos como os 

atores a serem estudados. No caso desta pesquisa, será considerado o comportamento da 

cadeira ocupada por cada um dos indivíduos. Isso significa que, por exemplo, serão 

tiradas conclusões sobre o comportamento do juiz federal, e não de cada um dos 

ocupantes da cadeira. A opção por estudar o comportamento das cadeiras ao longo dos 

anos se deve ao fato de a origem de carreira ser necessariamente a mesma, além do 

tempo de permanência no Conselho ser pequeno (mandato de dois anos), o que 

inviabilizaria conclusões mais robustas sobre os indivíduos. 

Antes de descrevermos as decisões nos processos, apresentaremos um retrato 

global dos processos recebidos pelo Conselho Nacional de Justiça, comparando-o com 

os processos que trabalhamos com mais detalhamento. Em seguida, são apresentados os 

dados relativos a cada uma das classes processuais escolhidas. E, por último, agregamos 

os dados obtidos nas quatro classes processuais e apresentaremos as principais 

conclusões que podem ser tiradas do que foi estudado. 

 

2.2. CNJ em números 

 

Dedicamos esta Seção 2.2 à breve apresentação dos dados globais de processos 

que tramitaram no Conselho Nacional de Justiça até o final do ano de 2013. A ideia é 

fornecer dados sobre a atuação do órgão, com destaque para a relevância da atividade da 

Corregedoria Nacional de Justiça, e mostrar o que o universo trabalhado nesta pesquisa 

significa dentro da atividade do Conselho. 

Abaixo, há o Gráfico 1, que mostra o número total de processos recebidos pelo 

CNJ em cada ano analisado neste trabalho, bem como a fatia reservada à competência 

da Corregedoria Nacional de Justiça. 
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Gráfico 1: Número de processos recebidos pelo CNJ (2005-2013) 

 

Fonte: Relatórios Anuais do CNJ, elaboração própria. 

 

Os números do gráfico acima têm possíveis imprecisões, geradas pela 

dificuldade de acesso a informações confiáveis sobre os números do CNJ e por dados 

discrepantes divulgados em cada um dos Relatórios Anuais
91

. Por essa razão, inclusive, 

optamos por elaborar um gráfico que mostrasse mais claramente os dados relacionais 

(processos recebidos pela Corregedoria em comparação com os recebidos pelos demais 

conselheiros) do que os números absolutos. Para ficarmos com os números totais 

apenas: foram recebidos neste período 48.910 processos, dos quais 34.211 foram para a 

                                                

91 Há problemas de discrepância de dados em absolutamente todos os Relatórios de 2005 a 2009. Optamos, 
por isso, por considerar preferencialmente a informação fornecida pelo ano em questão, ignorando dados 

(diferentes) sobre informações em retrospectiva. Em 2011, não há informação sobre o número de 

processos recebidos pelo CNJ, razão pela qual tivemos de calculá-lo em função da porcentagem de 

processos da Corregedoria que tramitava no Conselho, vez que apenas o dado da Corregedoria foi 

informado. Isso pode gerar imprecisão pelo fato de o cálculo ter sido feito com base nos processos em 

tramitação, o que não necessariamente corresponde ao número de processos recebidos. Nos anos de 2012 

e 2013, o número total de processos recebidos pela Corregedoria não foi informado, razão pela qual 

calculamos de acordo com os números disponíveis de processos por classe. Isso pode gerar imprecisão 

pelo fato de alguns processos (como Revisão Disciplinar) poderem ser distribuídos tanto para a 

Corregedoria como para outros conselheiros. Há discrepância, também, com relação a dados divulgados 

em reportagem da Agência de Notícias do CNJ no final do ano de 2014 (Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=30418:reforma-constitucional-

que-criou-cnj-completa-10-anos&catid=223:cnj&Itemid=4640. Acesso em: 05/01/2015). Optamos por 

apresentar os números dos Relatórios. 
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Corregedoria e 14.676 para os demais conselheiros, o que significa que 69,9% dos 

processos de todo o CNJ foram encaminhados à Corregedoria Nacional de Justiça. A 

porcentagem recebida pela Corregedoria (que pode ser ainda maior
92

) dá conta da 

relevância deste órgão na dinâmica do Conselho Nacional de Justiça. 

Em primeiro lugar, temos uma situação de consolidação do órgão, o qual teve 

um significativo aumento de processos recebidos desde sua criação até o último ano 

considerado. Isso pode se dever à atuação do Conselho, que passou a gerar expectativa 

de resolução das demandas, as quais foram sendo apresentadas com mais frequência. 

Em segundo lugar, destacamos a relevante parcela de processos de competência da 

Corregedoria Nacional de Justiça: a média é de mais de dois terços dos processos 

endereçados ao Conselho. Isso reforça a centralidade da função exercida pela 

Corregedoria – a qual supera, em todos os anos, o número de processos distribuídos aos 

demais conselheiros somados. 

Elencamos, abaixo, os processos que estudaremos nas próximas seções, bem 

como outro processo disciplinar relevante na atividade da Corregedoria e já mencionado 

na Seção 2.1: a Representação por Excesso de Prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

92 No Relatório de Balanço de Gestão da Corregedora Eliana Calmon (2012), afirma-se que, no seu período 

no CNJ, a porcentagem relativa foi de 75,80%. 
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Tabela 2: Processos por classe processual recebidos pelo CNJ (2005-2013)
93

 

ANO Sindicância 
Reclamação 

Disciplinar 

Revisão 

Disciplinar 
PAD 

Representação 
por Excesso de 

Prazo 

2005 0 195 12 0 125 

2006 3 550 17 2 656 

2007 2 418 11 5 920 

2008 13 723 36 4 1409 

2009 116 1694 59 13 3371 

2010 26 872 38 18 2483 

2011 --- --- --- --- --- 

2012 22 862 48 11 2345 

2013 11 866 32 24 2572 

Fonte: Relatórios Anuais do CNJ, elaboração própria. 

 

Os dados da Tabela 2 mostram que os processos que estudaremos não são 

quantitativamente representativos dentro do universo de processos distribuídos todos os 

anos ao CNJ. Apenas as Reclamações Disciplinares, com números absolutos maiores, 

poderiam ser consideradas mais representativas em termos de recebimento. Porém, o 

número de Reclamações que chegam ao Plenário é significativamente menor do que o 

visto acima. Isso para mostrar que a opção da pesquisa foi por processos representativos 

qualitativamente. Estudamos os casos passíveis de gerarem sanções disciplinares 

definitivas, as quais somente são aplicadas pelo órgão mais importante do Conselho 

Nacional de Justiça: o Plenário. Por isso, mesmo que o universo de pesquisa conte com 

305 processos (e 399 casos), em face de 48.910 processos até hoje recebidos pelo 

Conselho, obtivemos um resultado relevante, por conta do que os casos estudados 

                                                

93 Dados do ano de 2011 não estão disponíveis no Relatório Anual de 2011 do Conselho Nacional de 

Justiça. 
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representam: processos disciplinares com importância suficiente para serem levados à 

apreciação do Plenário. 

As Representações por Excesso de Prazo são exemplares neste sentido. 

Historicamente a classe processual mais numerosa, contando com 13.881 processos ao 

longo deste período, tem pouquíssimos casos apreciados pelo Plenário. Isso porque o 

tipo de solução usual é outra: arquivamento sumário por total improcedência, 

encaminhamento à Corregedoria do Tribunal ou mesmo providências tomadas pela 

Corregedoria Nacional, sem que essas tenham que passar pelo Plenário. Em caso de 

infrações potencialmente mais graves, inclusive, tal processo pode ser convertido em 

sindicância, a qual é apreciada pelo Plenário e, desta forma, integrada à população com 

a qual trabalhamos. 

Feitas estas explanações, passamos à análise de cada uma das classes 

processuais em separado. 

 

2.3. Sindicâncias 

 

Incumbe ao Ministro-Corregedor, no exercício da atribuição inserta no 

art. 31, III do RICNJ, instaurar sindicância para a apuração de atos 

infracionais supostamente perpetrados por magistrados. 

Contendo a sindicância elementos que atestam, prima facie, o 

cometimento pelo sindicado de condutas que configuram atos que 

traduzem violação ao dever insculpido no art. 35, VIII da LOMAN, 

impõe-se a instauração de processo administrativo disciplinar. (SIND 

0001224-56.2007.2.00.0000, Ementa, Relator Conselheiro Cesar 

Asfor Rocha, j. 61ª Sessão Ordinária). 

 

Sindicâncias são processos administrativos voltados à investigação de condutas 

de magistrados potencialmente passíveis de sanção disciplinar. As possíveis 

consequências desse processo administrativo são abertura de processo Administrativo 

Disciplinar (PAD) ou arquivamento do caso. Casos nos quais as investigações 



 

102 

 

continuaram não foram considerados para fins de construção do banco de dados
94

. 

Casos identificados que envolvam servidores (muito excepcionais) tampouco serão 

considerados
95

. 

As Sindicâncias são conduzidas majoritariamente pelo Corregedor Nacional de 

Justiça, que será o relator da quase totalidade dos casos desta classe processual. Reside 

aí a primeira particularidade destacável: o Corregedor é o relator da ampla maioria das 

sindicâncias. Apontamos, com isso, que a figura do Corregedor pode ser ainda mais 

fortalecida pelo fato de relatar todos esses casos – os quais foram fruto de investigação 

conduzida pela própria Corregedoria Nacional de Justiça. 

A 1ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça aconteceu no dia 14 de 

junho de 2005. Nas primeiras sessões, o novo órgão se preocupou em regulamentar sua 

própria atuação (ver Seção 1.2.2). Apenas após algumas sessões os processos 

administrativos passaram a ser julgados. É esperado, por isso, que os processos 

sancionadores instruídos pelo CNJ fossem a julgamento em Sessão Plenária apenas 

algum tempo depois, com o órgão não somente mais consolidado, como também mais 

preparado institucionalmente para lidar com casos sensíveis. 

Não é estranho, por isso, o fato de os primeiros julgamentos de sindicâncias 

terem ocorrido no ano de 2007, mais especificamente, a partir da 40ª Sessão Ordinária. 

Segue, abaixo, a evolução do número de processos e de casos
96

 de sindicâncias julgadas 

pelo plenário ao longo dos anos. 

 

 

                                                

94 Exemplo da metodologia utilizada está na Sindicância 0004877-61.2010.2.00.0000 (Relatora 

Conselheira Eliana Calmon, j. 130ª Sessão Ordinária). Para este processo, foram considerados apenas 3 
casos, vez que o referente ao magistrado J.R.S.S. não teve decisão final nos termos utilizados nesta 

pesquisa. Segue, abaixo, o dispositivo decisório: 

  “O Conselho, por unanimidade, decidiu: 

  I - pela apuração da conduta do magistrado J.R.S.S. conjuntamente à Avocação nº 0002548-

13.2009.2.00.0000; 

  II - pela abertura de processo administrativo disciplinar contra os magistrados N.C.S.S.S.C. e A.L.S.; e 

  III - pelo arquivamento da Sindicância em relação à Desembargadora C.S.F, nos termos do voto da 

Relatora. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Leomar Barros Amorim. Presidiu o julgamento o 

Ministro Cezar Peluso. Plenário, 5 de julho de 2011.” 
95 O único caso encontrado envolvendo (também) um servidor foi a Sindicância 03 (Relatora Conselheira 

Ruth Carvalho, j. 14ª Sessão Extraordinária). 
96 Lembramos que, conforme explicado na Seção 2.1, os processos podem envolver diversos imputados. 

Por isso, chamamos de caso cada decisão sobre um magistrado específico. Dessa forma, o número de 

casos obrigatoriamente será igual ou maior ao número de processos que chegam ao Plenário. 
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Gráfico 2: Sindicâncias julgadas pelo Plenário do CNJ (2005-2013) 

 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 38 processos e 56 casos. 

 

Os números mostram uma relativa estabilidade no número de processos de 

sindicâncias julgados. Os 38 processos são distribuídos de forma relativamente 

uniforme ao longo dos anos de atuação: uma variação do número entre 3 e 7, por ano. 

Exceção ocorre no ano de 2010, quando há um número maior de processos (10). Isso 

pode indicar uma atuação contínua e estável ao longo dos anos, sem grandes picos ou 

quedas. Sobre os casos, a variação é grande, sendo determinada pelo número de 

magistrados sindicados num mesmo processo. Curioso observarmos que o maior 

número de casos é do ano de 2007, que conta com apenas 3 processos. Isso se deve ao 

fato de, nesse ano, terem sido levados a Plenário dois processos com múltiplos 

magistrados implicados
97

. 

O número total de casos de sindicâncias julgadas até hoje pelo Plenário do CNJ 

é de 56. Se comparado à população de análise deste trabalho (399 casos), trata-se de um 

                                                

97 A falta de informações no site do Conselho sobre a Sindicância 8, (Relator Conselheiro Gilson Dipp, j. 

44ª Sessão Ordinária), foi suprida por informações de portais eletrônicos de notícias. Verificamos, nestas 
fontes, quantos foram os magistrados implicados. Informações colhidas em 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u92452.shtml> e 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u134128.shtml>. Acesso em: 25/09/2014. 
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número relativamente baixo de casos. Isso pode se explicar pelo tipo de procedimento: 

investigatório, conduzido pela Corregedoria. Podemos interpretar que poucas 

investigações levadas a cabo pelo Corregedor chegam a Plenário – órgão responsável 

pela decisão final, de abertura do processo administrativo disciplinar ou arquivamento 

do feito
98

. Pode haver um filtro prévio. 

A partir deste momento, utilizaremos apenas os dados relativos aos casos, não 

mais aos processos. O dispositivo decisório dos casos merece uma análise detalhada. 

 

Gráfico 3: Dispositivos decisórios do Plenário do CNJ em Sindicância (2005-2013) 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 56 decisões. 

 

É notório o fato de que a grande maioria dos casos de Sindicância levados ao 

Plenário do CNJ resultou na abertura de Processo Administrativo Disciplinar, uma 

decisão contra-magistrado. A solução pró-magistrado foi registrada em apenas 29% 

dos casos. Vale salientar que o PAD é um processo administrativo que pode levar à 

                                                

98
 Na Sindicância 0002201-38.2013.2.00.0000 (Relator Conselheiro Francisco Falcão, j. 178ª Sessão 

Ordinária) há uma consequência diferente. Na Retificação de Ata (ocorrida na 179ª Sessão Ordinária), 
foram abertas sindicâncias em face de magistrados que sequer integravam o processo, como partes ou 

interessados. Esses dados não integram nosso banco porque se trata de medida extraordinária do Plenário 

nesta classe processual, razão pela qual apenas fazemos este registro. 

Abertura de PAD 

40 casos (71%) 

Extinção / 

Arquivamento 

16 casos (29%) 
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punição definitiva aplicada pelo órgão. Ou seja, é uma decisão que, em si, pode ser 

considerada gravosa, vez que expõe o magistrado a um julgamento no qual ele pode ser 

sancionado administrativamente em definitivo. 

Outra característica interessante do julgamento das sindicâncias é o grande 

número de medidas cautelares de afastamento do magistrado aplicadas pelo Plenário. 

Para os casos em que essas medidas eram cabíveis, isto é, quando o Plenário deliberou 

pela abertura do PAD contra o magistrado, foi a regra a aplicação da medida cautelar.  

Em nenhum dos casos a medida cautelar foi pedida e derrotada. 

 

Tabela 3: Incidência de aplicação de medidas cautelares em Sindicâncias (2005-2013) 

Casos com abertura de PAD 
Casos com medida cautelar 

aplicada 
Casos sem nenhuma medida 

aplicada 

40 24 16 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 40 casos. 

 

Isso demonstra uma tendência do Conselho em afastar o magistrado antes do 

processamento do PAD
99

. Notável ainda é o fato de que as deliberações sobre medidas 

cautelares são mais “polêmicas” do que as que definem a questão central. Ou seja, há 

menos decisões unânimes quanto às medidas cautelares. O Conselho, como é regra em 

órgãos colegiados, tem um nível de coesão alto - apesar de contar com 15 membros, 

mais de três quartos de suas decisões (76,4%) são tomadas por unanimidade (ver Seção 

2.1). Processo distinto ocorre no julgamento de medidas cautelares, quando, apesar de 

ainda conservar um maior número de medidas unânimes, há uma considerável 

diminuição neste percentual.  

 

 

 

                                                

99 Seria interessante podermos medir o índice de reversibilidade das medidas cautelares, isto é, em quantos 
casos os magistrados foram afastados e não foram punidos, posteriormente, no julgamento do PAD. 

Ocorre que, pela insuficiência da disponibilização dos acórdãos de PAD, essa pergunta não pode ser 

respondida por meio desta metodologia. 
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Tabela 4: Resultado em Sindicâncias (2005-2013) 

 Unanimidade Maioria 

Sindicâncias 48 8 

Decisão sobre medida 

cautelar 
16 8 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 56 casos. 

 

Os números da Tabela 4, que demarcam uma diferença grande entre o percentual 

de decisões por maioria no mérito das Sindicâncias e na deliberação sobre medida 

cautelar, possivelmente se devam ao fato de ser a cautelar bastante gravosa – com 

consequências semelhantes a uma sanção definitiva – aplicada em um processo sumário. 

Deve ser considerado, também, que as decisões de não aplicação de qualquer medida 

cautelar, aprovadas tacitamente pelo Plenário em outros 32 casos, não foram incluídas 

na Tabela 4. Por último, acrescentamos que apesar do número idêntico na coluna da 

direita, não são os mesmos 8 casos. É intuitivo imaginar uma deliberação na qual haja 

unanimidade quanto à abertura do PAD, mas não quanto ao afastamento do magistrado. 

O outro tipo de caso, contra intuitivo, se deve ao fato de terem sido computados votos 

de conselheiros contrários à abertura do PAD e ter sido a cautelar votada apenas em 

Sessão posterior, quando aqueles conselheiros não mais compunham o colegiado. Essa é 

a razão pela qual a medida cautelar foi aprovada à unanimidade e a decisão principal, de 

Abertura de PAD, decidida por maioria. 

Para responder às demais perguntas de pesquisa formuladas anteriormente, 

passamos a olhar para as decisões que geraram divergência: as decisões finais tomadas 

por maioria. Apesar do número de casos analisados ser baixo, 8, eles podem indicar 

pontos interessantes a serem anotados e, posteriormente, comparados com decisões 

exaradas em outras classes processuais. 

Em primeiro lugar, vale salientar que as divergências em sede de Sindicância 

ocorreram pela primeira vez apenas no ano de 2010, na 98ª Sessão Ordinária. Por muito 

tempo, portanto, o CNJ decidiu essas questões de forma unânime. Em todos os casos 

decididos por maioria, a minoria (conselheiros vencidos) defendia o arquivamento do 

caso. Ou seja, esses membros do CNJ não entendiam que os elementos existentes nas 

investigações conduzidas até então fossem suficientes para a abertura do PAD. Segundo 
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a lógica binária de classificação das decisões adotada no presente trabalho, esse 

comportamento será identificado como pró-magistrado. 

De todas as divergências computadas, isto é, de 17 votos contrários – proferidos 

nos referidos 8 casos decididos por maioria -, há uma significativa fração proveniente de 

conselheiros juízes: 15 desses votos foram proferidos por conselheiros juízes e 2 por 

conselheiros não-juízes. Esses dados podem ser enganosos, pois o número de membros 

oriundos do Poder Judiciário é maior do que de membros oriundos de outras carreiras. 

Por isso a importância de calcularmos o índice de divergência. 

 

Tabela 5: Índice de divergência pró-magistrado de grupos em Sindicâncias 

 Votos proferidos Votos divergentes Índice de divergência 

Conselheiros juízes 62 15 24,2% 

Conselheiros não-

juízes 
44 02 4,6% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 106 votos. 

 

O índice de divergência, como pode ser visto, foi calculado sobre o número total 

de votos proferidos em processos decididos por maioria. Se considerássemos o universo 

total, com todos os outros 48 casos decididos de forma unânime, esse índice seria 

sensivelmente mais baixo. A ideia de calculá-lo dessa forma, considerando apenas os 

votos proferidos em casos decididos por maioria, é justamente a de verificar o 

comportamento dos conselheiros em casos com cisões internas, nos quais algum tipo de 

divergência se manifesta. 

Esse número foi calculado sobre os dois grandes grupos: conselheiros juízes e 

conselheiros não-juízes. É importante, também, verificarmos o comportamento de cada 

cadeira individualmente, isto é, identificar o índice de divergência de cada uma das 

cadeiras existentes no Conselho Nacional de Justiça. Novamente, será considerado 

como total os votos efetivamente proferidos em julgamentos decididos por maioria. 
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Tabela 6: Índice de divergência pró-magistrado individual em Sindicâncias 

 Votos proferidos 
Votos 

divergentes 
Índice de 

divergência 

Conselheiro 

juiz 
Presidente 5 1 20% 

Conselheiro 
juiz 

Corregedor 8 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Ministro TST 8 2 25% 

Conselheiro 

juiz 

Desembargador 

TJ 
7 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Estadual 6 1 16,7% 

Conselheiro 

juiz 

Desembargador 

TRF 
8 6 75% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Federal 5 0 0% 

Conselheiro 

juiz 

Desembargador 

TRT 
7 2 28,6% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz do Trabalho 8 3 37,5% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPU 8 0 0% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPE 8 0 0% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 1 8 0 0% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 2 7 0 0% 

Conselheiro 

não-juiz 
Jurista Câmara 6 2 33,3% 

Conselheiro 

não-juiz 
Jurista Senado 7 0 0% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 106 votos. 

 

Podemos destacar, em primeiro lugar, o índice de divergência do Presidente do 

CNJ (também Presidente do STF). A existência de um índice próximo à média dos 

conselheiros juízes se deve, em grande parte, às suas ausências, ocorridas em 3 das 8 

decisões tomadas por maioria. Esses números também podem indicar uma não tão 

grande relevância do Presidente em matéria disciplinar: isso porque ele faltou em quase 
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metade das votações mais sensíveis e, em uma das que veio, restou vencido. Como 

hipótese para isso, podemos salientar que o Corregedor Nacional de Justiça tem uma 

influência muito grande nestes procedimentos, podendo ser maior que a do Presidente. 

Apenas a análise conjunta de todas as classes processuais (Seção 2.7), todavia, responde 

adequadamente a essa pergunta. 

A quantidade de conselheiros juízes que, em algum momento, manifestaram 

divergência (sempre numa posição pró-magistrado, isto é, contrariamente à abertura de 

um PAD) é digna de nota. Dos 9 conselheiros juízes que compõem o Conselho, 6 

manifestaram divergência em algum momento (totalizando 2/3 dos conselheiros). 

Dentre eles, destacamos o alto índice do Desembargador do TRF, que tem um índice de 

75%, sensivelmente maior do que dos conselheiros juízes enquanto grupo. Os índices 

dos magistrados oriundos da Justiça do Trabalho são também destacáveis, porque estão 

acima da média do grupo. Para ambos os casos (Justiças Federal e do Trabalho), a 

hipótese é a de que há influência de um pensamento mais corporativista, ligado à 

proximidade de seus membros com associações de classe da magistratura. 

No caso dos conselheiros não-juízes, o percentual do índice de divergência pró-

magistrado é sensivelmente menor: apenas um manifestou divergência (totalizando 1/6 

dos conselheiros). Apesar dos ainda poucos dados analisados, chama atenção a coesão 

entre membros do Ministério Público entre si. Suas deliberações foram idênticas. O 

mesmo pode ser dito sobre os advogados. Como hipótese, podemos dizer que o fato de 

terem indicação de um mesmo órgão (a Procuradoria-Geral da República e o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente) pode influenciar essa 

questão. O conselheiro oriundo da Câmara se destaca por ter sido o único não-juiz a ter 

manifestado divergência. 

Um último ponto que merece destaque é o papel do Corregedor Nacional de 

Justiça. Esse cargo ocupado por um Ministro do STJ é responsável não apenas por 

conduzir as investigações como também por relatar quase todos os processos
100

 e 

proferir o primeiro voto. Sua influência sobre os demais conselheiros pode ser inferida 

pelos números: o Corregedor não foi derrotado em nenhum dos julgamentos realizados. 

                                                

100 A única Sindicância que não foi relatada pelo Corregedor foi a número 03 (Relatora Conselheira Ruth 
Carvalho, j. 14ª Sessão Extraordinária), realizada no ano de 2007, quando ainda não estava disposto nas 

normas do Conselho que o Corregedor detém a competência de relatar tais processos (RICNJ, arts. 63 e 

64, com redação dada pela Emenda Regimental 01/2010). 
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2.4. Reclamações Disciplinares 

 

Quando na apuração procedida no âmbito da Reclamação Disciplinar 

exsurgem elementos suficientes à propositura do processo 

administrativo disciplinar, a sindicância, como procedimento 

preparatório, mostra-se prescindível, evitando-se maiores retardos na 

investigação principal. (Ementa da RD 0004547-59.2013.2.00.0000, 

Relator Conselheiro Francisco Falcão, 176ª Sessão Ordinária). 

 

Reclamação Disciplinar é um processo investigativo dirigido pela Corregedoria 

Nacional de Justiça após a provocação de qualquer cidadão, desde que identificado. 

Como se depreende do trecho da Ementa, são colhidos elementos de modo a verificar se 

pode ser configurada, ou não, uma infração disciplinar do magistrado implicado. Da 

mesma forma como ocorre na Sindicância, todas as Relatorias ficam sob 

responsabilidade da Corregedoria, o que, em nossa opinião, reforça seu papel central 

nos procedimentos disciplinares. 

A reclamação disciplinar é uma relevante porta de acesso de qualquer cidadão ao 

CNJ. Por meio dela, é possível denunciar condutas possivelmente ilícitas praticadas por 

magistrados. Há, inclusive, sistema eletrônico no site do Conselho que permite a 

apresentação de petição na forma online. Um meio de acesso destacável é a existência 

de um modelo de reclamação – também disponível eletronicamente. 

Sobre a Reclamação Disciplinar, é importante destacar as consequências 

disciplinares possíveis: abertura de Processo Administrativo Disciplinar; arquivamento, 

conversão em outro procedimento (Revisão Disciplinar ou Sindicância); e conversão em 

diligências. 

Sobre a catalogação dos dados empíricos, valem alguns esclarecimentos 

metodológicos, necessários pela peculiaridade desta classe processual. Apesar de 

pautados como Reclamações Disciplinares, há diversos processos que decidem sobre 

questões acessórias, como pedidos de esclarecimento ou aprovação de portarias. 

Processos com essas características foram excluídos da população. Adotamos 

sistemática idêntica à descrita na Seção 2.3: consideramos os casos – cada magistrado 

implicado, mesmo que em um mesmo processo administrativo, equivalendo a uma 
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unidade de caso. Os processos envolvendo um mesmo magistrado, com a mesma causa 

de pedir, apenas com reclamantes diferentes, serão considerados como sendo um 

processo só – e, em consequência de ser apenas um magistrado imputado, um caso 

só
101

. 

O número total de Reclamações Disciplinares consideradas pelos critérios 

descritos ficou em 101 casos (oriundos de 50 processos). As reclamações começaram a 

ser julgadas logo no início da atuação do CNJ. Poucos meses depois da instalação do 

Conselho, em 14/06/2005, na 1ª Sessão Extraordinária de 08/11/2005, foi julgado o 

primeiro processo desta classe. Esse fato, provavelmente, deveu-se à grande demanda 

represada, que resultou em um alto número de processos dirigidos ao CNJ e, em alguns 

casos – nos quais a Corregedoria não resolveu a questão de forma monocrática 

(RG/Corregedoria/2009, arts. 16 e 18) -, houve a necessidade do pronunciamento do 

Plenário. 

O número de casos de Reclamações Disciplinares julgados pelo Plenário (101) é 

superior ao número de casos de Sindicâncias (56), sendo quase seu dobro. Isso 

possivelmente se deva ao fato de cidadãos poderem reclamar diretamente ao Conselho 

Nacional de Justiça. Esse canal aberto aos interessados pode ter feito com que o número 

de casos fosse tão maior do que as sindicâncias, que são processadas sob controle direto 

da Corregedoria. Isso sem falar no alto número de Reclamações anualmente recebidas 

pelo CNJ, como apresentamos na Seção 2.2. Sob esse ponto de vista, as Sindicâncias, 

em número muito menor no percentual de casos que chegam ao Conselho por ano, 

seriam mais comumente levadas a Plenário. Vejamos a comparação entre casos e 

processos em cada um dos anos considerados pela pesquisa:  

 

 

 

 

 

                                                

101 Isso ocorreu uma única vez. Essa escolha metodológica foi tomada porque os processos foram decididos 
em conjunto, além do fato de tal forma de catalogação não distorcer os dados. Tratam-se das 

Reclamações 127, 128, 130, 134 e 138, que tiveram seu julgamento em conjunto pelo Plenário do CNJ 

sob Relatoria do Conselheiro Antônio de Pádua Ribeiro, na 11ª Sessão Ordinária. 
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Gráfico 4: Reclamações Disciplinares julgadas pelo Plenário do CNJ (2005-2013) 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 50 processos e 101 casos. 

 

O Gráfico 4 mostra um início de atividade do CNJ com diversos casos de 

reclamações levadas ao Plenário, com uma posterior diminuição desta demanda. Temos 

a hipótese de que havia uma demanda represada no início da atuação do CNJ, que foi 

posteriormente suprida. Tendência oposta é observada nas Sindicâncias (Seção 2.3), 

com casos crescendo em número ao longo dos anos. Os casos envolvendo numerosos 

reclamados
102

 no ano de 2005 foram sistematicamente arquivados pelo fato de 

envolverem matéria judicial, que não pode ser apreciada pelo CNJ – cuja competência 

abarca matérias administrativas. Pode-se intuir que, com o tempo, o Conselho logrou 

demonstrar seu âmbito de atuação. Corrobora esta hipótese o fato de dois processos com 

diversos implicados, dos anos de 2008 e 2009, terem sido julgados procedentes
103

.  

O dispositivo decisório votado em Plenário merece destaque. Ainda mais na 

análise de Reclamações Disciplinares, que contemplam uma variedade de decisões 

possíveis. Para fins dessa análise, foram consideradas 4 decisões possíveis. A primeira 

                                                

102 Tratam-se das Reclamações Disciplinares 169 (11ª Sessão Ordinária), 76, 73, 72 (9ª Sessão Ordinária), 

79, 75 e 74 (7ª Sessão Ordinária), todas sob Relatoria do Conselheiro Gilson Dipp. 
103 Tratam-se das Reclamações Disciplinares 2008.10.00.000795-4 e 2008.10.00.001259-7, julgadas nas 

78ª e 76ª Sessões Ordinárias, respectivamente, sob Relatoria do Conselheiro Gilson Dipp. Embora 

possam envolver servidores, consideramos todos como se magistrados fossem pelo fato de não termos 

informações precisas para a verificação. 
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delas, Conversão em Procedimento Disciplinar, indica a necessidade de maiores 

apurações para se determinar a existência da infração ou da culpabilidade do 

magistrado. Aglutinamos as conversões em Sindicância, Representação por Excesso de 

Prazo ou Revisão Disciplinar nessa categoria única. As diligências podem ser várias, 

mas, de forma geral, podem ser consideradas como um juízo de procedência da 

reclamação Disciplinar perante o Conselho, mas que, por conta da infração leve, é 

solucionada de uma forma menos gravosa para o magistrado. Para fins estatísticos, 

também foram reunidas em apenas uma categoria analítica, a Conversão em 

Diligências. A Abertura de PAD pode resultar em penas mais severas e definitivas na 

seara administrativa. A última categoria, de Arquivamento, é utilizada quando não há 

indícios de infração disciplinar ou quando a matéria é estranha ao escopo de apreciação 

do CNJ. Os números abaixo são relativos aos casos. 

 

Gráfico 5: Dispositivos decisórios do Plenário do CNJ em Reclamações Disciplinares 

(2005-2013) 

 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 101 casos. 

 

Não há predominância absoluta de uma decisão do Conselho nesses casos. As 

decisões são majoritariamente divididas entre arquivamento e abertura de Processo 
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Administrativo Disciplinar. Esses números relativos aos casos seriam muito diferentes 

se considerássemos os processos, pois a maior parte dos arquivamentos se concentra nos 

referidos casos do ano de 2005, com pluralidade de reclamados. Nos demais anos, a 

regra foi a abertura de PAD ou, em menor quantidade, a conversão em outro 

procedimento disciplinar. Isso nos leva à hipótese de que, após uma primeira fase de 

seguidos arquivamentos desses processos, na qual os reclamantes ainda se apropriavam 

da função institucional do CNJ
104

, a Reclamação Disciplinar se tornou uma classe de 

maior sucesso para abertura de processos disciplinares em desfavor de magistrados – 

considerados aqui os casos que vão a julgamento em Plenário.  

Após um início de atividade com predomínio de medidas pró-magistrado 

(arquivamento), o Conselho passou a decidir numa direção oposta, com medidas contra-

magistrado, como abertura de PAD e conversão em outro Procedimento Disciplinar. 

As conversões em diligência são poucas (apenas 4 casos), espalhadas pelos anos de 

atuação do Conselho, e, para fins de classificação, são medidas pró-magistrado, vez que 

não implicam medida disciplinar aplicada ou aplicável pelo Conselho.  

Com as informações que colhemos, podemos especular sobre as razões para o 

quadro descrito. Poderíamos pensar que as reclamações foram, ao longo do tempo, 

tornando-se mais robustas e possibilitando um julgamento mais severo por parte do 

CNJ. Podemos, de outro lado, pensar que o Conselho se tornou mais “punitivo” ao 

longo do tempo, o que pode se dever a características de seus membros, à 

institucionalização do órgão, ou a ambos os motivos. Parece-nos que ambas as 

assertivas contribuem para a interpretação do observado. 

As medidas cautelares, de afastamento do magistrado de suas funções, 

desempenham um papel relevante nas reclamações, embora sejam menos frequentes do 

que em sindicâncias. Vejamos os números: 

 

 

 

 

                                                

104 Outra hipótese possível é a de que a Corregedoria não mais levou a Plenário casos manifestamente 

improcedentes, que envolviam matéria jurisdicional, por exemplo. 
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Tabela 7: Resultado em Reclamações Disciplinares (2005-2013) 

 Unanimidade Maioria 

Reclamações Disciplinares 92 9 

Decisão sobre medida 

cautelar 
9 7 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 101 casos. 

 

Os julgamentos unânimes predominam tanto nas decisões centrais quanto nas 

decisões das cautelares. Os números das decisões centrais reforçam a tese de que o 

Conselho Nacional de Justiça é um órgão coeso, o qual funciona, na maior parte do 

tempo, por meio de decisões consensuais. As decisões sobre medidas cautelares são 

mais polêmicas, e possivelmente expõem tensões entre distintos posicionamentos 

existentes no Conselho. 

A partir de agora, voltaremos o olhar para a manifestação das divergências. 

Foram 9 as Reclamações Disciplinares decididas por maioria
105

. As possibilidades de 

decisão em sede de reclamação disciplinar são diversas, assim como as possibilidades 

de divergir da decisão majoritária. Por isso, para esta análise, elaboramos duas ordens 

de índices de divergência: índice pró-magistrado e índice contra-magistrado. Dos 22 

votos divergentes registrados, temos 18 pró-magistrado e 4 contra-magistrado. Fica 

claro, com isso, que as divergências se dão, em regra, por um entendimento mais 

favorável ao magistrado imputado (por parte dos conselheiros com posicionamento 

minoritário). Vejamos os índices de divergência sobre os votos proferidos. 

 

 

 

 

 

                                                

105 Em uma deles, na Reclamação Disciplinar 0007997-15.2010.2.00.0000 (Relatora Conselheira Eliana 

Calmon, 134ª Sessão Ordinária), não conseguimos determinar qual é a divergência. Por essa razão, 

desconsideramos tal caso para elaboração dos índices. 
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Tabela 8: Índice de divergência pró-magistrado de grupos em Reclamações 

Disciplinares 

 Votos proferidos Votos divergentes Índice de divergência 

Conselheiros juízes 58 12 20,7% 

Conselheiros não-

juízes 
38 6 15,8% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 96 votos. 

 

Tabela 9: Índice de divergência contra-magistrado de grupos em Reclamações 

Disciplinares 

 Votos proferidos Votos divergentes Índice de divergência 

Conselheiros juízes 9 0 0% 

Conselheiros não-

juízes 
6 4 66,7% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 15 votos. 

 

No que toca ao índice pró-magistrado, há um percentual ligeiramente maior por 

parte dos conselheiros-juízes, que, em casos de divergência, votam com uma frequência 

um pouco maior em posicionamento favorável ao magistrado imputado se comparados 

aos conselheiros não-juízes. Porém, não fica tão evidente a diferença de comportamento 

entre os conselheiros oriundos do Poder Judiciário e de fora dele, como observamos nas 

sindicâncias. Quando há divergências em reclamações disciplinares e a minoria defende 

um posicionamento mais favorável ao magistrado imputado (posicionamento pró-

magistrado), é muito semelhante o comportamento dos conselheiros de diferentes 

origens de carreira. 

O mesmo não ocorre quando a minoria defende um posicionamento mais rígido 

em relação ao magistrado (posicionamento contra-magistrado). Nestes casos, os 

conselheiros não-juízes têm o elevado índice de divergência de 66,7%, enquanto os 

conselheiros juízes têm zero. Vale a ressalva de que foi apenas um caso que gerou esse 

dado, sendo o único com tal característica dentre todas as decisões da história do CNJ 

em Reclamações Disciplinares (até o final de 2013, como já explicado). 
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Relativamente ao comportamento individual dos conselheiros, temos dados 

relevantes, nas Tabelas 9 e 10.  

 

Tabela 10: Índice de divergência pró-magistrado individual em Reclamações 

Disciplinares 

 Votos proferidos 
Votos 

divergentes 
Índice de 

divergência 

Conselheiro 

juiz 
Presidente 4 1 25% 

Conselheiro 

juiz 
Corregedor 7 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Ministro TST 6 0 0% 

Conselheiro 

juiz 

Desembargador 

TJ 
 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Estadual 6 2 33,3% 

Conselheiro 

juiz 

Desembargador 

TRF 
7 3 42,9% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Federal 7 4 57,1% 

Conselheiro 

juiz 

Desembargador 

TRT 
7 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz do Trabalho 7 2 28,6% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPU 7 0 0% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPE 7 0 0% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 1 4 1 25% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 2 6 0 0% 

Conselheiro 

não-juiz 
Jurista Câmara 7 2 28,6% 

Conselheiro 

não-juiz 
Jurista Senado 7 3 42,9% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 96 votos. 
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Tabela 11: índice de divergência contra-magistrado individual em Reclamações 

Disciplinares 

 Votos proferidos Votos divergentes 
Índice de 

divergência 

Conselheiro 

juiz 
Presidente 1 0 0% 

Conselheiro 
juiz 

Corregedor 1 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Ministro TST 1 0 0% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TJ 

1 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Estadual 1 0 0% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRF 

1 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Federal 1 0 0% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRT 

1 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz do Trabalho 1 0 0% 

Conselheiro 
não-juiz 

MPU 1 0 0% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPE 1 0 0% 

Conselheiro 
não-juiz 

Advogado 1 1 1 100% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 2 1 1 100% 

Conselheiro 
não-juiz 

Jurista Câmara 1 1 100% 

Conselheiro 

não-juiz 
Jurista Senado 1 1 100% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 15 votos. 
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Os representantes da Justiça Federal
106

 se destacam com grandes índices de 

divergência pró-magistrado. Com números bastante superiores à média desse grupo, 

ambos os magistrados apresentam uma tendência a divergir em favor dos imputados em 

casos que geram cisão no Conselho. A interpretação de influência de comportamento 

corporativista, com significativo número de conselheiros que ocuparam cargos em 

associações de classe, mostra-se válida também para Reclamações Disciplinares. 

O Presidente tem um índice maior do que a média de seu grupo, mas talvez isso 

possa se dever à ausência em muitos julgamentos disciplinares considerados, repetindo 

as ausências em julgamentos de Sindicâncias. Sobre os conselheiros não-juízes, 

destacam-se os papéis dos Juristas (indicados pelo Congresso), que tiveram participação 

fundamental para o índice de divergência atingido – ligeiramente menor que o dos 

conselheiros juízes. Esses mesmos Juristas, todavia, têm índices de divergência contra-

magistrado. Isso pode nos levar a concluir que sua posição não pode ser facilmente 

identificada como geralmente pró ou contra-magistrado, mas, sim, como uma posição 

divergente em matéria de Reclamação Disciplinar. 

Vale destacar o papel da Corregedoria Nacional de Justiça. Sendo novamente o 

relator de todos os casos, o Corregedor demonstrou sua força em matéria disciplinar, 

não sendo minoritário uma vez sequer, a exemplo do que já havia ocorrido nas 

Sindicâncias. Esses elementos reforçam a tese de que ele é a figura-chave em matéria de 

controle disciplinar, e não o Presidente, o qual não apenas foi derrotado como também 

esteve ausente em diversas votações. 

 

2.5. Processos Administrativos Disciplinares 

 

No âmbito administrativo, cuida-se de verificar se o conjunto dos 

indícios mencionados, manifestamente reveladores de 

comportamentos equívocos e suspeitos de juiz ou de terceiros a ele 

relacionados e a quem não podia desconhecer, entremostra conduta 

inaceitável e repreensível do magistrado, para cuja convicção não se 

                                                

106 Os membros referidos como da Justiça Federal são da Justiça Federal Comum. Os da Especializada são 

representados no CNJ unicamente pelos membros que serão descritos como da Justiça do Trabalho. Para 

mais detalhes sobre a composição do Conselho ver Seção 1.2.1. 
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exige ao julgador administrativo a comprovação própria da justiça 

criminal ou do processo penal. (Ementa do PAD 0001533-

77.2007.2.00.0000, Relatora Conselheira Eliana Calmon, 109ª Sessão 

Ordinária). 

 

Os Processos Administrativos Disciplinares (PAD) são responsáveis pelo 

julgamento definitivo de magistrados no Conselho Nacional de Justiça, isto é, na 

máxima instância administrativa. A decisão sobre a punição ou não do magistrado pode 

apenas ser revista pelo STF. Dada sua relevância, fizemos, no Capítulo 3, um estudo 

detalhado dos acórdãos de todos estes processos julgados pelo Conselho no período 

considerado (até a última Sessão Plenária de 2013). 

O número de processos de PAD julgados pelo CNJ é significativo: 54. Nesses, 

há 72 casos – com igual número de magistrados implicados. Segue, abaixo, a 

distribuição de processos e casos julgados por ano.  

 

Gráfico 6: Processos Administrativos Disciplinares julgados pelo Plenário do CNJ 

(2005-2013) 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 54 processos e 72 casos. 
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A distribuição dos processos é relativamente uniforme. Após um período inicial, 

de poucos PAD julgados, observamos, a partir de 2010, um número que varia pouco: de 

8 a 12 processos julgados. O número de casos tampouco apresenta grande variação. A 

única exceção, evidente na representação gráfica, fica com o ano de 2010, com o 

impressionante número de 27 magistrados implicados. Isso se deveu, especialmente, a 

dois processos
107

, com envolvimento de uma pluralidade de magistrados, os quais 

correspondem a 16 casos. 

Os dispositivos decisórios possíveis no PAD são divididos em dois grandes 

grupos: improcedência e procedência. Na improcedência, podemos dizer que, em regra, 

o magistrado não foi considerado culpado das implicações de desvios funcionais. 

Porém, há outros casos que geram a improcedência, que não são incomuns: devido a 

disposição legal presente na LOMAN
108

, aos magistrados de segundo grau não se 

aplicam as sanções de censura e advertência, mais brandas, geralmente utilizadas para 

infrações leves. Por isso que em ocasiões de desvios funcionais mais leves, quando 

praticados por magistrados de segundo grau ou de Tribunais Superiores, mesmo que ele 

seja considerado culpado, o PAD pode ser julgado improcedente (há exemplos de casos 

concretos com essas soluções, descritos no Capítulo 3). Isso porque sua infração não é 

considerada grave o suficiente para aplicação das sanções possíveis. Para os fins deste 

Capítulo 2, de análise quantitativa, todos esses casos estão agasalhados sob o rótulo da 

improcedência e as decisões são consideradas pró-magistrado. 

A procedência ocorre quando o magistrado é considerado culpado de alguma 

infração disciplinar e recebe uma sanção administrativa. As variações existentes são 

apenas com relação à sanção específica aplicada a cada magistrado julgado culpado. 

Para os fins deste Capítulo 2, todos esses casos estão agasalhados sob o rótulo da 

procedência e as decisões são consideradas contra-magistrado. Além desse cômputo 

                                                

107 Tratam-se dos PAD de número 0000787-44.2009.2.00.0000 (Relatado pelos Conselheiros Felipe Locke 

e Gilberto Martins, casos julgados em três Sessões Ordinárias: 93ª, 118ª, 156ª) e 0001922-

91.2009.2.00.0000 (Relator Conselheiro Ives Gandra, j. 99ª Sessão Ordinária). 
108 Art. 42 - São penas disciplinares: 

  I - advertência; 

  II - censura; 

  III - remoção compulsória; 

  IV - disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; 

  V - aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; 
  VI - demissão. 

  Parágrafo único - As penas de advertência e de censura somente são aplicáveis aos Juízes de primeira 

instância. 
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unificado, apresentamos qual foi a sanção aplicada pelo Conselho, utilizando apenas os 

números relativos aos casos. 

 

Gráfico 7: Dispositivos decisórios do Plenário do CNJ em Processos Administrativos 

Disciplinares (2005-2013) 

 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 72 casos. 

 

Chama a atenção o fato de grande parte dos Processos Administrativos 

Disciplinares levados a Plenário resultarem em condenação aos magistrados implicados. 

A improcedência é minoritária, contando com apenas 18 casos (25%), e a procedência, 

dividida de acordo com a consequência específica (que é a sanção administrativa 

aplicada), é amplamente majoritária, com 54 casos (75%). Notável ainda é a sanção 

aplicada: aposentadoria compulsória, a mais grave das sanções possíveis, que 

corresponde a mais da metade das penalidades aplicadas (53%, equivalente a 38 casos). 

Ou seja, a maior parte dos magistrados julgados pelo CNJ recebeu a maior 

reprovabilidade possível, tendo sido aplicada, por isso, a pena mais grave. 

Podemos levantar algumas hipóteses. Seria razoável supor que havia uma 

demanda represada de julgamentos disciplinares de magistrados que, chegando ao 

Conselho Nacional de Justiça, acabaram levando a julgamentos os mais severos 
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possíveis. O alto número de aposentadorias compulsórias pode também ser causado pela 

ausência de outras sanções, fazendo com que todas as infrações mais graves sejam 

sancionadas com a pena mais rigorosa existente. 

 

Tabela 12: Resultado em Processos Administrativos Disciplinares (2005-2013) 

Unanimidade Maioria 

47 25 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 72 casos. 

 

A forma de deliberação do Conselho é, também, bastante distinta do que vimos 

notando até então. Ao contrário do que ocorrera em Sindicâncias e Reclamações 

Disciplinares, as decisões unânimes, embora mais frequentes, são proporcionalmente 

menos distantes das tomadas por maioria. Sobre isso, podemos interpretar que o fato de 

serem esses os casos mais sensíveis, que podem resultar em condenação administrativa 

definitiva, seja responsável por estes números. Além disso, há outro fator que não pode 

ser desconsiderado: a divergência na dosimetria da sanção a ser aplicada. Ou seja, em 

determinados casos, há idêntico juízo de ilicitude sobre a conduta, que resulta em 

julgamento procedente, porém, os conselheiros não concordam sobre qual das cinco 

sanções deve ser aplicada
109

. 

Passaremos à análise do comportamento de cada um dos grupos de conselheiros 

nos PAD. Novamente, voltamos nosso olhar aos casos decididos por maioria, os quais 

são bastante numerosos nesta classe processual. Apenas em um dos casos, pelo 

dispositivo decisório publicado, não foi possível descobrir qual foi o teor da divergência 

e, por isso, o caso foi desconsiderado
110

. Como particularidade desta classe processual, 

temos algo que não ocorreu em nenhuma oportunidade nas análises anteriores: a 

existência de casos nos quais houvesse a convivência de divergências pró e contra-

                                                

109 A sanção de demissão sequer está sendo mencionada por conta de seu âmbito de aplicação restrito. Só 

pode ser aplicada, em regra, a juízes ainda não vitalícios (LOMAN, art. 47). Não registramos nenhum 
caso em que essa pena tenha sido aplicada no âmbito do CNJ. 

110 Trata-se do PAD 2008.30.00.000091-7 (Relator Conselheiro Técio Lins e Silva, j. 86ª Sessão 

Ordinária). 
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magistrado. Nestes casos, que são apenas 3
111

, contabilizaremos todos os votos 

contrários ao que compõe o índice como se da maioria fossem. Para fins estatísticos, 

esta foi a solução que menos alteraria o resultado, pois o índice é relacional – uma 

medida é mais favorável ou contrária ao magistrado de acordo com o que decidiu a 

maioria. A escolha feita resulta, apenas, na contabilização de um mesmo caso duas 

vezes: uma para compor cada um dos índices. 

 

Tabela 13: Índice de divergência pró-magistrado de grupos em Processos 

Administrativos Disciplinares 

 Votos proferidos Votos divergentes Índice de divergência 

Conselheiros juízes 135 28 20,7% 

Conselheiros não-

juízes 
89 3 3,4% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 224 votos. 

 

Tabela 14: Índice de divergência contra-magistrado de grupos em Processos 

Administrativos Disciplinares 

 Votos proferidos Votos divergentes Índice de divergência 

Conselheiros juízes 93 16 17,2% 

Conselheiros não-

juízes 
64 34 53,1% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 157 casos. 

 

Os resultados obtidos na comparação entre os grupos de conselheiros em 

Processos Administrativos Disciplinares possuem as diferenças mais marcadas até então 

analisadas. Isso porque, por meio da interpretação das Tabelas 13 e 14, podemos ter 

clara uma diferença muito significativa dos julgamentos proferidos por conselheiros 

juízes e por conselheiros não-juízes. Praticamente inexiste a manifestação de 

divergência da parte de conselheiros não-juízes quando a posição minoritária favorece o 

                                                

111 Referentes a dois processos: PAD 0000787-44.2009.2.00.0000 (Relator Conselheiro Felipe Locke, j. 

118ª Sessão Ordinária, com um caso) e 0002789-79.2012.2.00.0000 (Relator Conselheiro Neves Amorin, 

j. 166ª Sessão Ordinária, com dois casos). 
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magistrado (3,4%). Entretanto, essa divergência aparece em mais de um quinto dos 

votos proferidos por conselheiros oriundos do Judiciário (20,7%). Por mais que 

devamos reconhecer que, aparentemente, não é baixa a divergência manifestada no 

sentido de uma solução mais gravosa para o magistrado (17,2%), esse índice é 

sensivelmente menor do que o obtido dos conselheiros não-juízes, os quais divergem 

em mais da metade destes casos (53,1%). 

Pode ser relevante o fato de as diferenças mais significativas terem aparecido no 

julgamento mais sensível de todos: no Processo Administrativo Disciplinar, no qual o 

magistrado pode ser condenado administrativamente em definitivo. Em tal momento, de 

decisão final sobre um procedimento sancionatório, podemos supor que se 

manifestaram os valores de carreira que, sem dúvida, ajudam a explicar os resultados 

obtidos. 

Seguem, nas Tabelas 15 e 16, dados relativos ao comportamento individual de 

cada cadeira do CNJ: 
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Tabela 15: Índice de divergência pró-magistrado individual em Processos 

Administrativos Disciplinares 

 Votos proferidos 
Votos 

divergentes 
Índice de 

divergência 

Conselheiro 

juiz 
Presidente 14 1 7,1% 

Conselheiro 
juiz 

Corregedor 14 1 7,1% 

Conselheiro 

juiz 
Ministro TST 13 2 15,4% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TJ 

16 4 25% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Estadual 15 2 13,3% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRF 

16 8 50% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Federal 16 5 31,3% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRT 

15 1 6,7% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Trabalho 16 4 25% 

Conselheiro 
não-juiz 

MPU 16 0 0% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPE 15 0 0% 

Conselheiro 
não-juiz 

Advogado 1 15 2 13,3% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 2 15 0 0% 

Conselheiro 
não-juiz 

Jurista Câmara 14 1 7,1% 

Conselheiro 

não-juiz 
Jurista Senado 14 0 0% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 224 votos. 
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Tabela 16: Índice de divergência contra-magistrado individual em Processos 

Administrativos Disciplinares 

 Votos proferidos 
Votos 

divergentes 
Índice de 

divergência 

Conselheiro 

juiz 
Presidente 10 3 30% 

Conselheiro 
juiz 

Corregedor 11 5 45,5% 

Conselheiro 

juiz 
Ministro TST 9 2 22,2% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TJ 

11 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Estadual 11 2 18,2% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRF 

11 2 18,2% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Federal 11 2 18,2% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRT 

11 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Trabalho 8 0 0% 

Conselheiro 
não-juiz 

MPU 11 4 36,4% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPE 11 9 81,8% 

Conselheiro 
não-juiz 

Advogado 1 11 6 54,5% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 2 11 8 72,7% 

Conselheiro 
não-juiz 

Jurista Câmara 11 2 18,2% 

Conselheiro 

não-juiz 
Jurista Senado 9 5 55,6% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 157 votos. 

 

O comportamento individual demonstra com clareza a diferença de 

posicionamento de determinadas cadeiras do Conselho Nacional de Justiça. A 

inexistência de divergência de alguns conselheiros não-juízes no índice pró-magistrado 

e de conselheiros juízes no índice contra-magistrado são bons indícios do resultado que 
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prevaleceu. Nesses 25 casos decididos por maioria, fica evidenciada a tendência maior 

de defesa dos magistrados por parte dos conselheiros juízes e de maior propensão à 

punição por parte dos não-juízes. 

Alguns aspectos chamam nossa atenção nesses dados. Em primeiro lugar, o alto 

índice de divergência pró-magistrado dos conselheiros oriundos da Justiça Federal (Juiz 

Federal e Desembargador TRF). São estes os conselheiros juízes com os maiores 

índices de divergência. Os (poucos) conselheiros não-juízes que manifestaram alguma 

divergência neste sentido têm um índice baixo, o que se coaduna com as conclusões 

parciais de outras classes processuais. 

O Corregedor Nacional de Justiça, figura destacada no controle disciplinar da 

magistratura, apresenta, pela primeira vez nesta classe processual, índices de 

divergência. Em primeiro lugar, devemos dizer que é muito difícil não restar vencido 

em nenhuma votação. Além disso, nos Processos Administrativos Disciplinares, 

diferentemente do que ocorreu até então, o Corregedor não mais relata todos os casos. 

Relata poucos casos (apenas 3), sendo que, em todos eles, a decisão foi tomada por 

unanimidade. O fato de não relatar o caso indica, em regra, menor influência na 

dinâmica do colegiado. 

Interessantemente, seu índice contra-magistrado é superior a seu pró-magistrado 

(45,5% e 7,1%, respectivamente). Isso pode se dever à sua posição dentro do Conselho 

Nacional de Justiça, de responsável pelo processamento da matéria disciplinar. Essa 

competência investigatória pode distanciá-lo, de certa maneira, de suas características 

profissionais de conselheiro juiz. Isso sem considerar a origem de carreira dos Ministros 

do STJ, que não necessariamente são juízes de carreira (como mostrou a Seção 1.2.1). 

Processo semelhante ocorre com o Presidente do CNJ, o qual tem semelhante relação na 

comparação de seus índices de divergência (30% contra-magistrado e 7,1% pró-

magistrado). A explicação para este fenômeno pode estar na origem de carreira do 

Ministro, a qual é muito variada e, por isso, é um conselheiro que não pode ser 

facilmente enquadrado numa única categoria profissional, por ser uma cadeira composta 

por atores de mentalidades profissionais muito distintas. 

Índices de divergência contra-magistrado superiores aos pró-magistrado, nos 

conselheiros juízes, ocorre apenas com duas outras cadeiras: Ministro do TST (22,2% e 

15,4%, respectivamente) e Juiz Estadual (18,2% e 13,3%, respectivamente). Em ambos 
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os casos, porém, a diferença percentual é menor do que a existente no caso do 

Corregedor e do Presidente. No caso de conselheiros não-juízes, não ocorre, em nenhum 

caso, inversão da lógica do grande grupo identificada previamente. Pelo contrário, os 

índices de divergência contra-magistrado mais elevados são de cadeiras que sequer se 

manifestaram pró-magistrado em qualquer ocasião nos Processos Administrativos 

Disciplinares. São esses os casos do representante de Ministério Público Estadual, 

Advogado 2 e Jurista nomeado pelo Senado Federal. 

Os representantes do Ministério Público merecem destaque. Isso porque eles 

compõem a única classe que não aparece, em nenhum caso, no índice pró-magistrado e 

aparece com grande destaque nos posicionamentos contra-magistrado – o representante 

do MPU apresentou 36,4% deste índice e o do MPE 81,8%. Os advogados também têm 

participação significativa, pois, embora o Advogado 1 tenha divergido em duas 

oportunidades em favor de magistrados (índice de 13,3%), seu índice de divergência 

contra-magistrado é sensivelmente mais elevado (54,5%) e o Advogado 2, que sequer 

divergiu em favor de magistrado, apresenta um dos índices mais altos registrados nesta 

classe processual: 72,7%. 

 

2.6. Revisões Disciplinares 

 

A admissão do procedimento de Revisão Disciplinar encontra-se 

limitada às hipóteses previstas nos artigos 82 e 83 do Regimento 

Interno deste Conselho Nacional de Justiça, não se tratando o 

Conselho de instância superior administrativa revisora de todo e 

qualquer procedimento de natureza disciplinar julgado há menos de 

um ano pelo Tribunal de origem. 

Não demonstrada, no caso concreto examinado, a alegação de que a 

Corte requerida julgou a questão contrariamente à evidência dos autos, 

tampouco que o pedido de revisão enquadra-se em uma das hipóteses 

previstas no artigo 83 do Regimento Interno, não se admite a Revisão 

Disciplinar. (Ementa da REVDIS 0004639-71.2012.2.00.0000, 

Relator Conselheiro Ney José de Freitas, j. 169ª Sessão Ordinária). 
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Os processos administrativos de Revisão Disciplinar são os mais numerosos 

julgados pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Isso significa, em primeiro 

lugar, que o CNJ tem demonstrado uma feição de instância revisora, isto é, de um 

colegiado que aprecia revisões de processos disciplinares anteriormente julgados pelos 

Tribunais. Além disso, parece demonstrar que as classes processuais que possibilitam 

um canal direto de cidadãos com o Conselho – caso das Revisões Disciplinares e 

também das Reclamações Disciplinares (Seção 2.4) – são as mais numerosas julgadas 

pelo Plenário. 

Em sua jurisprudência, o Conselho tem tido reiteradas demonstrações de que não 

é uma instância recursal, mas, sim, revisora, o que significa dizer que os casos que são 

analisados pelo CNJ são apenas aqueles elencados no RICNJ, artigo 83
112

. O mero 

descontentamento com decisões (disciplinares) insatisfatórias da instância de origem 

não é razão suficiente para o conhecimento das revisões disciplinares. Outro fator 

relevante está na possibilidade de ser proposto por terceiros que, de alguma forma, 

demonstrem interesse na ação. Resume bem o funcionamento desta classe processual o 

Conselheiro Silvio Rocha: 

 

A revisão, tal como prevista no Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça, é procedimento que pode ser instaurado, tanto em 

favor do processado, como em favor da sociedade. Nesse ponto, difere 

da revisão administrativa prevista em diversos estatutos de servidores 

públicos, que a contemplam, tão somente, em benefício do 

processado. 

 (...) A norma regimental não impõe maiores restrições a aqueles que 

pretendem perseguir a reforma de decisão disciplinar; basta, tão 

somente, que demonstrem ter interesse sobre a decisão que será 

contrastada. A norma regimental busca ampliar capacidade 

postulatória do procedimento de revisão. (Voto do Conselheiro na 

                                                

112 Art. 83. A revisão dos processos disciplinares será admitida: 

  I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do 

CNJ; 
  II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 

  III - quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou 

autorizem modificação da decisão proferida pelo órgão de origem. 



 

131 

 

REVDIS 0004444-23.2011.2.00.0000, j. 156ª Sessão Ordinária, sem 

página). 

 

Abaixo, no Gráfico 8, podemos ver o número de processos e casos julgados em 

cada um dos anos considerados: 

 

Gráfico 8: Revisões Disciplinares julgadas pelo Plenário do CNJ (2005-2013) 

 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 163 processos e 170 casos.  

 

O número de Revisões Disciplinares julgadas pelo Plenário é bastante 

significativo. A baixíssima diferença entre os números de processos e casos indica ser 

esta uma classe processual essencialmente individual, questionando decisões que, em 

regra, afetam apenas um magistrado. Podemos separar as Revisões em dois períodos, 

sendo o ano de 2010 um marco significativo para uma mudança abrupta do número de 

processos desta classe processual julgados pelo CNJ. Além do fator da 

institucionalização do Conselho, que se consolidou durante seus anos de atuação, o 

número de processos mais do que dobrar de um ano para outro é um fator muito 

relevante. Interpretamos que isso pode se dar por uma postura mais ativa do colegiado, 
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principalmente em função da atuação da Corregedoria Nacional de Justiça. Mesmo após 

o grande número de 2010, os casos julgados não foram inferiores a 20. 

Sobre o resultado, alguns esclarecimentos metodológicos são necessários. Casos 

parcialmente procedentes foram, novamente, considerados como procedentes para fins 

estatísticos. Isso significa que, hipoteticamente, um pleito que visava à condenação do 

magistrado à pena de aposentadoria compulsória e que tenha logrado uma condenação 

por censura será considerado como um pedido procedente. Isso porque a análise de 

proporcionalidade não é suficiente para retirar o cerne da pretensão: a sanção imposta 

ao magistrado. 

Há outra complexidade para fins de armazenamento de dados: os processos 

podem ser propostos tanto por terceiros, interessados na punição do magistrado, quanto 

por magistrados, interessados na declaração de sua inocência ou numa sanção menos 

gravosa. Por isso, serão diferenciados, nesta classes processual, os requerentes em dois 

grupos: terceiros e magistrados. Essa metodologia facilita a visualização dos resultados 

e a posterior sistematização dos mesmos em termos de índices de divergência. Os 

terceiros podem ser muitos, mas são colocados numa única categoria por, na relação 

processual, estarem representando interesses contrários aos dos magistrados envolvidos 

no controle disciplinar. Mesmo em casos em que magistrados sequer integram a relação 

processual como parte
113

, buscamos entender quais interesses estão em conflito. Isso 

permite que, posteriormente, os dados sejam compatíveis com os obtidos em outras 

classes processuais. 

Há muitas possibilidades de consequências em Revisões Disciplinares. Por isso, 

optamos por simplificar as consequências possíveis, agasalhando-as em categorias 

criadas para possibilitar o tratamento estatístico. O objetivo destas classificações é o de 

descrever com maior fidedignidade possível as consequências dos julgamentos do 

Plenário do Conselho e, posteriormente, de comparar os dados obtidos aqui com os de 

outras classes processuais. As consequências possíveis são: não conhecimento (que 

                                                

113 Exemplo disso está na Revisão Disciplinar 0006110-25.2012.2.00.0000 (Relatora Conselheira Gisela 

Ramos, j. 174ª Sessão Ordinária), na qual o requerente é o Conselho Nacional de Justiça e o requerido é o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O magistrado envolvido na disputa, que versava sobre o 

reconhecimento ou não da pretensão punitiva, figura não como parte, mas como interessado. É evidente, 

neste caso, que o reconhecimento da prescrição (que ocorreu) é benéfico à situação do magistrado. 



 

133 

 

também engloba os pedidos prejudicados e convertidos em diligências
114

), 

improcedência e procedência (que engloba as diferentes consequências possíveis desta 

providência). Essas consequências devem receber interpretações diametralmente 

opostas a depender de quem tenha sido o requerente, pois, como dito, os interesses de 

terceiros e de magistrados nesta classe processual são contrários. Os números de casos 

propostos e da solução dada pelo Plenário do CNJ são os que seguem na Tabela 17: 

 

Tabela 17: Dispositivos decisórios em Revisões Disciplinares 

 Não conheceu Improcedência Procedência TOTAL 

Requerente: 

magistrado 
8 (contra) 49 (contra) 24 (pró) 81 

Requerente: terceiro 7 (pró) 34 (pró) 48 (contra) 89 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 170 casos. 

 

Por conta da maior dificuldade de interpretação desses dados, colocamos ao lado 

dos números o significado do dispositivo decisório em termos de pró ou contra-

magistrado. Assim, chega-se à conclusão de que há um número superior de decisões 

desfavoráveis aos magistrados (105) do que favoráveis (65). Isso demonstra um 

Conselho Nacional de Justiça com uma postura ativa em sancionar magistrados, ou, em 

determinados casos, em simplesmente não rever a decisão sancionatória do Tribunal (o 

que ocorreu em 57 casos). Esses dados podem ser refinados com o detalhamento da 

providência específica, de forma a visualizarmos melhor o que exatamente foi 

determinado pelo CNJ nas decisões tabuladas. 

Sobre a improcedência e o não conhecimento não há muito que desenvolver: os 

pedidos formulados não são aceitos nos termos requeridos. Por isso, destrincharemos o 

significado dos pedidos procedentes, por estar nesta categoria a maior variedade de 

possíveis soluções dadas pelo CNJ. Mesmo com o detalhamento escolhido, tivemos que 

classificar soluções ligeiramente distintas em categorias iguais. Como esclarecimentos 

importantes, vale dizer que desconstituir decisão local pode significar a anulação de 

                                                

114 Os pedidos prejudicados e convertidos em diligências são raros, por isso foram englobados numa 

mesma categoria, de não conhecimento. Os números de casos nos quais essas soluções incomuns 

prosperaram são de 3 e 1, respectivamente. 
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decisão monocrática da Corregedoria ou do Colegiado de origem. E, também, mesmo os 

casos que foram recebidos, em Plenário, como Procedimento de Controle 

Administrativo (PCA), são aqui considerados como Revisões Disciplinares por conta de 

seu processamento ter se dado desta forma, além do fato de trazer consequências 

disciplinares. 

 

Gráfico 9: Providência específica de Revisões Disciplinares propostas por magistrados e 

julgadas procedentes 

 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 24 casos. 

 

Há um relativo equilíbrio nas providências dadas e ilustradas pelo Gráfico 9, 

todas elas, vale lembrar, pró-magistrado. Metade delas (12 casos) absolveu de forma 

definitiva o magistrado, seja pela absolvição ou pela prescrição. A outra metade se 

dividiu em decisões por sanções administrativas (remoção e censura), só que menores 

às que haviam sido estabelecidas no Tribunal de origem, e em desconstituições de 

decisões locais, o que não significa uma absolvição do magistrado, mas, apenas, a 

anulação de um determinado ato que o prejudicava. Mesmo em casos de procedência, 

portanto, não há uma predominância de decisões que preservem o magistrado sem 

qualquer sanção, sendo isso garantido em apenas metade desses casos (12).  
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Abaixo, apresentamos o Gráfico 10, que ilustra as providências dadas em casos 

propostos por terceiros e julgados procedentes: 

 

Gráfico 10: Providência específica em Revisões Disciplinares propostas por terceiros e 

julgadas procedentes 

 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 48 casos. 

 

Há muitas decisões distintas tomadas em Plenário, todas elas, vale lembrar, 

contra-magistrado. Predomina a decisão por abertura de Processo Administrativo 

Disciplinar, sendo a maior parte deles no próprio CNJ (19 dos 23). Isso indica um 

Conselho Nacional de Justiça que se incumbe de processar magistrados que não foram 

processados pelo Tribunal de origem. Vale lembrar que o pedido apenas é procedente 

em sede de revisão disciplinar nos casos em que houve algum tipo de ilegalidade na 

decisão ou tenha surgido algum fato novo. Fica evidente, pelos números, o importante 

papel que o Conselho tem cumprido em processar regularmente casos que não foram 

apreciados adequadamente na origem.  

Há, ainda, decisões que desconstituem julgamentos locais, ou seja, que também 

localizam algum tipo de ilegalidade em procedimento adotado, mas que se restringem a 

anular a decisão e não determinar, desde logo, uma providência específica. A 
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interpretação é a mesma, da importância do Conselho como um órgão nacional. Há, 

também, um número não desprezível de casos nos quais se aplica alguma sanção 

disciplinar (advertência, censura, remoção, disponibilidade, aposentadoria 

compulsória), o que demonstra outra faceta do CNJ, que as aplica por discordar do juízo 

de proporcionalidade feito no Tribunal de origem. 

Novamente, pelas razões expostas, optamos pela exposição dos dados separando 

as Revisões Disciplinares de acordo com seu requerente: magistrado ou terceiro. Segue, 

abaixo, a Tabela 18 com os resultados obtidos: 

 

Tabela 18: Resultado em Revisões Disciplinares 

 Decisão Unânime Decisão por maioria 

Requerente Magistrado 54 27 

Requerente Terceiro 64 25 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 170 casos. 

 

Há mais decisões por maioria quando o requerente é magistrado. Vale 

acrescentar que a discordância no caso de magistrados como requerente é sensivelmente 

maior do que a registrada em outras classes processuais, como Sindicâncias e 

Reclamações Disciplinares, e próxima à registrada nos Processos Administrativos 

Disciplinares. Isso pode significar que quem propõe a ação influencia na divisão do 

colegiado. 

Avaliaremos, neste momento, como cada grupo de conselheiros votou em sede 

de Revisão Disciplinar. Não apresentaremos mais os dados de acordo com o requerente, 

porque o que nos interessa é a forma como o conselheiro manifestou sua divergência 

(pró ou contra-magistrado), independendo de quem propôs a ação. Vale a ressalva de 

que não são todos os casos listados acima que serão analisados abaixo. Isso porque, em 

alguns deles, não pudemos localizar qual foi a divergência da minoria
115

 e, em outros, a 

                                                

115 São os Processos de número: 0005876-77.2011.2.00.0000 (Relator Conselheiro Silvio Rocha, j. 166ª 

Sessão Ordinária, com dois casos), 0002882-81.2008.2.00.0000 (Relator Conselheiro Milton Nobre, j. 98ª 

Sessão Ordinária) e REVDIS 16 (Relator Conselheiro Paulo Schimdt, j. 33ª Sessão Ordinária). 
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divergência não pôde ser classificada em uma das categorias binárias criadas
116

. Da 

mesma forma como fizemos no Capítulo 2.5, os casos em que há ao mesmo tempo duas 

divergências serão considerados duas vezes, para compor ambos os índices. Nestes 

casos, contabilizaremos todos os votos contrários ao que compõe o índice como se da 

maioria fossem. 

 

Tabela 19: Índice de divergência pró-magistrado de grupos em Revisões Disciplinares 

 Votos proferidos Votos divergentes Índice de divergência 

Conselheiros juízes 250 58 23,2% 

Conselheiros não-
juízes 

159 16 10,1% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 409 votos. 

 

Tabela 20: Índice de divergência contra-magistrado de grupos em Revisões 

Disciplinares 

 Votos proferidos Votos divergentes Índice de divergência 

Conselheiros juízes 144 17 11,8% 

Conselheiros não-

juízes 
93 36 38,7% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 237 votos. 

 

As tabelas confirmam o que já vinha sendo observado nas demais classes 

processuais. O índice de divergência pró-magistrado é maior nos conselheiros-juízes 

(23,2%, enquanto os não-juízes apresentaram 10,1%) e o índice contra-magistrado é 

maior entre os conselheiros não-juízes (38,7%, enquanto os juízes apresentaram 11,8%). 

A tendência que vinha se constituindo nas classes processuais anteriormente analisadas 

foi mantida. A menor distância entre os índices (principalmente contra-magistrado) 

possivelmente se deva às características da classe processual, de revisão de um processo 

                                                

116 São os Processos de número: 0004456-08.2009.2.00.0000 (Relator Conselheiro Leomar Barros, j. 118ª 

Sessão Ordinária), 0001702-59.2010.2.00.0000 (Relator Conselheiro Jorge Hélio, j. 112ª Sessão 
Ordinária), 0000483-45.2009.2.00.0000 (Relator Conselheiro Walter Nunes, j. 111ª Sessão Ordinária), 

2008.10.00.001235-4 (Relator Conselheiro Jorge Maurique, j. 81ª Sessão Ordinária) e 

2007.10.00.001418-8 (Relator Conselheiro Paulo Lobo, j. 80ª Sessão Ordinária). 
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ou um ato administrativo, não sendo, em determinados casos, uma decisão definitiva no 

âmbito administrativo (caso do PAD, analisado no capítulo 2.5). 

Seguem, abaixo, dados relativos ao comportamento individual de cada cadeira 

do CNJ que apresentou divergência: 

 

Tabela 21: Índice de divergência pró-magistrado individual em Revisões Disciplinares 

 Votos proferidos 
Votos 

divergentes 
Índice de 

divergência 

Conselheiro 

juiz 
Presidente 28 3 10,7% 

Conselheiro 
juiz 

Corregedor 26 0 0% 

Conselheiro 

juiz 
Ministro TST 27 7 26% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TJ 

27 3 11,1% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Estadual 30 7 23,3% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRF 

29 12 41,4% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Federal 28 11 39,3% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRT 

26 5 19,2% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Trabalho 29 10 34,5% 

Conselheiro 
não-juiz 

MPU 29 3 10,3% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPE 28 1 3,6% 

Conselheiro 
não-juiz 

Advogado 1 25 7 28% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 2 30 1 3,3% 

Conselheiro 
não-juiz 

Câmara 28 3 10,7% 

Conselheiro 

não-juiz 
Senado 19 1 5,3% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 409 votos. 
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Tabela 22: Índice de divergência contra-magistrado individual em Revisões 

Disciplinares 

 Votos proferidos 
Votos 

divergentes 
Índice de 

divergência 

Conselheiro 

juiz 
Presidente 16 1 6,3% 

Conselheiro 
juiz 

Corregedor 14 2 14,3% 

Conselheiro 

juiz 
Ministro TST 16 1 6,3% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TJ 

16 1 6,3% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Estadual 17 4 23,5% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRF 

16 2 12,5% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Federal 17 4 23,5% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRT 

16 1 6,3% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Trabalho 16 1 6,3% 

Conselheiro 
não-juiz 

MPU 17 6 35,3% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPE 15 6 40% 

Conselheiro 
não-juiz 

Advogado 1 15 7 46,7% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 2 15 8 53,3% 

Conselheiro 
não-juiz 

Jurista Câmara 16 3 18,8% 

Conselheiro 

não-juiz 
Jurista Senado 15 6 40% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 237 votos. 

 

Algumas cadeiras também apresentam comportamento semelhante ao que 

vínhamos observando nas classes processuais anteriormente analisadas. O Corregedor 

Nacional de Justiça, nas 26 votações em que houve divergência pró-magistrado, não 

manifestou divergência uma vez sequer. E, mesmo em casos de divergência contra-
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magistrado, seu índice é baixo (14,3%). Seu comportamento é pouco identificado com o 

do restante dos conselheiros juízes. Isso parece confirmar a hipótese de que mesmo sem 

a relatoria dos casos o Corregedor tem grande influência em Plenário, posicionando-se, 

em regra, ao lado da maioria. Nem mesmo o Presidente do CNJ parece demonstrar uma 

liderança tão grande em matéria disciplinar quanto o Corregedor. 

O grande número de casos e, possivelmente, o fato de os pedidos terem escopos 

muito díspares, fizeram com que tivéssemos peculiaridades ainda não observadas. Vale 

destacar o fato de membros do Ministério Público terem apresentado pela primeira vez 

índices de divergência pró-magistrado (MPU com 10,3% e MPE com 3,6%). Embora 

esses índices sejam sensivelmente inferiores aos índices contra-magistrado destes 

mesmos atores (MPU com 35,3% e MPE com 40%), o surgimento de divergência em 

favor de magistrados deve ser registrado. Mas a tendência que vínhamos destacando foi 

mantida: o comportamento dos membros do MP se identifica com posturas mais 

“punitivas” sobre a magistratura.  

Outras variáveis mantidas foram os altos índices pró-magistrado de 

representantes da Justiça Federal (Desembargador do TRF com 41,4% e Juiz Federal 

com 39,3%). A hipótese de posturas mais corporativas destes membros com ligação 

com associações de classe parece se confirmar. Uma peculiaridade que deve ser 

destacada está nos índices contra-magistrado destes mesmos membros (Desembargador 

do TRF com 12,5% e Juiz Federal com 23,5%), maiores que a média dos conselheiros 

juízes. Isso, intuímos, deve-se às características das Revisões Disciplinares, que nem 

sempre levam a uma providência final. O juiz do trabalho, novamente, apresentou altos 

índices pró-magistrado (34,5%), o que parece corroborar para a hipótese de influência 

corporativa em sua formação. 

Advogados e juristas mantêm uma postura que os vinha caracterizando, 

principalmente os últimos: divergirem, de forma significativa, em ambas as ocasiões. O 

índice pró-magistrado do advogado 1 (28%) é superior à média dos conselheiros juízes, 

e seu índice contra-magistrado (46,7%) é também superior à média dos conselheiros 

não-juízes. Esse caso ilustra a postura, comum a esses quatro atores, de não se 

alinharem necessariamente a nenhuma tendência específica. Mas, para todos, o índice 

contra-magistrado é superior, o que indica certa inclinação identificada com 

conselheiros não-juízes, mesmo desses membros com posturas menos previsíveis. 
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Passaremos, por fim, à análise dos dados agregados, que nos fornece o resumo 

das conclusões que podem ser tiradas da pesquisa quantitativa realizada. 

 

2.7. Como votam os conselheiros juízes e conselheiros não-juízes nos Processos 

Administrativos Sancionadores? 

 

O objetivo desta Seção é aglutinar todos os dados apresentados até aqui e 

sumarizar interpretações para os resultados encontrados. 

Em primeiro lugar, examinamos a quantidade de processos disciplinares das 

quatro classes consideradas neste estudo (Sindicância, Reclamação Disciplinar, 

Processo Administrativo Disciplinar e Revisão Disciplinar) apreciadas pelo Plenário do 

Conselho Nacional de Justiça ao longo dos anos. 

 

Gráfico 11: Processos Administrativos Sancionadores julgados pelo CNJ (2005-2013) 

 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 399 casos. 

 

O Gráfico 11 traça o completo caminho percorrido pela atividade de controle 

disciplinar exercida pelo Plenário do Conselho. Com um início de menor volume de 
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processos julgados, o Conselho foi gradativamente se tornando mais atuante ao longo 

dos anos. O grande número de casos no ano de 2005, explicado na Seção 2.4, deve-se a 

processos com pluralidade de envolvidos, denotando uma atuação que se ocupou em 

julgar possíveis ilícitos envolvendo muitos magistrados em conjunto. Este tipo de 

intervenção se tornou possível apenas com a criação do Conselho, que também passou a 

processar desembargadores, até então tradicionalmente “poupados” pelos Tribunais. 

O ano de 2010 foi, quantitativamente, o de máxima atividade no Conselho, o que 

se refletiu em todas as classes processuais, que apresentaram grande número nesse ano. 

Os maiores números foram de Processos Administrativos Disciplinares e de Revisões 

Disciplinares (27 e 43 casos, respectivamente), ambos passíveis de resultarem em 

sanção disciplinar definitiva. Ou seja, pode-se supor que foi um ano que, com números 

expressivos, consolidou a atuação disciplinar do Conselho, fazendo com que o número 

de processos disciplinares jamais voltasse a um patamar de menos de 40 casos. Tal fato 

se coaduna com a reconstrução do papel da Corregedoria Nacional de Justiça e de suas 

diferentes gestões. Isso porque esse foi o ano final de atuação do Corregedor Gilson 

Dipp, responsável por consolidar as atividades correicionais no CNJ, e o inicial da 

Corregedora Eliana Calmon, que apresentou uma agenda também voltada à atividade 

disciplinar. 

Para detalharmos esta análise, apresentaremos abaixo os processos por ano de 

cada uma das classes processuais. 
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Tabela 23: Processo Administrativos Sancionadores julgados pelo Plenário do CNJ por 

classe processual (2005-2013) 

 
SIND REC PAD REVDIS 

2005 0 39 0 0 

2006 0 8 0 6 

2007 13 3 3 8 

2008 7 15 4 8 

2009 5 16 6 19 

2010 10 6 27 43 

2011 5 4 9 26 

2012 4 5 9 34 

2013 12 5 14 26 

Total 56 101 72 170 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 399 casos. 

 

A Tabela 23 mostra a distribuição dos processos ao longo dos anos. O começo 

de atividades foi concentrado em procedimentos investigatórios, e não passíveis de 

punição definitiva, com predominância absoluta de Reclamações Disciplinares, ainda 

que a maior parte delas tenha sido improcedente. Após o ano de 2007, os processos com 

sanção definitiva começam a ganhar espaço e, mesmo em processos investigatórios, 

algum tipo de sanção começa a ocorrer – com destaque para as medidas cautelares de 

afastamento descritas nas Seções sobre Sindicância e Reclamação Disciplinar (2.3 e 2.4, 

respectivamente). A partir de 2009, outra faceta ganha relevância: a do caráter de 

Colegiado Revisional do CNJ. Mesmo com seu caráter “excepcional, aproximando-se 

mais da Ação Rescisória que da Apelação ou do Recurso Ordinário, não podendo (...) 

ser utilizado como sucedâneo recursal”
 117

, a Revisão Disciplinar passou a ser a classe 

processual mais numerosa julgada pelo Plenário. 

Passando à análise dos dispositivos decisórios, podemos, como forma de síntese, 

reunir as decisões em duas categorias: pró-magistrado e contra-magistrado. Isso porque 

cada uma das classes processuais apresenta possibilidades de soluções jurídico-

                                                

117 Trechos da Ementa da REVDIS 0004926-34.2012.2.00.0000, Relator Conselheiro Bruno Dantas, j. 170ª 

Sessão Ordinária. 
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disciplinares distintas e essa é uma boa forma de aglutiná-las para apresentarmos 

conclusões do todo. 

 

Gráfico 12: Dispositivos decisórios em Processos Administrativos Sancionadores 

 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 399 casos. 

 

O resultado agregado do Gráfico 12 é particularmente significativo. Ilustra-se 

que o controle exercido pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário 

(controle interno), composto majoritariamente por conselheiros juízes, tem um resultado 

de julgamento dos casos mais sensíveis com 63% de resultados contra-magistrado. Isso 

significa que em mais da metade dos casos levados a este Conselho a solução 

encontrada prejudicou de alguma forma a posição do magistrado imputado. Esse achado 

é especialmente relevante pelo fato de ser um órgão “jovem”, com nem uma década de 

existência, e que consegue exercer um controle rigoroso justamente sobre um aspecto 

tão delicado, que lida diretamente com interesses corporativos da magistratura. 

Como foi demonstrado nas Seções anteriores, o controle identificado como 

rígido não existe desde os primeiros anos. Podemos entender que, com um início mais 

cauteloso, o Conselho foi se legitimando e, ao longo dos anos, passou a exercer um 

controle disciplinar mais rigoroso. Não se pode falar que os magistrados julgados nos 
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primeiros anos necessariamente cometeram desvios funcionais e não foram punidos, 

mas é de se notar que há um número crescente tanto de casos recebidos pelo Conselho 

quanto de sanções aplicadas. A maior institucionalização do órgão é, com certeza, um 

fator explicativo considerável para esses fatos. 

Uma ressalva que deve ser feita ao resultado do Gráfico 14 é relativa à possível 

sobreposição de casos, sobre o que não temos controle por conta de falta de informação 

completa pelo sistema Infojuris. Procedimentos investigatórios (Sindicância e 

Reclamação Disciplinar) podem se converter em PAD; mesmo Revisão Disciplinar 

pode se converter em PAD. Nestes casos, supondo uma condenação no Processo 

Administrativo Disciplinar, consideraríamos as duas decisões como contra-magistrado, 

o que poderia “inflar” o resultado. De qualquer forma, há sentido em se considerar as 

decisões de forma apartada, porque elas ensejam racionalidades distintas em cada um 

dos julgamentos. Podemos aferir que não há dados superestimados pelo fato de que o 

número de decisões contra-magistrado em PAD é de 75% (ver Seção 2.5). 

Na Seção 2.1, apresentamos os números totais de Processos Administrativos 

Sancionadores pra dizer que, dentro dos 399 casos analisados entre os anos de 2005 e 

2013, 76% foram decididos por unanimidade e 24% por maioria. Neste momento, 

apresentaremos os dados da forma de deliberação conjugados com o dispositivo 

decisório. 
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Quadro 3: Forma de deliberação e dispositivo decisório dos julgamentos do Plenário do 

CNJ (2005-2013) 

 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 399 casos. 

 

O Quadro 3 ilustra de que forma ocorreu o julgamento de Processos 

Administrativos Sancionadores ao longo do período analisado. Vale reforçar o que 

afirmamos no início deste Capítulo: a regra dos julgamentos ocorridos no Conselho 

Nacional de Justiça, presente em mais de três quartos dos casos, é a decisão por 

unanimidade de votos. Este dado é especialmente notável pela composição eclética do 

colegiado e pelo fato de termos analisado processos sensíveis, que podem prejudicar 

magistrados. 

As decisões contra-magistrado são majoritárias numericamente, tanto nas formas 

de deliberação unânimes quanto nas por maioria. Notamos, porém, que a importância 

relativa dos casos contra-magistrado é maior nas decisões por maioria (71%) do que nas 

unânimes (61%). Isso possivelmente se deve ao maior ímpeto em divergir em casos nos 

quais um magistrado pode ser punido. A título de hipótese, poderíamos dizer que isso é 

causado pelo fato de o CNJ ser composto de mais conselheiros juízes, que manifestam 

sua maior tendência em divergir em casos de decisão contra-magistrado. 

399 casos 

305 (76%) unânimes 

121 (30%) pró-
magistrado 

184 (46%) contra-
magistrado 

94 (24%) maioria 

27 (7%) pró-
magistrado 

67 (17%) contra-
magistrado 
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Ainda sobre forma de deliberação e dispositivo decisório, agregamos os dados 

específicos a cada uma das classes processuais: 

 

Tabela 24: Forma de deliberação e dispositivo decisório do Plenário do CNJ por classe 

processual (2005-2013) 

 
SIND RD PAD REVDIS 

Unânime pró-magistrado 16 47 12 46 

Unânime contra-magistrado 32 45 35 72 

Maioria pró-magistrado 0 2 6 19 

Maioria contra-magistrado 8 7 19 33 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 399 casos. 

 

A Tabela 24 ilustra as informações gerais do Conselho, separando-as pelas 

classes processuais vistas nas Seções Anteriores. É notável o predomínio de decisões 

contra-magistrado, em regra maiores (numericamente) dentro de cada forma de 

deliberação. A única exceção é da Reclamação Disciplinar (RD), que, em decisões 

unânimes, tem 47 pró-magistrado e 45 contra-magistrado. 

Passamos, neste momento, à análise do índice de divergência dos grupos, 

agregando os resultados de todas as quatro classes processuais. Abaixo, os índices pró-

magistrado e contra-magistrado dos grupos. 

 

Tabela 25: Índice de divergência pró-magistrado de grupos em Processos 

Administrativos Sancionadores 

 Votos proferidos Votos divergentes Índice de divergência 

Conselheiros juízes 505 113 22,4% 

Conselheiros não-

juízes 
330 27 8,2% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 835 votos. 
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Tabela 26: Índice de divergência contra-magistrado de grupos em Processos 

Administrativos Sancionadores 

 Votos proferidos Votos divergentes 
Índice de 

divergência 

Conselheiros juízes 246 33 13,4% 

Conselheiros não-

juízes 
163 74 45,4% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 409 votos. 

 

Os dados agregados das Tabelas 25 e 26 demonstram o que já vinha sendo 

destacado na análise apartada de cada uma das classes processuais: quando há 

divergência, os conselheiros juízes apresentam índices pró-magistrados maiores que os 

conselheiros não-juízes (22,4% e 8,1%, respectivamente), e, por outro lado, os 

conselheiros não-juízes apresentam índices contra-magistrado maiores que os 

conselheiros juízes (45,4% e 13,4%, respectivamente). A diferença entre os índices não 

é pequena e, dessa forma, seria acurado dizer que os conselheiros juízes têm uma 

postura mais corporativa ao passo que os conselheiros não-juízes têm uma postura mais 

punitivista. 

Interessante notar que são os conselheiros não-juízes que apresentam índices de 

divergência mais acentuados, o que contraria uma das hipóteses de pesquisa, que 

acreditava serem os conselheiros juízes os mais tendentes a votar da forma prevista. 

Algumas hipóteses podem auxiliar na explicação desses dados. Em primeiro lugar, que 

o grupo dos conselheiros juízes não é muito uniforme e, pelo contrário, apresenta 

pluralidade que não pode ser desprezada. É relevante o fato de os membros dos dois 

cargos mais importantes do Conselho, o Presidente e o Corregedor (aqui considerados 

conselheiros juízes), não terem a carreira de magistratura como predominante em suas 

formações profissionais. Isso sem mencionar os Desembargadores do TRT e TJ que, em 

uma das formações, foram representados por membros cuja carreira predominante havia 

sido a Advocacia. Por último, há as clivagens dentro da magistratura
118

, que podem 

explicar um comportamento não tão coeso de corpo. É evidente que há semelhanças e 

um conjunto de ideias compartilhadas por esses profissionais, que em muitos casos 

                                                

118 Tema tratado com detalhes em ALMEIDA, 2010. 



 

149 

 

atuaram em associações de classe (cuja pauta central é a defesa de interesses 

corporativos), que explicam o índice de divergência superior ao dos conselheiros não-

juízes. Todavia, é importante salientar aspectos que complexificam o quadro. 

Do lado dos conselheiros não-juízes, não há como ignorar o fato de que sua 

maioria (4 de 6) é de profissionais escolhidos para representar determinada carreira. Ou 

seja, esses membros devem apresentar (e, de fato, apresentam) alguma forma de laço 

com aqueles que os indicam, os representantes da classe profissional. Disso resultou 

que, apesar da pouca importância dada a tal aspecto por parte da literatura, as 

associações de classe (ou ordem profissional, no caso da OAB) são legitimadores da 

entrada destes membros no Conselho e possivelmente moldam os profissionais, o que 

resulta em julgamentos semelhantes. Os outros dois representantes são nomeados pelo 

Congresso Nacional, como demonstrado na Seção 1.2.1, sendo, em regra, advogados. 

Isso também auxilia na explicação de formação profissional semelhante e julgamentos 

similares. O fato de serem advogados os Juristas nomeados pelo Congresso levanta 

outra questão: a da importância dessa carreira no CNJ, que já tem duas cadeiras 

asseguradas por disposição constitucional e mobiliza outras duas ainda. A Advocacia, 

portanto, é uma das profissões mais influentes a atuar no colegiado do CNJ, que, ainda, 

conta com o Presidente do Conselho Federal da OAB oficiando junto ao órgão (CRFB, 

art. 103-B, § 6º). 

Feitas essas avaliações sobre grupos, passamos à análise sobre o comportamento 

individual das cadeiras representadas no Conselho Nacional de Justiça. 
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Tabela 27: Índice de divergência pró-magistrado individual em Processos 

Administrativos Sancionadores 

 Votos proferidos 
Votos 

divergentes 
Índice de 

divergência 

Conselheiro 

juiz 
Presidente 51 6 11,8% 

Conselheiro 
juiz 

Corregedor 55 1 1,9% 

Conselheiro 

juiz 
Ministro TST 54 11 20,4% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TJ 

57 7 12,3% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Estadual 57 12 21,1% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRF 

60 29 48,3% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Federal 56 20 35,7% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRT 

55 8 14,6% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Trabalho 60 19 31,7% 

Conselheiro 
não-juiz 

MPU 60 3 5% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPE 58 1 1,7% 

Conselheiro 
não-juiz 

Advogado 1 52 10 19,2% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 2 58 1 1,7% 

Conselheiro 
não-juiz 

Jurista Câmara 55 8 14,6% 

Conselheiro 

não-juiz 
Jurista Senado 47 4 8,5% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 835 votos. 
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Tabela 28: Índice de divergência contra-magistrado individual em Processos 

Administrativos Sancionadores 

 Votos proferidos 
Votos 

divergentes 
Índice de 

divergência 

Conselheiro 

juiz 
Presidente 27 4 14,8% 

Conselheiro 
juiz 

Corregedor 26 7 26,9% 

Conselheiro 

juiz 
Ministro TST 26 3 11,5% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TJ 

28 1 3,6% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Estadual 29 6 20,7% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRF 

28 4 14,3% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Federal 29 6 20,7% 

Conselheiro 
juiz 

Desembargador 
TRT 

28 1 3,6% 

Conselheiro 

juiz 
Juiz Trabalho 25 1 4% 

Conselheiro 
não-juiz 

MPU 29 10 34,5% 

Conselheiro 

não-juiz 
MPE 27 15 55,6% 

Conselheiro 
não-juiz 

Advogado 1 27 14 51,9% 

Conselheiro 

não-juiz 
Advogado 2 27 17 63% 

Conselheiro 
não-juiz 

Jurista Câmara 28 6 21,4% 

Conselheiro 

não-juiz 
Jurista Senado 25 12 48% 

Fonte: CNJ, elaboração própria. Base: 409 votos 

 

As Tabelas 27 e 28 ajudam a sintetizar as conclusões parciais que foram sendo 

enunciadas nas Seções anteriores.  

Os membros da Justiça Estadual têm interpretação menos evidente para sua 

atuação. O Desembargador do TJ têm índices mais esperados: 12,3% pró-magistrado e 
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3,6% contra-magistrado, mas, ainda assim, seu índice pró-magistrado é menor do que a 

média dos conselheiros juízes. O comportamento do Juiz Estadual chama atenção, pois 

seus índices são muito semelhantes: 21% pró-magistrado e 20,7% contra-magistrado, 

mesmo com dois deles tendo exercido cargo em associações de classe. Difícil 

interpretar o sentido desses votos. Podemos sugerir que ele ilustre comportamento dos 

conselheiros juízes que não atuam de forma tão coesa, além de poder haver clivagens 

dentro da própria magistratura, algo que escapa aos dados colhidos. 

Os representantes da Justiça Federal são figuras destacáveis do Conselho pelo 

fato de, em ambos os índices, terem tido valores relativos maiores do que a média dos 

conselheiros juízes. O que chama mais atenção são os índices pró-magistrado de ambos 

(48,3% do Desembargador do TRF e 35,7% do Juiz Federal): são os mais altos índices 

de todas as cadeiras, superiores, à média dos conselheiros juízes (22,4%). Esses 

conselheiros apresentaram números semelhantes em todas as classes processuais 

analisadas e a explicação mais plausível é a dos laços associativos e da formação 

profissional, vez que esse é o grupo com maior incidência de profissionais com carreira 

predominante na magistratura (todos eles) e com importante participação de membros 

que já ocuparam cargos em associações – um total de 5 entre 10, com alguns tendo sido 

Presidentes. 

Os membros da Justiça do Trabalho chamam a atenção por um comportamento 

coeso: altos índices de divergência pró-magistrado (Desembargador TRT com 14,6% e 

Juiz do Trabalho com 31,7%) e baixíssimos índices de divergência contra-magistrado 

(Desembargador TRT com 3,6% e Juiz do Trabalho com 4%). Esse não apenas é um 

grupo coeso como também apresenta comportamento de acordo com o que se esperava 

dos conselheiros juízes. A explicação para esse comportamento decisório é semelhante à 

fornecida para os membros da Justiça Federal: predominância de perfis identificados 

com a carreira da magistratura e alta incidência de participação em associações de 

classe da magistratura – 7 dos 10 membros que já integraram o CNJ têm esse perfil. 

Os membros de Tribunais Superiores têm comportamento particular. O 

Presidente tem índices baixos para ambos os parâmetros: 11,8% pró-magistrado e 

14,8% contra-magistrado. Isso pode demonstrar uma ascendência sobre o colegiado, vez 

que esse membro frequentemente compõe a corrente vencedora, mesmo nos casos 

polêmicos estudados. Outra característica interessante é ter ele um índice contra-

magistrado maior que pró-magistrado, algo incomum entre os conselheiros juízes. Isso 
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reforça a explicação de que, apesar de ser da cúpula do Judiciário, essa figura não se 

amolda necessariamente a um perfil típico de magistrado. As experiências profissionais 

pretéritas dos Ministros do STF que já ocuparam esse cargo demonstram claramente a 

pluralidade de carreiras predominantes. 

O Corregedor Nacional de Justiça apresenta características comparáveis com a 

do Presidente, vez que seu índice contra magistrado é superior ao pró-magistrado 

(26,9% e 1,9%, respectivamente). Também é esse um conselheiro com ascendência no 

colegiado, pois foi o que menos apresentou votos minoritários entre todos os 

conselheiros – apenas 8 vezes. Isso reforça a ideia de que é essa a figura central no 

controle disciplinar no Conselho Nacional de Justiça, tendo uma postura ainda mais 

influente que o Presidente do Colegiado. Isso se explica pelo fato de ter esse conselheiro 

a competência de realizar as investigações e, em Sindicância e Reclamação Disciplinar, 

relatá-las. Sem mencionar o fato de que mais da metade dos processos que chegam ao 

Conselho são remetidos à Corregedoria. Esse quadro reforça a legitimidade que o 

Corregedor tem no Plenário. Outro ponto particular são os números dos índices: é esse o 

conselheiro juiz com menor índice pró-magistrado – que representa apenas 1 

divergência manifestada – e maior índice contra-magistrado – com 7 divergências. Ou 

seja, ele inverte o comportamento-padrão de um conselheiro juiz. Sobre esse fato, há 

duas explicações complementares: a primeira se refere ao cargo que exerce, de 

responsável pelos processos disciplinares do Conselho, o que pode fazer com que a 

lógica introjetada por sua atuação seja mais acusatória – vez que ele cumula as funções 

de investigador e julgador. A segunda se refere ao perfil dos membros que já passaram 

por estas cadeiras: 4 dos 5 tiveram carreira predominante na Advocacia e nenhum 

exerceu cargo em associação de classe da magistratura, o que faz com que sejam mais 

frágeis os laços com a carreira da magistratura. 

O Ministro do TST apresenta comportamento mais próximo à média dos demais 

conselheiros juízes, com índice pró-magistrado de 20,4% e índice contra-magistrado de 

11,5%. Vale lembrar que esse é o representante de Tribunal Superior com características 

mais próximas aos demais conselheiros juízes: 3 dos 5 membros têm a magistratura 

como carreira predominante, tendo todos eles exercido cargos de direção em 

associações de classe. Essas características ajudam a explicar seu comportamento. 

Os membros do Ministério Público apresentam um comportamento-padrão de 

conselheiros não-juízes em matéria disciplinar: índice de divergência pró-magistrado 
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baixíssimo e altos índices contra-magistrado. Há semelhança no comportamento, ainda 

que o representante do MPE tenha os índices mais extremos – 1,7% pró-magistrado e 

55,6% contra-magistrado. Esse comportamento possivelmente se deva à influência de 

carreira e valores compartilhados por membros do Ministério Público. Vale lembrar que 

apenas um dos membros desta cadeira não exerceu cargo em associação, o que reforça a 

ligação destes conselheiros com a carreira que os alçou ao CNJ. 

Os Advogados têm particularidades interessantes. Enquanto seus índices de 

divergência contra-magistrado são dos mais altos de todos os membros (51,9% do 

Advogado 1 e 63% do Advogado 2), os índices pró-magistrado são muito díspares 

(Advogado 1 com 19,2% e Advogado 2 com 1,7%). Isso provavelmente se explique 

pelo perfil da profissão da advocacia, identificável com uma posição mais garantista, 

associada à defesa e não à acusação. De toda forma, a regra é a divergência contra-

magistrado. Como ambos os membros são indicados pelo Conselho Federal da OAB, 

pelo que estudamos, não há uma divisão clara entre quem seriam Advogados 1 e 2, 

optamos por aglutinar os números de ambos para entender qual é o perfil da Advocacia: 

nesta hipótese, o índice pró-magistrado ficaria 10% e o contra-magistrado 57,4%. Esse 

exercício é interessante porque mostra um perfil da Advocacia mais próximo do 

comportamento-padrão dos conselheiros não-juízes. 

Os Juristas nomeados pela Câmara e Senado apresentam votações menos 

simples de serem interpretadas. O Jurista indicado pela Câmara teve perfis distintos ao 

longo das indicações e apresentou índices de divergência semelhantes: 14,6% pró-

magistrado e 21,4% contra-magistrado. Pode-se dizer que, com ele, a regra presente em 

todos os conselheiros não-juízes é mantida: os índices contra-magistrado são os 

maiores. O Jurista indicado pelo Senado apresentou grande diferença entre os índices: 

8,5% pró-magistrado e 48% contra-magistrado. O cargo indicado pelo Senado tem a 

particularidade de ter sido ocupado por pessoas cuja carreira predominante foi a 

Academia, algo único na história do CNJ. Não saberíamos dizer se isso favorece um 

julgamento mais duro sobre os magistrados. 

Findas as descrições sobre comportamento decisório nos Processos 

Administrativos Sancionadores, passaremos à análise de acórdãos do CNJ sobre uma 

classe processual específica: o Processo Administrativo Disciplinar.  
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3. Teses Jurídicas nos Processos Administrativos Disciplinares 

 

Após a análise quantitativa de todos os processos administrativos julgados pelo 

Plenário que geram ordinariamente consequências disciplinares no Conselho Nacional 

de Justiça, passamos, neste momento, à análise qualitativa e detida de todos os 

Processos Administrativos Disciplinares (PAD) também julgados pelo Plenário do CNJ 

até o final de 2013.  

 

3.1. Metodologia Utilizada para análise qualitativa 

 

Outro componente da pesquisa, diferente do método de análise quantitativa, será 

o da análise qualitativa dos Processos Administrativos Disciplinares com decisão 

final
119

. Para este fim, todos os acórdãos (dentro do período de análise: 2005 – 2013) 

foram incluídos e foi feita a leitura integral dos votos disponibilizados eletronicamente. 

Essa forma de análise, que se detém com cuidado em cada um dos processos 

julgados, deve-se à relevância destes processos, que podem resultar em condenação 

administrativa final no Conselho, apenas sujeita a revisão no Supremo Tribunal Federal.  

Diferentemente da Revisão Administrativa, que também aplica sanção em definitivo, o 

PAD analisa o caso em todos os seus aspectos, em um julgamento com instrução 

probatória, e não apenas uma análise em busca de eventuais ilegalidades cometidas ou 

que se atenha a fatos novos, não contemplados em julgamento anterior.  

A análise qualitativa buscou responder a uma pergunta de pesquisa central: 

como o Conselho Nacional de Justiça lida com a tensão existente entre independência 

judicial e controle disciplinar (ou accountability). A ideia foi entender como os 

conselheiros traçaram os necessários limites para sua atuação administrativa, isto é, 

como definem o fim da independência dos juízes e, portanto, o início da possibilidade 

de controle funcional. 

                                                

119 Há julgamentos de PAD, realizados em Sessões Plenárias, que decidem sobre matérias distintas da 
decisão final. Podem ser deliberados assuntos relativos à Portaria de instauração do PAD ou à renovação 

dessa, decorrido seu prazo regimental, além de Recursos Administrativos, já excluídos desde o Capítulo 

2. 
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Não se pode dizer que o Conselho teve uma atuação linear durante todos os anos 

em que atuou. Não será, por isso, o objetivo deste Capítulo 3 forjar uma narrativa de 

atuação sem tensões ou pontos de conflito, que efetivamente existiram. O trabalho foi o 

de identificar evidências que apontem qual tem sido o caminho decisório-argumentativo 

do CNJ. Quais as principais teses jurídicas que têm prevalecido no CNJ? Há 

controvérsias frequentes, pontos ainda obscuros? Destacamos, assim, tanto 

entendimentos consolidados quanto temas ainda em aberto, ou que geram alguma cisão 

no Plenário. 

Vale fazer a ressalva de que esses documentos têm a séria limitação de, em 

regra, conterem apenas o voto do relator, vez que há disposições regimentais (RICNJ, 

art. 17, II) que facultam a publicação de votos
120

. Isso gera, ordinariamente, a 

disponibilização de apenas um voto, o vencedor. 

Além disso, dos 52 Processos Administrativos Disciplinares julgados pelo 

Plenário no período analisado, apenas 20 deles têm voto do Relator (ou Relator para 

acórdão) disponibilizado no sistema Infojuris. Para contornar essa situação, utilizamo-

nos das informações da Ementa dos demais casos, de forma a conferir completude aos 

dados. O recurso à busca por informações existentes não apenas nos votos trouxe o 

ganho analítico de poder abarcar, em determinados casos, votos vencidos ou mesmo 

votos vencedores com fundamentação distinta, presentes nas “Informações 

Complementares”. Para o quadro completo das fontes de informação de cada caso, ver 

Anexo II. 

O foco deste Capítulo 3 reside nas argumentações de questões substantivas 

trazidas ao Conselho Nacional de Justiça. Outras questões, embora importantes para a 

função do CNJ e para o respeito ao devido processo legal, como matérias processuais 

(independência das instâncias para investigar e decidir, competência do Conselho) e 

matérias de prova, não serão descritas. Questões de fato, como a descrição das condutas 

específicas de cada magistrado, tampouco terão importância, sendo mencionadas apenas 

quando houver pertinência para o deslinde da visão dos conselheiros sobre as teses 

jurídicas em debate. O objetivo é examinarmos a construção argumentativa de alguns 

                                                

120 Art. 17. Os Conselheiros têm os seguintes direitos: 
II - registrar em ata o sentido de seus votos ou opiniões manifestadas durante as sessões plenárias ou 

reuniões das Comissões para as quais hajam sido eleitos, juntando, se entenderem conveniente, seus 

votos;  
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temas, de forma a identificar tanto consensos sobre teses quanto divergências que ainda 

permeiam a atuação disciplinar do Conselho. 

A forma metodológica utilizada para tal intento foi a de examinar os argumentos 

utilizados para cada uma das infrações previstas na Lei pertinente: a Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (LOMAN). O Código de Ética da Magistratura (descrito na 

Seção 1.2.2) é também relevante, principalmente do ponto de vista da orientação aos 

magistrados. Porém, do ponto de vista dos processos disciplinares, não é a norma 

central, vez que as infrações necessariamente devem corresponder a uma tipificação 

legal. Sabemos que, como já identificaram alguns acadêmicos, os deveres impostos à 

magistratura são “(...) em muitos casos, abstratos em sua essência, carreadores de um 

alto grau de subjetividade na sua identificação” (TAVARES, 2009, p. 18). Por isso 

ganha ainda mais relevância o exame de como cada uma das infrações a deveres 

funcionais da magistratura previstas na LOMAN é interpretada pelo Conselho. Por mais 

que para alguns casos haja combinação de infrações, buscamos separar os elementos 

que se referem a cada uma delas para retirarmos as teses pertinentes. 

A análise que segue, embora abarque todos os casos julgados pelo Plenário do 

CNJ no período considerado e disponibilizados eletronicamente, é ilustrativa. Não 

quantificamos as teses apresentadas, com vistas a demonstrar sua representatividade nos 

julgados do colegiado. Apenas identificamos importantes construções jurídicas sobre 

cada uma das infrações em que magistrados já foram implicados no CNJ. 

 

3.2 Independência e exatidão 

 

LOMAN, Art. 35 - São deveres do magistrado: 

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e 

exatidão, as disposições legais e os atos de ofício; 

 

Esse dever da magistratura corresponde a um dos temas mais recorrentes nas 

discussões sobre o ofício de um juiz: a atuação com independência e imparcialidade.  

No Capítulo 1, descrevemos a utilização do princípio da independência para 

criticar o controle a ser exercido pelo Conselho Nacional de Justiça, porque o órgão 



 

158 

 

controlador poderia ferir essa garantia dos julgadores. Da interpretação dada à norma 

da LOMAN fica clara outra faceta da independência, que a coloca também como um 

dever. Nos casos enquadrados nesse inciso específico, é interessante notar que 

justamente a falta da independência gera sanções: “O princípio da independência 

judicial não constitui manto de proteção absoluta do magistrado, capaz de afastar 

punição em razão das decisões que profere. A independência judicial é, sobretudo, uma 

garantia do cidadão para assegurar julgamentos livres de pressões, mas de acordo com a 

lei e o direito” (Ementa, PAD 0005003-77.2011.2.00.0000, Relator Conselheiro Carlos 

Alberto, j. 181ª Sessão Ordinária). 

Trata-se de um tema delicado porque, como dito, encontra-se num ponto de 

confluência entre garantias: da magistratura, para julgar conforme sua consciência, e 

dos jurisdicionados, para terem um julgamento imparcial e livre de pressões. Por essa 

razão, é interessante identificar o ponto no qual o controle disciplinar passa a ser 

exercido. Um elemento importante que, quando identificado, caracteriza desvio de 

conduta é o dolo de favorecer uma determinada parte
121

, o que contaminaria o processo 

decisório ordinário. Essa situação se materializa no julgamento unânime do PAD 

0004353-64.2010.2.00.0000: 

 

A reiterada violação de deveres funcionais, por meio da prolação de 

decisões teratológicas, envolvendo a liberação de vultosas quantias, 

sem garantias consistentes, em desfavor de partes notoriamente 

solventes, revela a existência de dolo na atuação do magistrado 

acusado, consubstanciado na deliberada intenção de beneficiar, na 

solidão de qualquer razão de direito sustentável, um dos pólos da 

relação processual, o que, evidentemente, ultrapassa os limites da 

regular atuação judicante e passa ao campo da responsabilização 

disciplinar, caracterizando contumácia na prática de condutas 

incompatíveis a merecer punição. (Ementa, Relator Conselheiro 

Milton Nobre, j. 123ª Sessão Ordinária). 

 

                                                

121 Caso que apresenta argumentação semelhante sobre o dolo nas decisões, diferenciando-o do error in 

judicando ou error in procedendo, é o PAD 0005993-05.2010.2.00.0000, Relator Conselheiro Walter 

Nunes, j. 122ª Sessão Ordinária. 
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Há casos em que o Conselho reconhece que está diante apenas de um erro do 

magistrado. Ou seja, existem na jurisprudência do Conselho casos em que se 

reconheceu o erro cometido pelo magistrado, mas, pela sua baixa gravidade e pelo fato 

de não envolver dolo ou má-fé, não houve sanção. Em julgamento unânime no PAD 

0003590-97.2009.2.00.0000, decidiu-se pela improcedência: “O magistrado não está 

sujeito a punição administrativo-disciplinar pelo cometimento de error in judicando sob 

pena de sacrifício da independência funcional da magistratura, salvo em caso de dolo ou 

má-fé, máxime quando a punição mostra-se desproporcional em relação ao equívoco 

cometido” (Ementa, Relator Conselheiro Paulo Tamburini, j. 119ª Sessão Ordinária). 

Um interessante ponto de conflito ocorre com relação ao cumprimento das 

normas jurídicas com exatidão. Isso porque pode haver divergências entre o que se 

considera como exato em determinado caso, sendo esta uma questão que facilmente 

pode esbarrar no exame de atos jurisdicionais. O CNJ, do que se pode depreender do 

material disponível para leitura, tem sido cauteloso nesta matéria e tem considerado 

como decisões inexatas aquelas manifestamente equivocadas ou teratológicas. Ainda 

assim, esses julgamentos do CNJ comportam espaço para dissidências internas, como a 

manifestada num caso recente, julgado na 171ª Sessão Ordinária, no qual, apesar da 

ampla maioria de 11 conselheiros ter votado pela sanção, 3 conselheiros entenderam 

que no caso houve exercício interpretativo da magistrada, o que impossibilitaria sua 

sanção. O caso trata de negligência em plantão judicial. Afirma o divergente 

Conselheiro José Lucio Munhoz: “A magistrada agiu no exercício regular da função e 

de acordo com a sua convicção, diante da interpretação da norma. Houve mero 

exercício interpretativo, que corresponde ao exercício próprio da jurisdição, pelo qual a 

magistrada nunca poderá ser sancionada administrativamente, nos termos do artigo 41 

da LOMAN” (Ementa de voto divergente, PAD 0004931-56.2012.2.00.0000, Relator 

Conselheiro Jefferson Kravchychyn, j. 171ª Sessão Ordinária).  

Parece-nos que o CNJ tem colocado limites ao discurso da independência plena, 

e que a linha tem sido rígida com relação a magistrados em plantão ou que tomem 

decisão de caráter liminar. Tanto para decisões que concedam o pedido – notadamente 

vultosas liberações de dinheiro – quanto que o neguem, como no caso acima 

mencionado (PAD 0004931-56.2012.2.00.0000), o respeito a normas consideradas 

cristalinas tem sido exigido. A liberação de altas quantias efetivamente tem sido uma 

constante nos processos administrativos julgados pelo Plenário do Conselho. Exemplo 
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disso ocorreu em caso no qual magistrado decidiu, em liminar e sem ouvir a parte 

contrária, liberar um valor superior a R$ 1,5 milhão de reais. No trecho abaixo, ficam 

claras as dificuldades geradas por decisões em tutela antecipada que lidam com vultosas 

quantias: 

 

Como se nota, conquanto necessário e represente importante avanço 

na processualística moderna, o instituto da tutela antecipada, caso 

dolosamente deturpado, pode transformar-se em perigoso instrumento 

para o exercício indevido da função jurisdicional, notadamente para a 

prática de irregularidades. 

Infelizmente, sem embargo da cautela legislativa, não têm sido raros 

os casos analisados por este Egrégio Conselho em que magistrados, 

utilizando como escudo a independência funcional e o poder de 

conceder tutela antecipada, têm, mediante decisões no mínimo 

teratológicas, determinado a liberação de altas quantias, com sobradas 

evidências de atuação dolosa, a partir mesmo da circunstância de o 

processo chegar a sua pessoa, ainda que não seja o caso, por meio de 

distribuição por dependência. (Voto do Relator Conselheiro Walter 

Nunes, PAD 0005993-05.2010.2.00.0000, j. 122ª Sessão Ordinária, p. 

56). 

 

Pode-se questionar que em casos como o descrito acima, nos quais o Conselho 

realmente avalia as condições para a decisão, a técnica e os procedimentos utilizados, a 

independência poderia ser ferida. Ou que a mera revisão judicial seria suficiente para 

sanar a situação. Ocorre que a análise de como a questão foi decidida só é feita pelo 

contexto de dúvida gerado pela decisão judicial. No caso narrado, por exemplo, ficou 

patente o desejo de beneficiar uma parte pela circunstância de que o processo ficara 

parado em Cartório por quase um ano e, num determinado momento, sem oportunizar o 

contraditório, o magistrado decide a matéria, sem preocupação com a reversibilidade da 

decisão precária. 

Em determinados momentos, porém, coloca-se um limite ao controle exercido 

pelo Conselho Nacional de Justiça. Quando se entende que a demanda por sanção ao 

magistrado surge de algum tipo de inconformismo com a decisão e que esta é somente a 
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manifestação da função judicante, o CNJ tem se posicionado pela improcedência dos 

processos. Exemplo eloquente ocorreu no PAD 0003752-24.2011.2.00.0000, julgado 

unanimemente pelos membros do Plenário. Alguns trechos devem ser destacados, por 

combaterem o que se chamou de crime de hermenêutica e por indicarem qual seria a 

função do Conselho em processos disciplinares: 

Portanto, no espaço constitucional e legalmente delimitado, o 

magistrado tem ampla autonomia na prestação jurisdicional, não 

podendo a sua atividade ser limitada ou afetada por seus 

entendimentos jurídicos, sob pena de se consagrar no país o odioso 

crime de hermenêutica.  

O exercício diuturno das funções correicionais deste CNJ tem 

desnudado parâmetros seguros para se distinguir os errores in 

judicando, que são ínsitos à atividade de julgar, do agir doloso de uma 

minoria de maus juízes, que travestem em entendimentos jurídicos 

convenientemente adotados suas intenções criminosas. (Voto do 

Relator Bruno Dantas, j. 156ª Sessão Ordinária, pp. 36-37).  

 

3.3. Respeito aos prazos e às providências necessárias 

 

LOMAN, Art. 35 - São deveres do magistrado: 

II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou 

despachar; 

III - determinar as providências necessárias para que os atos 

processuais se realizem nos prazos legais; 

 

Infrações pelo não cumprimento desses deveres são relacionadas àquela prevista 

no inciso I (Seção 3.2). Nos casos apresentados nesta Seção 3.3, há situações em que 

magistrados excediam prazos com fins ligados à prática de ilícitos ou mesmo casos em 

que sua negligência resulta em danos irreparáveis às partes do processo. 

Há casos de negligências patentes, de total desrespeito a prazos e ao devido 

processo legal, nos quais o Conselho tem sido uníssono em sancionar o magistrado. 
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Exemplo vistoso está no PAD 0005953-86.2011.2.00.0000 (Relator Conselheiro 

Emmanoel Campelo, j. 170ª Sessão Ordinária), no qual o magistrado imputado, já 

condenado pelo CNJ em outras oportunidades, sequer apresentou defesa sobre distintos 

casos de manobras decisórias para propositalmente favorecer interesses. Esse tipo de 

caso, embora importante para marcar uma posição firme do Conselho em relação a 

patentes ilicitudes, não demonstra qualquer dificuldade em termos de subsunção da 

norma jurídica. 

Interessa-nos especialmente entender as polêmicas, que dividem o Conselho de 

alguma forma. Há, neste sentido, a delimitação da diferença entre a negligência – que 

ensejaria uma sanção menos dura – e a má-fé – mais grave, em regra combinada com 

quebra do dever de independência. O PAD 0000786-54.2012.2.00.0000 (Relator 

Conselheiro Tourinho Neto, j. 165ª Sessão Ordinária) é exemplar. Apesar de a 

divergência ter sido manifestada por apenas um Conselheiro, ela demonstra a 

possibilidade de que condutas idênticas sejam avaliadas de forma mais ou menos 

gravosa. O CNJ tem tendido para a interpretação de que condutas equivocadas 

reiteradas podem ensejar a sanção grave, como ocorreu nesse caso, com a aposentadoria 

compulsória do magistrado. O divergente foi justamente o Relator Conselheiro 

Tourinho Neto, que avaliou que embora tenha havido negligência, não foi acompanhada 

de quebra dos deveres de independência e imparcialidade. Já a maioria do Conselho 

avaliou que não se trataram de erros isolados, frutos de negligência, mas, sim, de 

reiterados procedimentos equivocados com o fim de privilegiar determinadas partes. 

A tese jurídica relativa a essas infrações de mais difícil definição possivelmente 

seja determinar se problemas identificados em certo Tribunal decorrem de deficiências 

estruturais ou de inação imputável ao magistrado. Num dos casos em que há 

divergência divulgada nos dados eletrônicos disponíveis, fica evidente a dificuldade do 

Conselho em definir a quem as deficiências devem ser imputadas: 

 

A apuração refere-se a faltas funcionais relativas à negligência na 

condução de processos criminais, o que teria resultado na ocorrência 

de diversas prescrições. (...) Não obstante reconheça-se que a 2ª 

Auditoria Militar do Estado de Minas Gerais padece de deficiências 

estruturais, a causa principal ou a motivação da perda da pretensão 

punitiva do Estado se deu pela forma leniente, descompromissada e 
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negligente com a qual os requeridos conduziram os processos 

criminais que tramitavam na serventia. A percepção desses problemas 

escapou às observações dos magistrados. (Ementa do PAD 0002789-

79.2012.2.00.0000, Relator Conselheiro Gilberto Martins, j. 166ª 

Sessão Ordinária). 

 

A análise individual de cada processo, porém, demonstra que as 

prescrições encontradas são, em verdade, um sintoma de que as 

deficiências são antes estruturais do que propriamente imputáveis aos 

magistrados. (...) A percepção desses problemas, contudo, não 

escapou às observações dos magistrados. Há registros que 

demonstram que os magistrados continuamente alertavam os demais 

órgãos do sistema judicial acerca das carências estruturais de suas 

unidades judiciais. Neste ponto, uma das juízas do Tribunal, além de 

confirmar as carências de infraestrutura, aduziu que os magistrados 

requeridos sempre foram diligentes para buscar soluções 

administrativas, comunicando, sempre que possível, o Tribunal. (PAD 

0002789-79.2012.2.00.0000, Relator Conselheiro Gilberto Martins, 

Ementa do voto vencido do Conselheiro Neves Amorin, j. 166ª Sessão 

Ordinária). 

 

Esse caso gerou particular polêmica no Plenário: 6 Conselheiros aderiram à 

divergência, entre eles o Presidente e o Corregedor, fato incomum, como demonstrado 

na Seção 2.7. Prevaleceu, naquele momento, a visão dos 9 Conselheiros que entenderam 

que os magistrados poderiam ter agido para solucionar as situações, mesmo que 

reconheçam a fragilidade estrutural do Tribunal.  

Há outros casos com temática semelhante que não são tão polêmicos. Pelas 

próprias circunstâncias descritas, pode ficar mais clara a conduta ilícita do magistrado, 

resultando em mais uniformes juízos de valor do Plenário. Exemplo límpido dessa 

situação pode ser encontrado no caso abaixo, decidido de forma unânime: 

 

A deficiência de recursos humanos e materiais de muitos órgãos 

jurisdicionais pode explicar sua morosidade, mas não justificar 

situações de notória má administração de Vara Cível marcada pela 
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negligência reiterada do magistrado no impulsionar e solucionar os 

processos que lhe estão confiados. 

(...) adotando práticas heterodoxas e desidiosas, com nítido intuito de 

se ver livre, ao menos temporariamente, dos feitos, conforme consta 

dos relatórios da última correição a que se submeteu sua Vara. 

(Ementa do PAD 0002370-30.2010.2.00.0000, Relator Conselheiro 

Ives Gandra, j. 123ª Sessão Ordinária). 

 

Há processos administrativos de possível negligência que, pelas consequências 

geradas, são punidos pelo CNJ. Exemplar neste sentido é o caso da magistrada do 

Estado do Pará que manteve presa por quase 30 dias uma mulher, menor de idade, numa 

cela provisória com outros 26 homens. Não precisam ser descritas as consequências 

(físicas e psicológicas) as quais esta mulher foi submetida, em fato noticiado à época da 

violação
122

. Mesmo que por negligência, sem nenhum objetivo ilícito com a prática, a 

magistrada foi apenada unanimemente com a aposentadoria compulsória: “Admitir a 

ausência de responsabilidade da magistrada neste evento seria de forma transversa, 

reconhecer a incompetência do Poder Judiciário em proteger os direitos e garantias 

fundamentais de qualquer cidadão, ainda que em situação de encarceramento” (Voto do 

Relator Conselheiro Gilberto Martins, PAD 0000788-29.2009.2.00.0000, j. 103ª Sessão 

Ordinária, p. 7). 

 

3.4. Urbanidade e proibição do excesso de linguagem 

 

LOMAN, Art. 35 - São deveres do magistrado: 

IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério 

Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da 

                                                

122 Exemplificativamente, matérias de “Folha de S. Paulo” e “Portal globo.com”, disponíveis em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2111200720.htm> e < 
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL185679-5598,00-

ADOLESCENTE+FICA+PRESA+EM+CELA+COM+HOMENS+POR+UM+MES.html>. Acesso em: 

07/02/2015. 
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Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando 

se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência. 

 

Não são comuns imputações que manifestem desrespeito às hipóteses previstas 

neste inciso dos deveres da magistratura, que resumimos pelo título de urbanidade e 

proibição do excesso de linguagem. Tratam-se de hipóteses que visam a impedir o 

abuso de poder por parte do magistrado, que exerce uma função pública de autoridade 

na atividade da judicatura. 

O único caso julgado pelo CNJ cuja imputação é exclusiva desse inciso tratou de 

situação envolvendo um magistrado que se utilizou de expressões discriminatórias 

contra uma mulher, de forma análoga ao racismo, porque motivada exclusivamente pelo 

gênero da discriminada. Mais do que se utilizar de excesso de linguagem na sentença 

proferida, o magistrado deu ampla publicidade a seu ato, publicando-o em seu site 

pessoal na internet. Trata-se do PAD 0005370-72.2009.2.00.0000 (Relator Conselheiro 

Marcelo Neves, j. 116ª Sessão Ordinária), o qual apresentou divergência em Plenário 

apenas quanto à dosimetria da pena, tendo prevalecido a mais grave das aventadas: 

disponibilidade. 

 

3.5. Exercício de fiscalização 

 

LOMAN, Art. 35 - São deveres do magistrado: 

VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; 

 

Há poucos casos relativos a esta infração. Isso possivelmente se deva ao fato de 

ser restrita a situações específicas, de expedientes administrativos. É de se notar que, 

por mais que o CNJ não possa interferir na jurisdição, as infrações administrativas mais 

graves (por isso apreciadas pelo Plenário) são majoritariamente relacionadas ao 

exercício da atividade judicante. 
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Há um caso que explica o posicionamento do Conselho sobre a matéria. Trata-se 

de possível falta de diligência em manter um mesmo servidor, que funcionava como 

“chefe de gabinete” do magistrado, para auxiliar o magistrado na elaboração de votos. O 

problema ocorreu quando foram colocados sob suspeita julgamentos que envolviam o 

pai desse servidor – que atuara como advogado em determinados feitos. Por mais que 

não se tenha provas robustas de que o servidor efetivamente auxiliou na elaboração dos 

votos, a mera negligência que permitiu tal situação configurou, na avaliação do CNJ, 

infração por parte do magistrado, que “(...) deveria ter orientado seu subordinado a 

observar os processos patrocinados pelo escritório de seu pai desde sua entrada no 

gabinete e a não ter qualquer contato com referidos processos, a não elaborar minutas de 

despachos ou decisões, o que não foi realizado” (Voto do Relator Conselheiro Jorge 

Hélio, PAD 0007400-80.2009.2.00.0000, j. 122ª Sessão Ordinária, p. 44). A maioria dos 

conselheiros constatou a violação de um dever da magistratura, mas optou por não 

sancionar o magistrado por conta das punições aplicáveis a desembargador serem 

desproporcionais à gravidade da conduta.  

 

3.6. Conduta irrepreensível 

 

LOMAN, Art. 35 - São deveres do magistrado: 

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. 

 

A alta quantidade de casos enquadrados nesta infração específica possivelmente 

se deva à sua feição aberta. A quantidade de condutas que potencialmente podem 

integrar este dever da magistratura é grande. Nas linhas abaixo descreveremos as 

principais formas de conduta que foram julgadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 

que se relacionam com o dever de imparcialidade inerente à função. Em uma frase, 

poderíamos sintetizar o dever deste inciso no seguinte aforismo: “o juiz deve ser e 

parecer imparcial” (Voto do Relator, Conselheiro Jorge Hélio, PAD 0005912-

56.2010.2.00.0000, j. 150ª Sessão Ordinária, p. 39). 

Pode-se dizer que o CNJ tem coibido o abuso de função por parte do magistrado. 

A utilização do cargo público de poder para objetivos estranhos à atividade judicante 
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tem sido severa e reiteradamente sancionada pelos conselheiros. Essa possivelmente 

fosse uma demanda histórica de imposição de limites administrativos à autoridade de 

magistrados, que são revestidos constitucionalmente de autoridade para decidir. 

 

Atuação do magistrado processado mediante a utilização do prestígio 

do cargo para obter vantagens para outros que tem o condão de 

exteriorizar ostensivo privilégio a um detentor de poder estatal, 

concorrendo, dessa maneira, para o desprestígio da instituição do 

Poder Judiciário. Violação ao dever ético do juiz de “zelar não só pelo 

seu bom nome e reputação, como também da instituição a que serve, 

no seu múnus estatal de distribuir a Justiça na realização do bem 

comum.”. (Ementa do PAD 0005831-39.2012.2.00.0000, Relator 

Conselheiro Flavio Sirangelo, j. 177ª Sessão Ordinária). 

 

Interessante observar como uma norma que poderia ser interpretada como 

datada ainda se aplica com força no Conselho Nacional de Justiça. O que seria uma 

conduta irrepreensível? Que imagem a sociedade espera de um magistrado? É de se 

pensar o papel que a mais alta instância administrativa atribui aos magistrados no país. 

No caso abaixo, será exposto um posicionamento recente do Plenário sobre a matéria. 

Para contextualização do caso, vale destacar que o magistrado julgado teve um aumento 

patrimonial de R$ 60 mil para R$ 1 milhão de reais em apenas cinco anos. De toda 

forma, a conduta exemplar que se espera (e se exige, jurisprudencial e legalmente) do 

magistrado é notável: 

 

Como se vê, a irrepreensibilidade da conduta do juiz, tanto em sua 

vida pública quanto privada, configura um dever e uma necessidade 

absoluta de sua função, pois, como representante do Poder Judiciário, 

deve ostentar, perante as partes e a sociedade, um comportamento 

pessoal e profissional irretocável.  

A conduta de um magistrado deve servir de exemplo para todos, não 

só na forma como decide os conflitos que lhe são submetidos, mas 

também em sua vida privada. (Voto do Relator Conselheiro Bruno 
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Dantas, PAD 0001852-74.2009.2.00.0000, j. 151ª Sessão Ordinária, p. 

96).  

 

Parece-nos que esse tipo de exigência, respaldada pela totalidade dos 

conselheiros em julgamento recente (2012), deve ser questionada. Essa poderia ser 

considerada uma das normas da LOMAN que deveria ser revista quando da elaboração 

do Estatuto da Magistratura. Ocorre que não apenas o CNJ a respaldou nesse 

julgamento como consagrou normativa semelhante no Código de Ética da Magistratura: 

“Art. 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a 

função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e 

exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral”. Temos impressão 

que esse tipo de exigência pode estimular o que visa a coibir, isto é, de um corpo 

profissional com um ideário de plena e intocável autoridade, para além de suas funções 

precípuas. Isso é problemático, pois pode gerar abusos
123

. 

Se de um lado esse ideário pode gerar abusos pelos magistrados, de outro pode 

resultar em exigências excessivas dos magistrados. Em certos casos podemos notar, 

inclusive, uma exigência que se aproxima da inversão do ônus da prova em face do 

Processo Administrativo Disciplinar. A ideia de que o magistrado tem o dever de se 

mostrar íntegro e apto a tomar decisões e, por isso, ter a ele confiado o destino de 

questões trazidas pelas partes faz com que se exijam dele a demonstração dessa sua 

condição. No caso abaixo, o Conselho expressamente demandou a prova, por parte dos 

magistrados, de que estavam aptos a julgar com isenção: 

 

Não basta ao magistrado ter atuação aparentemente escorreita e 

dedicada. Cabe-lhe, sobretudo, como exigência legal de “conduta 

                                                

123 A função da magistratura sem nenhuma dúvida é de fundamental importância para a sociedade. Ocorre 

que, por vezes, o ideário da dignidade da função pode gerar certas distorções. Em julgamento do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, foi confirmada a condenação a indenização por danos morais de uma agente 

de trânsito que teria ofendido um magistrado. Isso porque, após pará-lo em uma blitz, verificar que ele 

não portava habilitação e que seu carro estava sem identificação, decidiu rebocar o veículo. A agente 

interpretou o anúncio feito pelo magistrado de que era juiz como uma “carteirada” e, por isso, afirmou 

que Juiz não é Deus. O acórdão descrito confirmou a condenação por tal “ofensa”. Trata-se, em nossa 
opinião, de típico caso em que uma garantia profissional é usada para o cometimento de abuso. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546992-desembargadores-mantem-

indenizacao-a-agente-da-lei-seca-a-juiz.shtml. Acesso em: 07/12/2014. 
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irrepreensível” manter-se ao largo de qualquer ato ou fato que possa 

comprometer a independência e a respeitabilidade da função. (...) Fato 

que desabone a conduta do magistrado e que gera simetricamente 

presunção de desrespeito ao estatuto respectivo, confere a ele, então, a 

responsabilidade e iniciativa da prova da lisura e da respeitabilidade 

de seu procedimento. (Ementa do PAD 0001533-77.2007.2.00.0000, 

Relatora Conselheira Eliana Calmon, j. 109ª Sessão Ordinária). 

 

No caso concreto, havia outros indícios de que os magistrados atuavam de forma 

incompatível, ligados a grupos que exploravam jogos de azar. De toda forma, a votação 

unânime no sentido de exigir essa demonstração de conduta irrepreensível chama a 

atenção. 

Esse dever de integridade não se confunde com a anulação do direito à 

intimidade do magistrado, como procurou consignar o Conselho. Desde que os aspectos 

da vida íntima não se exteriorizem, isto é, cruzem a fronteira da vida privada, esse 

direito permanece inalterado. Em um caso de invasão de vida privada alheia, no qual o 

magistrado foi à casa de uma parte fora do horário do expediente, alegando oferecer 

proposta de trabalho para sua filha, essa distinção ficou marcada pelo Conselho: “Eis a 

diferença entre a hipótese de preservação do direito à intimidade e o que se cuida neste 

procedimento: os vícios e erros podem ser preservados do conhecimento público na 

medida em que não causem danos à sociedade e na medida em que não se externe esses 

vícios em sociedade” (Voto do Relator, Conselheiro Jorge Hélio, PAD 0005912-

56.2010.2.00.0000, j. 150ª Sessão Ordinária, p. 35). 

Esse tema, todavia, não está encerrado nos debates do CNJ. Em caso julgado 

pouco antes do acima mencionado, houve uma considerável divisão no Conselho quanto 

à culpa de um magistrado que, entre outras condutas, tinha relações íntimas com 

autoridades locais, o que gerou suspeita sobre suas decisões jurisdicionais. Prevaleceu, 

nesse caso narrado, o entendimento da Corregedora Nacional de Justiça, relatora para o 

acórdão, no sentido de não punir o magistrado. Além do fato de 5 conselheiros terem 

entendido pela sanção, a própria argumentação utilizada no voto pelo arquivamento 

demonstra certo incômodo por determinadas condutas vindas de um magistrado. 
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Poder-se-ia exigir maior discrição por parte do magistrado, 

preservando assim a magistratura de uma desnecessária exposição de 

intimidade que possa levar a ilações não condizentes com a 

equidistância do Judiciário da política. Entretanto, não se pode ignorar 

o que é verdade sabida: as autoridades se aproximam uma das outras 

para melhor desempenharem as suas atividades e esta aproximação 

institucional muitas vezes conduz a uma intimidade pessoal que, nem 

por isso, pode ser reprovável, senão à vista de algum fato que, 

concretamente, possa gerar improbidade. (Voto da Relatora para o 

acórdão, Conselheira Eliana Calmon, PAD 0004057-

42.2010.2.00.0000, j. 141ª Sessão Ordinária, p. 17). 

 

3.7. Vedação a exercício de atividades comerciais 

 

LOMAN, Art. 36 - É vedado ao magistrado: 

I - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive 

de economia mista, exceto como acionista ou quotista; 

 

Casos que desrespeitem as regras colocadas pela norma acima não são comuns 

na jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça. Há apenas dois casos registrados, o 

que possivelmente se deva ao fato de ser esta uma vedação expressa da LOMAN e ser a 

ilicitude de fácil verificação. 

No único caso documentado que temos, com informações completas que nos 

forneceu elementos para analisar a situação, há a prova inequívoca de que o magistrado 

exercia atividades comerciais reiteradas em sua região. Tais práticas contrariam os 

deveres da atividade judicante e se enquadram em proibições expressas. Como fica 

claro no caso:  

 

O exercício, pelo processado, das atividades econômicas narradas e 

comprovadas documentalmente, nos autos, tiveram por escopo a 

satisfação de interesse pessoal, bem assim a obtenção de vantagens 

econômicas para si ou para terceiros. Há demonstração cabal de 
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materialidade das infrações disciplinares, dolo e consciência plena da 

ilicitude, à vista do disposto no artigo 36, I, da LOMAN. (Voto do 

Relator Conselheiro Mairan Maia no PAD 0001776-

84.2008.2.00.0000, j. 86ª Sessão Ordinária, p. 34). 

 

 

3.8. Vedação a determinadas manifestações públicas 

 

LOMAN, Art. 36 - É vedado ao magistrado: 

III - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre 

processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo 

depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, 

ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do 

magistério. 

 

Tratam-se de hipóteses que não trazem grandes desafios hermenêuticos. As 

condutas arroladas na Lei são vedadas aos magistrados. Um caso de Processo 

Administrativo Disciplinar com este objeto (PAD 0002305-06.2008.2.00.0000, Relator 

Conselheiro Paulo Tamburini, j. 92ª Sessão Ordinária) versou sobre um magistrado que 

mantinha textos em jornal com conteúdo opinativo sobre processos e decisões judiciais. 

Por se tratar apenas de uma falta leve, vez que não havia nenhum indício de que o 

magistrado percebesse qualquer tipo de vantagem com a conduta, ele não foi 

sancionado. Isso ocorreu pelo fato de ser um desembargador, ao qual a pena mais leve, a 

remoção, mostrava-se excessiva para os desvios em questão. 

No outro caso que tratou desta hipótese, a conclusão foi a mesma: identificou-se 

prática ilícita, mas, por se tratar de desembargador e por não ter sido a falta considerada 

tão grave, o processo foi julgado improcedente. Trata-se de caso em que foi constatada 

prática ilícita de magistrado que fez a um Delegado, parte em processo criminal, 

comentários sobre membros do Tribunal que julgariam o feito específico e ainda deu 

sugestões de como seu interlocutor deveria proceder (PAD 0000858-80.2008.2.00.0000, 

Relator Conselheiro José Adonis, j. 75ª Sessão Ordinária.). 
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3.9. O que o CNJ decide em Processos Administrativos Disciplinares? 

 

As páginas pretéritas deste Capítulo 3 descrevem as principais teses jurídicas 

identificadas na atividade disciplinar exercida pelo Conselho Nacional de Justiça. Em 

quase dez anos de atividade, podemos notar uma atuação sólida, a qual tem ficado mais 

punitiva nos últimos anos. Num processo descrito no Capítulo 1, de consolidação e 

legitimação institucional do CNJ, foi o órgão se solidificando e possivelmente 

enrijecendo as sanções administrativas aplicadas, conforme demonstramos no Capítulo 

2. 

As infrações imputadas aos magistrados são interessantes de serem observadas 

também. As vedações explícitas, de exercício de comércio ou manifestações públicas 

(LOMAN, art. 36, I e III, respectivamente), estão circunscritas ao período inicial do 

Conselho. Isso possivelmente se deva à própria atividade do Conselho, que se mostrou 

um fiscalizador de tais práticas, que não são de difícil identificação. Pode-se supor um 

efeito pedagógico ou, ao menos, uma inibição a tais práticas pela atuação firme do 

Plenário. 

Algumas infrações da LOMAN sequer foram objeto de imputação a 

magistrados
124

. Isso possivelmente se deva ao fato de estarem essas disposições, de 

alguma forma, relacionadas às imputações mais comuns. Isso também pode ter relação 

com o fato de não haver um cuidado, da parte dos conselheiros, com a categorização das 

imputações relativas a desvios funcionais. Por vezes, faz-se referência apenas à Lei ou 

às normas da LOMAN que tratam da pena a ser aplicada – o que frequentemente gera 

manifestação das defesas de magistrados sobre falta de clareza nas imputações. Vale 

ressaltar que as normas tem feição aberta, o que é um problema do ponto de vista do 

amplo direito à defesa. A edição de um Código de Ética da Magistratura pelo CNJ, em 

                                                

124 Tratam-se de algumas disposições dos artigos 35 e 36 da LOMAN: 

  Art. 35 - São deveres do magistrado 

  V - residir na sede da Comarca salvo autorização do órgão disciplinar a que estiver subordinado; 

  VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a sessão, e não se ausentar 

injustificadamente antes de seu término; 
  Art. 36 - É vedado ao magistrado: 

  II - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza 

ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem remuneração; 
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2008, evidentemente não substitui a atualização de uma Lei que apresenta inúmeros 

problemas, como já tratado ao longo desta dissertação. 

Outro elemento pode ser o trabalho preventivo, que funciona para infrações 

leves. Há relevante trabalho da Corregedoria Nacional de Justiça, desde o princípio de 

sua atuação, em atuar de forma preventiva. O levantamento de dados de magistrados 

titulares que não residiam em suas comarcas (infração ao dever da LOMAN, art. 35, V) 

é um exemplo. Com uma notificação, os magistrados poderiam corrigir a falta e 

dispensar, assim, um processo administrativo disciplinar (CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA, 2007). 

As mais frequentes infrações a deveres funcionais versam sobre a independência 

do magistrado e a exigência de conduta irrepreensível (LOMAN, art. 35 I e VIII, 

respectivamente). Em ambas, há entendimentos consolidados, com práticas que 

reiteradamente resultam em sanção administrativa. Os elementos do dolo e de 

apropriação indevida de recursos em razão da função exercida são comuns e seus 

autores têm sido devidamente sancionados pelo Conselho. As similitudes nas condutas 

enquadradas nessas duas principais hipóteses fazem com que, muitas vezes, os 

magistrados sejam enquadrados em infrações correspondentes a ambas.  

Os desafios e questões ainda em aberto guardam também similitudes. A tensão 

entre controle e independência da magistratura (no sentido de liberdade de julgamento) 

aparece em ambos os casos. No caso da independência, isso fica mais claro quando o 

Conselho se debruça sobre condutas administrativas que tocam na atividade judicante. 

Como demonstrar cabalmente que um determinado julgamento vem de um 

favorecimento deliberado da parte do magistrado e não de sua livre opinião sobre o 

conteúdo dos autos? Encontrar esse limite tem causado importantes cisões no Conselho. 

Sobre a conduta irrepreensível dos magistrados, o grande conflito se dá quando a busca 

do ilícito administrativo toca em suas vidas privadas. Qual é o limite entre o que é 

estritamente privado e o que deve ser considerado como exigível de um magistrado? 

Essa é uma polêmica que tampouco encontra resposta clara. 

O esforço deste Capítulo 3 foi levantar elementos argumentativos e teses 

jurídicas relevantes externadas pelo Conselho Nacional de Justiça em sua atuação. 

Esperamos que este esforço resulte, de um lado, em mais pesquisas que se proponham a 

ler e interpretar a jurisprudência do CNJ. E, de outro, que o Conselho aprimore seu 
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sistema e forneça mais elementos (como votos de mais de um Conselheiro, sistema de 

buscas completo) para facilitar a análise e crítica acadêmicas. 
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Considerações Finais 

 

O centro da análise do presente estudo foi o controle disciplinar exercido pelo 

recém-criado órgão administrativo nacional de cúpula do Poder Judiciário brasileiro: o 

Conselho Nacional de Justiça. 

A grande vantagem de estudar uma instituição nova é que podemos mais 

facilmente investigar sua formação, reconstruindo sua institucionalização desde seus 

primeiros passos e objetivos iniciais até sua atuação presente. Isso permitiu a leitura de 

trabalhos acadêmicos que, desde os projetos de implantação do que viria a ser o 

Conselho Nacional de Justiça, já discutiam temas considerados atuais. Tivemos acesso a 

todos os Relatórios Institucionais produzidos no período, o que ajudou a interpretar a 

forma como o Conselho construía a própria imagem, e de que forma se legitimava para 

exercer as missões constitucionais para as quais fora criado. 

No caso da abordagem empírica, houve a possibilidade de estudar o processo 

decisório do Conselho desde a Primeira Sessão Ordinária do Plenário até suas últimas 

decisões do ano de 2013. Isso nos forneceu um mapa completo da atuação do CNJ: 

absolutamente todos os processos administrativos que têm como fulcro principal a 

tomada de decisões relativas ao controle disciplinar de magistrados e que tiveram 

decisão final apreciada pelo Plenário foram contempladas neste estudo. Não são 

circunstanciais os resultados encontrados, vez que correspondem à totalidade dos casos 

de um determinado segmento de atuação do órgão. 

A desvantagem de estudarmos um órgão ainda novo está na falta de estrutura de 

prestação de informação. Embora, inegavelmente, o CNJ tenha avançado na promoção 

de transparência e tenha sido indutor de práticas semelhantes no Judiciário, há muito 

que percorrer ainda. Diferentemente do site do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, 

há muita dificuldade em levar à frente uma pesquisa empírica com os dados fornecidos 

pelo CNJ. O sistema não é alimentado por informações completas do histórico decisório 

do órgão (principalmente de seus primeiros anos de atuação), além de não haver 

disponibilização de mais de um voto (por vezes, nenhum voto é disponibilizado). 

Quando a informação inexiste, a Lei de Acesso à Informação pode(ria) ser utilizada. Os 

resultados de nossos pedidos, porém, não foram encorajadores. 
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Foi perante essas circunstâncias que a presente pesquisa foi realizada. Os 

principais argumentos desenvolvidos ao longo dos três capítulos antecedentes passam a 

ser sumarizados. Quando pertinente, lançaremos questões que, ainda não respondidas, 

podem ser destrinchadas em pesquisas futuras. 

No Capítulo 1, descrevemos o surgimento dos Conselhos de Justiça na Europa 

Ocidental e na América Latina. A experiência europeia, localizada historicamente no 

Pós Segunda Guerra Mundial, teve como objetivo central garantir a independência da 

magistratura face às ingerências do Executivo. Já a experiência latino-americana, 

localizada nos anos 1970-1980, é mais identificada com a implementação de uma 

agenda internacional de órgãos multilaterais, que visavam a controlar a atuação da 

magistratura – e com isso, supostamente, garantir o Rule of Law. Esses dois modelos 

apresentados são exemplares da inafastável tensão que circunda os Conselhos de 

Justiça: de um lado a garantia de independência e de outro a demanda por controle (ou 

accountability).  

O Conselho Nacional de Justiça brasileiro não encontra uma identificação clara 

com nenhum dos dois modelos descritos, até porque sua criação se deu em período 

histórico distinto, já no início do século XXI. Podemos dizer, porém, que o Brasil teve 

um momento histórico de ampliação da independência do Poder Judiciário à europeia, 

com o advento da Constituição de 1988 e as demandas pela liberdade de julgamento que 

foram seriamente limitadas na Ditadura Militar (1964-1985). E, posteriormente, após 

alguns escândalos e uma CPI aberta para investigar o Poder Judiciário, pôde se 

materializar uma demanda à latina, de maior controle da magistratura. 

O processo para a aprovação do Conselho Nacional de Justiça não foi simples. 

Houve resistências, notadamente de dentro do corpo da magistratura. Dois pontos eram 

especialmente controversos: a composição e a competência disciplinar. Membros 

externos à magistratura eram especialmente mal vistos, pois não há paralelo histórico 

nacional de controle do Judiciário por quadros estranhos a esse Poder
125

. Por essa razão, 

um Conselho de composição eclética foi muito criticado. E, mais, esse órgão de 

composição plural teria competência disciplinar, o que significaria controlar os deveres 

                                                

125 É verdade que na Ditadura Militar Ministros do STF foram aposentados. Mas, mesmo naquele período 

autoritário, o órgão de controle criado para o Judiciário, o primo-distante do CNJ, Conselho da 

Magistratura Nacional, era composto exclusivamente por membros do Supremo Tribunal Federal. 
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funcionais da magistratura nacional. A plena autonomia dos Tribunais passaria a 

conviver com um órgão nacional concorrente. O quadro descrito revela as dificuldades 

enfrentadas para aprovar a tal Reforma do Judiciário, materializada pela Emenda 

Constitucional 45/2004, aprovada após mais de dez anos de tramitação congressual e 

que representou, nas palavras de atores próximos ao processo, um equilíbrio possível 

dos interesses envolvidos. Foi aprovado um Conselho Nacional de Justiça com 15 

membros, 9 dos quais oriundos do Poder Judiciário (conselheiros juízes) e 6 externos 

(conselheiros não-juízes), com uma competência disciplinar concorrente com a dos 

Tribunais de origem. 

Reconstruímos a trajetória institucional do Conselho Nacional de Justiça, 

cotejando textos acadêmicos que a analisavam com documentos produzidos pelo 

próprio órgão. Com isso, identificamos sob pontos de vista distintos de que forma se 

deu sua atuação ao longo desses primeiros anos, quais foram as estratégias utilizadas 

para se legitimar face ao cenário conflituoso no qual foi gestado. Para tanto, escolhemos 

como foco um ponto que potencialmente geraria tensões no Conselho: o controle 

disciplinar exercido pelo órgão. Para descrever como essa atividade se deu, voltamos 

nossa atenção aos seus aspectos concretos, ou seja, quem foram os atores que ocuparam 

cada uma das 15 cadeiras do CNJ e de que forma se institucionalizou o controle dos 

deveres funcionais da magistratura. 

Sobre a composição, analisamos tanto as estratégias de indicação utilizadas 

pelos conselheiros individualmente considerados quanto seus perfis profissionais. 

Pudemos, com apoio na literatura, distinguir as estratégias que variam de acordo com o 

locus de indicação, que pode ser: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 

Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Procurador-Geral da República, Conselho 

Federal da OAB e Congresso Nacional. Interessante observar padrões nessas indicações, 

as quais acabam gerando perfis de conselheiros semelhantes. Perfis que são 

particularmente díspares nos Tribunais Superiores, de composição eclética. Importante 

observar que os dois cargos centrais do Conselho (Presidência e Corregedoria Nacional 

de Justiça) são ocupados pelos Ministros do STF e STJ (conselheiros juízes), que, 

todavia, não são identificados profissionalmente com a magistratura. Ou seja, apesar de 

ocuparem posições de elite profissional da magistratura, suas carreiras predominantes 

são, em regra, outras. 
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Outra particularidade destacável é a da presença de membros com carreira 

predominante na advocacia em quase todas as carreiras indicadas. Isso demonstra uma 

importância dos profissionais dessa carreira, que são maioria não apenas no STF e no 

STJ como também no grupo dos cidadãos (que são necessariamente Juristas) indicados 

pelo Congresso Nacional. Além da existência de membros com esse perfil nos indicados 

dos Tribunais Estaduais e dos Tribunais Regionais do Trabalho e o fato de o Presidente 

do Conselho Federal da OAB oficiar junto ao CNJ. Parece-nos que a Advocacia é das 

carreiras mais fortes em termos de representação no Conselho. 

A única carreira de conselheiros juízes com membros exclusivamente oriundos 

da magistratura é a Justiça Federal (Comum). Não é coincidência o fato de muitos 

desses membros terem exercido cargos de direção em associações de classe. O vínculo 

associativo é um importante canal de entrada no CNJ, o que não se restringe às carreiras 

da magistratura, vez que identificamos fenômenos semelhantes nas carreiras ligadas ao 

MP e da Advocacia (com a Ordem Profissional cumprindo papel similar à Associação 

de Classe). 

No que toca à competência disciplinar, reconstruímos a história institucional do 

Conselho. Como o foco foi compreender o controle disciplinar, recorremos ao papel 

exercido pelas diferentes gestões da Corregedoria Nacional de Justiça. O processo de 

institucionalização e legitimação do novo órgão se deu em diversos âmbitos. Os 

relatórios iniciais – tanto da Corregedoria quanto do Conselho -, escritos em linguagem 

próxima da acadêmica em diversas passagens, esforçam-se em demonstrar não apenas a 

necessidade de criação de um órgão administrativo de cúpula como a sua viabilidade. 

São ricos esses momentos iniciais porque demonstram um trabalho de justificação 

posterior à aprovação da norma e da efetiva instalação do Conselho. 

Paralelamente a isso, foi realizado um trabalho de diálogo e integração com os 

Tribunais, de forma a buscar uma atuação conjunta com eles, notadamente com suas 

Corregedorias. Já no primeiro biênio de atuação outra faceta ficou clara: a da maior 

rigidez com o controle dos deveres funcionais. Não apenas o CNJ passava a processar 

magistrados, inclusive desembargadores e até Ministros, tradicionalmente “poupados” 

pelo controle até então exercido, e gerar pedidos de aposentadoria voluntária para evitar 

julgamentos do Conselho. Num diálogo com a Seção 1.2.1 que tratou da Composição, 

foi destacada a importância dos perfis individuais dos Corregedores, que apresentavam 

marcas próprias para suas gestões. 
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Tendo reconstruído esse caminho, passamos a olhar para as decisões do Plenário 

do Conselho Nacional de Justiça, no Capítulo 2. Valemo-nos de um aporte teórico para 

interpretar essas decisões, isto é, da literatura de Comportamento Judicial aplicada a 

colegiados brasileiros. Nesse sentido, incorporamos alguns elementos da abordagem 

estratégica, segundo a qual julgadores votam não apenas de acordo com sua opinião, 

mas também levando em consideração elementos outros como possibilidade de êxito ou 

importância daquele que defende uma posição, bem como da abordagem institucional, 

que prega que o desenho institucional do colegiado importa para o tipo de decisão que 

será tomada. A isso agregamos a variável do profissionalismo, que já vinha sendo 

trabalhada, e que pode se mostrar relevante para entender as decisões de um colegiado 

como o CNJ, composto de 9 conselheiros juízes e 6 conselheiros não-juízes. Isso porque 

o mundo profissional molda, de alguma forma, a mentalidade das pessoas envolvidas 

nas diferentes profissões existentes no mundo do Direito 

A primeira parte da pesquisa empírica voltou seu olhar para uma análise 

quantitativa de todas as decisões finais em controle disciplinar proferidas entre os anos 

de 2005 e 2013. A população contemplou as quatro classes processuais que 

ordinariamente produzem consequências administrativo-disciplinares: Sindicância, 

Reclamação Disciplinar, Processo Administrativo Disciplinar e Revisão Disciplinar. O 

objetivo foi verificar como o Conselho se comportava nestes casos que, embora não 

representativos quantitativamente (são menos de 1% dos processos recebidos pelo 

CNJ), têm representatividade qualitativa, por tratarem de matéria que pode gerar até a 

aposentadoria compulsória de um magistrado e, por isso, são levadas a seu órgão mais 

importante: o Plenário. 

Sobre o comportamento do Conselho, é destacável o número crescente de casos 

julgados pelo Plenário. Com um início de atividades mais tímido, o Conselho 

consolidou sua atuação ao longo dos anos e hoje tem uma atividade mais sólida e 

estável. Outro achado relevante versa sobre o dispositivo decisório da deliberação: mais 

de 60% dos casos analisados tiveram conclusão contra-magistrado, isto é, alguma 

hipótese que apresentou consequência prejudicial à situação do magistrado imputado. 

Essa conclusão é ainda mais valiosa por se tratar de um órgão de controle interno, com 

composição majoritária de magistrados, que poderia apresentar uma postura mais 

corporativa. Mais interessante é observar que a maior parte desses julgamentos (mais de 
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três quartos) foi decidida de forma unânime. Além de tudo, pode-se destacar essa 

atuação coesa, condizente com outros colegiados já estudados pela literatura. 

Mais do que observar o comportamento do Conselho, observamos o 

comportamento decisório dos conselheiros. Isso foi feito a partir do olhar restrito às 

decisões por maioria, de forma a verificar quais são as divergências e cisões presentes. 

Primeiramente, identificamos que existe um comportamento mais corporativista dos 

conselheiros juízes e mais punitivista dos conselheiros não juízes: os índices de 

divergência pró-magistrado dos conselheiros juízes são os mais altos e os índices de 

divergência contra-magistrado dos conselheiros não-juízes são os mais altos. Essa 

constatação confirma a hipótese de pesquisa sobre o comportamento desses dois 

grandes grupos. Vale dizer que, ao contrário do esperado, os índices mais altos são os 

dos conselheiros não-juízes. 

Foram feitas também análises das cadeiras individualmente consideradas. 

Encontramos uma postura mais corporativa identificadas com duas carreiras: da Justiça 

Federal e da Justiça do Trabalho. Não pode ser coincidência o fato de exatamente nesses 

dois segmentos ser comum o exercício de cargo associativo pelos membros indicados. 

No lado dos conselheiros não-juízes, identificamos comportamentos próximos ao 

padrão tanto nos membros do MP quanto nos membros da Advocacia, reforçando a 

hipótese da influência dos laços associativos também nesses casos. 

Os membros de Tribunais Superiores têm comportamento particular, 

possivelmente gerado pela composição plural dos colegiados de origem. Uma 

descoberta importante se refere à posição do Corregedor, que é de ainda mais destaque 

que a do Presidente em matéria disciplinar: é esse o membro que menos vezes restou 

derrotado em Plenário. Isso se explica pela posição que exerce, de responsável pelas 

investigações e pelo processamento de matéria disciplinar no Conselho Nacional de 

Justiça. Sua posição particular no Conselho possivelmente explique seu comportamento 

mais próximo de um conselheiro não-juiz do que de um conselheiro juiz. 

O Capítulo 3 foi dedicado à leitura dos acórdãos produzidos pelo Conselho 

Nacional de Justiça em sede de Processo Administrativo Disciplinar. O objetivo foi o de 

identificar as teses jurídicas sustentadas pelo órgão ao longo de sua atuação e, mais, 

encontrar elementos de conflito, principalmente relacionados à tensão entre 

independência e controle. 
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A análise das decisões revelou algo que já vinha sendo marcado ao longo do 

trabalho: a inadequação da Lei de referência na matéria, a LOMAN, elaborada num 

contexto autoritário e com muitas normas evidentemente ultrapassadas. Isso ajuda a 

explicar que alguns dispositivos da norma sequer serem mencionados nos mais de 50 

casos analisados. Além disso, há o trabalho preventivo da Corregedoria, que não 

encaminha todo tipo de matéria ao Plenário, sendo grande parte delas resolvida sem a 

necessidade de encaminhamento ao órgão mais importante do Conselho. Ao Plenário, 

portanto, ficam reservadas as matérias mais graves. 

Sobre essas, dois grandes grupos ganham destaque: matérias relativas aos 

deveres da independência e imparcialidade e matérias referentes à conduta 

irrepreensível. Identificamos que a independência não é apenas uma garantia da 

magistratura, conforme frequentemente afirmado à época dos debates congressuais que 

antecederam a criação do Conselho. Trata-se, também, de um dever, que deve ser 

respeitado pela magistratura sob pena de ser configurada uma infração disciplinar. Isso 

principalmente quando envolver alguma forma de dolo ou má-fé, casos nos quais a 

sanção tem sido aplicada. Cisões foram localizadas em casos nos quais o controle foi 

interpretado, por alguns conselheiros, como tentativa de se imiscuir em matéria 

jurisdicional. Alguns parâmetros foram propostos, mas essa matéria, ínsita a qualquer 

Conselho de Justiça, não apresenta solução límpida. 

Outro aspecto importante se refere ao dever da conduta irrepreensível. Apesar 

de termos identificado aspectos datados nessa norma, é ela aplicada pelo CNJ e foi 

recentemente inscrita no Código de Ética da Magistratura. Ou seja, reforça-se a ideia de 

que o magistrado deve ter uma conduta não somente correta como exemplar. Esse 

aspecto pode ser problemático, pois pode incentivar um ideário profissional 

potencialmente gerador de abusos e também pode impor deveres excessivos aos 

magistrados. 

Refeito o caminho percorrido, poderíamos questionar: será que é o CNJ, em 

especial em seu controle disciplinar, poderia ferir a independência da magistratura? Essa 

pergunta se encontra adormecida, mas não está superada, como ficou claro na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade proposta contra Resolução do Conselho sobre sua 

competência disciplinar (ADI 4.638/2011). Tal debate poderia vir à tona com 

questionamentos sobre a adição de mais membros externos, como da única Função 
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Essencial à Justiça que não tem cadeira no Conselho - a Defensoria Pública (CRFB, art. 

134, a) -, ou mesmo de representantes da Academia ou da Advocacia Pública. 

A descrição da atuação do Conselho e da forma como ele se construiu 

institucionalmente desmistifica as teses de impossibilidade de atuação de um órgão com 

o formato existente. Essas páginas mostraram uma atuação sólida e coesa, em matéria 

disciplinar, ao longo dos anos. Esses aspectos, porém, não podem esconder a existência 

de cisões dentro do CNJ, possivelmente potencializadas pelo fato de ser esse um órgão 

plural. Divergências na atuação não sinalizam uma atuação errática ou problemática. 

As conclusões de nossa pesquisa foram baseadas em um aspecto de todo o 

escopo de atividades do Conselho: o controle disciplinar. Os achados da pesquisa 

empírica, evidentemente, não são generalizáveis às demais classes processuais da 

competência do Conselho. O perfil do Conselho e dos conselheiros, traçados para o 

período estudado, pode se modificar. De toda forma, entendemos ter sido importante 

reconstruir a trajetória institucional do Conselho desde sua instalação, identificando 

elementos de sua legitimação institucional. Esperamos, também, ter contribuído com o 

desenvolvimento de um método para a realização de pesquisas nas Ciências Humanas. 

E que essa tradição continue na pesquisa acadêmica em nosso país, para que possamos 

gerar mais conhecimento e mais perguntas sobre a realidade que nos cerca. 
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Anexo I 

 

Abaixo, o quadro que ilustra o perfil individual de cada um dos conselheiros que atuou no Conselho Nacional de Justiça entre os anos de 2005 e 2013. 

As fontes de onde tiramos as informações estão discriminadas na coluna mais à direita. As fontes prioritárias foram oficiais, notadamente sites do CNJ e demais 

Tribunais, além de Associações de classe, e de textos acadêmicos. 

 

Quadro 4: Perfis dos Conselheiros do CNJ (2005-2013) 

 

Conselheiro 
Carreira 

indicada 

Juiz 

ou 

não-

juiz 

Biênio 

Carreira 

predominan

te 

Exerceu 

cargo em 

Associaçã

o de 

classe? 

Quinto ou 

Terço 

constitucio

nal 

Universidade 

em que se 

formou em 

Direito 

Docente 

Universitário 

Data da 

Posse 

Idade 

na posse 
Fonte 

Maria 

Cristina 

Peduzzi 

TST J 
2013-

2015 
MP Não Sim UNB Sim 

29 de 

abril de 
2013 

60 CNJ 

Ana Maria 

Duarte 

Amarante 

Brito 

Desembargador 

TJ 
J 

2013-

2015 
Magistratura Não Não UNB Não 

27 de 

agosto de 

2013 

65 

CNJ e Escola 

da 

Magistratura-
DF 

Deborah 

Ciocci 
Juiz Estadual J 

2013-

2015 
Magistratura Não 

Não se 

aplica 

Universidade 

Católica de 
Santos 

Não 

27 de 

agosto de 
2013 

45 CNJ 
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Guilherme 

Calmon 

Nogueira da 

Gama 

Desembargador 
TRF 

J 
2013-
2015 

Magistratura Sim Não UERJ Sim 

29 de 

abril de 

2013 

46 
CNJ e 
Senado 

Saulo Casali 

Bahia 
Juiz Federal J 

2013-

2015 
Magistratura Sim 

Não se 

aplica 
UFBA Sim 

27 de 

agosto de 
2013 

45 
CNJ e 

AJUFE 

Flavio 

Portinho 

Sirangelo 

Desembargador 
TRT 

J 
2013-
2015 

Magistratura 

Sim 

(Comissã

o AMB) 

Sim UFRGS Não 

27 de 

agosto de 

2013 

59 CNJ 

Rubens 

Curado 
Juiz Trabalho J 

2013-
2015 

Magistratura Sim 
Não se 
aplica 

PUC-GO Não 

27 de 

agosto de 

2013 

41 CNJ 

Luiza 

Cristina 

Fonseca 

Frischeinsen 

MPU NJ 
2013-

2015 
MP Sim 

Não se 

aplica 
UERJ Não 

04 de 

novembro 
de 2013 

47 CNJ 

Gilberto 

Valente 

Martins 

MPE NJ 

2011-

2013 e 
2013-

2015 

MP Não 
Não se 
aplica 

UFPA Não 

09 de 

agosto de 

2011 e 10 

de agosto 
de 2013 

49 e 51 CNJ 

Gisela 

Gondin 

Ramos 

Advogado NJ 
2013-

2015 
Advocacia Sim 

Não se 

aplica 
UFSC Não 

05 de 

agosto de 
2013 

56 CNJ 

Paulo 

Eduardo 

Pinheiro 

Teixeira 

Advogado NJ 
2013-

2015 
Advocacia Sim 

Não se 

aplica 
UFRN Sim 

27 de 
agosto de 

2013 

51 CNJ 

Emmanoel 

Campelo de 

Souza 

Pereira 

Câmara NJ 
2012-

2014 
Advocacia Não 

Não se 

aplica 
UFRN Sim 

19 de 

junho de 

2012 

31 
CNJ e 

Senado 
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Fabiano 

Augusto 

Martins 

Silveira 

Senado NJ 
2013-
2015 

Advocacia Não 
Não se 
aplica 

UFMG Não 

27 de 

agosto de 

2013 

38 CNJ 

Joaquim 

Barbosa 
STF J 

2012-

2014 
MP Não 

Não se 

aplica 
UNB Sim 

22 de 

novembro 
de 2012 

58 

CNJ e 

OLIVEIRA 
(2011) 

Francisco 

Falcão 
STJ J 

2012-
2014 

Advocacia Não Não UFPE Não 

06 de 

setembro 

de 2012 

60 CNJ 

José Roberto 

Neves 

Amorin 

Desembargador 
TJ 

J 
2011-
2013 

Magistratura Sim Não PUC-SP Sim 

15 de 

agosto de 

2011 

53 CNJ 

Ney José de 

Freitas 

Desembargador 

TRT 
J 

2011-

2013 
Magistratura Não Não PUC-PR Não 

09 de 
agosto de 

2011 

58 CNJ 

José 

Guilherme 

Vasi Werner 

Juiz Estadual J 
2011-

2013 
Magistratura Não 

Não se 

aplica 
UERJ Não 

09 de 
agosto de 

2011 

42 CNJ 

Silvio Luís 

Ferreira da 

Rocha 

Juiz Federal J 
2011-

2013 
Magistratura Não 

Não se 

aplica 
PUC-SP Sim 

09 de 

agosto de 
2011 

46 CNJ 

José Lucio 

Munhoz 
Juiz Trabalho J 

2011-

2013 
Magistratura Sim 

Não se 

aplica 
MACK-SP Não 

15 de 

agosto de 

2011 

45 

CNJ e 

FRAGALE 

FILHO 
(2013) 

Wellington 

Cabral 

Sariva 

MPU NJ 
2011-

2013 
MP Sim 

Não se 

aplica 
UFPE Sim 

15 de 

agosto de 
2011 

44 CNJ e Lattes 
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Jeferson 

Kravchychyn 
Advogado NJ 

2009-

2011 e 

2011-

2013 

Advocacia Sim 
Não se 

aplica 
UFSC Sim 

15 de 

agosto de 
2009 e 15 

de agosto 

de 2011 

54 e 56 CNJ 

Jorge Hélio 

Chaves de 

Oliveira 

Advogado NJ 

2009-

2011 e 
2011-

2013 

Advocacia Sim 
Não se 
aplica 

UFC Sim 

21 de 
julho de 

2009 e 21 

de julho 
de 2011 

49 e 51 CNJ 

Bruno 

Dantas 

Nascimento 

Senado NJ 
2011-
2013 

Advocacia 

Sim 

(Comissã

o OAB) 

Não se 
aplica 

Universidade 

Católica de 

Brasília 

Sim 

09 de 

agosto de 

2011 

33 CNJ e Lattes 

Carlos Ayres 

Britto 
STF J 2012 Advocacia 

Sim 

(Comissã

o OAB) 

Não se 

aplica 
UFS Sim 

19 de 

abril de 

2012 

69 

CNJ, STF e 

OLIVEIRA 

(2011) 

Eliana 

Calmon 
STJ J 

2010-

2012 
Magistratura Não Não UFBA Não 

08 de 
setembro 

de 2010 

65 
CNJ e 

Anamatra 

Carlos 

Alberto Reis 

de Paula 

TST J 
2011-

2013 
Magistratura Sim Não UFMG Sim 

15 de 

agosto de 
2011 

67 CNJ 

Fernando da 

Costa 

Tourinho 

Neto 

Desembargador 
TRF 

J 
2011-
2013 

Magistratura Sim Não UFBA Sim 

08 de 

agosto de 

2011 

68 

CNJ e 

FRAGALE 
FILHO 

(2013) 

Cezar Peluso STF J 
2010-

2012 
Magistratura Não 

Não se 

aplica 

Universidade 

Católica de 
Santos 

Sim 

23 de 

abril de 
2010 

67 

STF e 

OLIVEIRA 
(2011) 
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Ives Gandra 

Martins 

Filho 

TST J 
2009-

2011 
MP Não Sim USP Não 

27 de 

julho de 
2009 

50 CNJ e TST 

Milton 

Nobre 

Desembargador 
TJ 

J 
2009-
2011 

Advocacia 

Sim 

(Presidên

cia OAB) 

Sim UFPA Sim 

21 de 

julho de 

2009 

62 CNJ e TJPA 

Leomar 

Barros 

Desembargador 

TRF 
J 

2009-

2011 
Magistratura Não Não UFMA Sim 

21 de 

julho de 

2009 

53 CNJ 

Nelson 

Tomaz 

Braga 

Desembargador 
TRT 

J 
2009-
2011 

Advocacia 

Sim 
(Comissã

o e 

Associaçã
o) 

Sim 

Faculdade 

Brasileira de 
Ciências 

Jurídicas - RJ 

Não 

21 de 

julho de 

2009 

63 CNJ e TRT1 

Paulo de 

Tarso 

Tamburini 

Juiz Estadual J 
2009-
2011 

Magistratura Sim 
Não se 
aplica 

PUC-RJ Não 

21 de 

julho de 

2009 

46 
CNJ e 
Senado 

Walter 

Nunes da 

Silva Junior 

Juiz Federal J 
2009-

2001 
Magistratura Sim 

Não se 

aplica 
UFRN Sim 

29 de 

julho de 
2009 

45 

CNJ e 

FRAGALE 

FILHO 

(2013) 

Morgana 

Richa 
Juiz Trabalho J 

2009-
2011 

Magistratura Sim 
Não se 
aplica 

UFPR Não 

21 de 

julho de 

2009 

42 CNJ 

José Adonis 

Callou de 

Araújo 

MPU NJ 

2007-

2009 e 
2009-

2001 

MP Sim 
Não se 
aplica 

UFC Não 

15 de 
junho de 

2007 e 27 

de julho 
de 2009 

44 e 46 CNJ 

Felipe Locke MPE NJ 

2007-

2009 e 

2009-

MP Sim 
Não se 

aplica 
USP Sim 

15 de 

junho de 

2007 e 21 

42 e 45 CNJ 
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2011 de julho 

de 2009 

Marcelo 

Nobre 
Câmara NJ 

2008-
2010 e 

2010-

2012 

Advocacia 

Sim 

(Diretor 
AASP) 

Não se 

aplica 
PUC-SP Sim 

26 de 

março de 

2008 e 04 
de maio 

de 2010 

41 e 43 CNJ 

Marcelo da 

Costa Pinto 

Neves 

Senado NJ 
2009-

2011 
Academia Não 

Não se 

aplica 
UFPE Sim 

08 de 
julho de 

2009 

51 
CNJ e 

Senado 

Gilmar 

Mendes 
STF J 

2008-

2010 
MP Não 

Não se 

aplica 
UNB Sim 

26 de 

março de 
2008 

52 

CNJ, STF e 

OLIVEIRA 
(2011) 

Gilson Dipp STJ J 
2008-
2010 

Advocacia Não Não UFRGS Sim 

08 de 

setembro 

de 2008 

63 
CNJ, CJF e 

Senado 

João Dalazen TST J 
2007-
2009 

Magistratura Sim Não UFPR Sim 

23 de 

outubro 

de 2007 

54 
CNJ e 

Apamagis 

Rui Stoco 
Desembargador 

TJ 
J 

2007-
2009 

Magistratura Sim Não 

Faculdade de 
Direito Laudo 

de Camargo - 

Ribeirão 
Preto (SP) 

Sim 

15 de 

junho de 

2007 

63 
CNJ e 
Senado 

Mairan 

Gonçalves 

Maia Junior 

Desembargador 
TRF 

J 
2007-
2009 

Magistratura Não Não UFC Sim 

15 de 

junho de 

2007 

42 
CNJ e 
Senado 

Altino 

Pedroso dos 

Santos 

Desembargador 
TRT 

J 
2007-
2009 

Magistratura Não Não 

Faculdade de 

Direito de 

Marília (SP) 

Não 

15 de 

junho de 

2007 

61 
CNJ e 
Senado 
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Andréa 

Maciel Pachá 
Juiz Estadual J 

2007-
2009 

Magistratura Sim 
Não se 
aplica 

UERJ Sim 

15 de 

junho de 

2007 

43 

CNJ, Senado  

e FRAGALE 
FILHO 

(2013) 

Jorge 

Antonio 

Maurique 

Juiz Federal J 
2007-
2009 

Magistratura Sim 
Não se 
aplica 

UFRGS Não 

15 de 

junho de 

2007 

46 

CNJ, Senado  

e FRAGALE 
FILHO 

(2013) 

Antonio 

Umberto de 

Souza Junior 

Juiz Trabalho J 
2007-

2009 
Magistratura Sim 

Não se 

aplica 
UFGO Sim 

15 de 

junho de 
2007 

42 
CNJ e 

Senado 

Técio Lins e 

Silva 
Advogado NJ 

2007-

2009 
Advocacia Sim 

Não se 

aplica 
UFRJ Sim 

15 de 

junho de 
2007 

40 
CNJ e 

Senado 

Paulo Lobo Advogado NJ 

2005-
2007 e 

2007-

2009 

Advocacia 
Sim 

(OAB) 

Não se 

aplica 
UFAL Sim 

15 de 

junho de 

2005 e 15 
de junho 

de 2007 

55 e 57 
CNJ e 

Senado 

Joaquim 

Falcão 
Senado NJ 

2005-

2007 e 

2007-
2009 

Academia Não 
Não se 

aplica 
PUC-RJ Sim 

26 de 

junho de 
2005 e 15 

de junho 

de 2007 

61 e 63 
CNJ e 

Senado 

Ellen Gracie 

Northfleet 
STF J 

2006-

2008 
MP 

Sim (IA-

RS) 

Não se 

aplica 
UERJ Sim 

29 de 

março de 
2006 

58 

CNJ, STF, 

Senado e 

OLIVEIRA 

(2011) 

Cesar Asfor 

Rocha 
STJ J 

2007-

2008 
Advocacia 

Sim 

(OAB) 
Sim UFC Sim 

15 de 

junho de 
59 CNJ e 
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2007 Senado 

Nelson 

Jobim 
STF J 

2005-

2006 
Advocacia 

Sim 

(OAB) 

Não se 

aplica 
UFRGS Sim 

14 de 

junho de 
2005 

59 

STF e 

OLIVEIRA 
(2011) 

Antônio de 

Padua 

Ribeiro 

STJ J 
2005-
2007 

Advocacia Não Não UNB Sim 

14 de 

junho de 

2005 

64 STJ e Senado 

Vantuil 

Abdala 
TST J 

2005-

2007 
Magistratura Sim Não UFMG Não 

14 de 

junho de 

2005 

62 
TST e 

Senado 

Marcus 

Antônio de 

Souza Faver 

Desembargador 

TJ 
J 

2005-

2007 
Magistratura Não Não UFRJ Sim 

14 de 
junho de 

2005 

65 Senado 

Jirair 

Meguerian 

Desembargador 

TRF 
J 

2005-

2007 
Magistratura Não Não UFRJ Não 

14 de 

junho de 
2005 

59 Senado 

Douglas 

Alencar 

Rodrigues 

Desembargador 

TRT 
J 

2005-

2007 
Magistratura Sim Não UNB Sim 

14 de 
junho de 

2005 

40 

FRAGALE 

FILHO 
(2013) 

Senado e 

Lattes 

Claudio 

Godoy 
Juiz Estadual J 

2005-

2007 
Magistratura Não 

Não se 

aplica 
USP Sim 

14 de 
junho de 

2005 

40 Senado 

Germana 

Moraes 
Juiz Federal J 

2005-

2007 
Magistratura Não 

Não se 

aplica 
UFC Sim 

14 de 

junho de 
2005 

43 
Senado e 

Lattes 

Paulo Luiz 

Schidmt 
Juiz Trabalho J 

2005-

2007 
Magistratura Sim 

Não se 

aplica 

Universidade 
do Vale Rio 

dos Sinos 

Não 
14 de 

junho de 

2005 

48 
FRAGALE 

FILHO 
(2013) e 
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Senado 

Eduardo 

Kurtz 

Lorenzoni 

MPU NJ 
2005-
2007 

MP Sim 
Não se 
aplica 

UFRGS Não 

14 de 

junho de 

2005 

47 Senado 

Ruth Lies 

Scholte 

Carvalho 

MPE NJ 
2005-
2007 

MP Sim 
Não se 
aplica 

UFMG Não 

14 de 

junho de 

2005 

57 Senado 

Oscar Otávio 

Coimbra 

Argollo 

Advogado NJ 
2005-

2007 
Advocacia Sim 

Não se 

aplica 

Universidade 
Gama Filho 

(RJ) 

Não 
14 de 

junho de 

2005 

56 
Senado e 
Blog do 

conselheiro 

Alexandre de 

Moraes 
Câmara NJ 

2005-

2007 
MP Sim (MP) 

Não se 

aplica 
USP Sim 

14 de 

junho de 
2005 

36 
Senado e 

Editora Atlas 
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Anexo II 

 

Abaixo, a Tabela que lista os Processos Administrativos Disciplinares (PAD) analisados 

no Capítulo 3. Sobre a tabela, foram destacadas em negrito linhas que contenham processos com 

pluralidade de envolvidos. Para utilizarmos a mesma nomenclatura de toda a dissertação, temos na 

Tabela todos os casos de PAD destacados. Por essa razão, há situações em que um mesmo número 

aparece mais de uma vez. Os artigos da coluna “infração legal” são da Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional (LOMAN). Outras observações relevantes foram feitas em nota de rodapé. 

 

Quadro 5: Descrição dos Processos Administrativos Disciplinares analisados 

 

Sessão 

Ordinária 
Número 

Infração 

legal 
Pena Aplicada 

Voto no 

site? 

Informação Comple-

mentar 

181 
0005003-

77.2011.2.00.0000 
Art. 35, I Disponibilidade Não Não 

177 
0005831-

39.2012.2.00.0000 
Art. 35, VIII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Não Não 

177 
0004481-

16.2012.2.00.0000 

Não consta 

no sistema 
Censura 

Não 
consta 

no 

sistema 

Não consta no sistema 

175 
0005493-

36.2010.2.00.0000 
Art. 35, I e 

VIII 
Aposentadoria 
Compulsória 

Não 
Trechos de voto 

convergente 

175 
0003772-

15.2011.2.00.0000 
Art. 35, I 

Aposentadoria 

Compulsória 
Não 

Trechos de voto 

convergente 

172 
0003715-

60.2012.2.00.0000 
Art. 35, 

I*** 
Aposentadoria 
Compulsória 

Não Não 

172 
0002719-

62.2012.2.00.0000 
Art. 35, VII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Não Não 

172 
0002719-

62.2012.2.00.0000 
Art. 35, VII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Não Não 
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171 
0004931-

56.2012.2.00.0000 
Art. 35, I Advertência Não 

Ementa de voto 

divergente 

170 
0005953-

86.2011.2.00.0000 
Art. 35, I e 

II 
Aposentadoria 
Compulsória 

Não Não 

169 
0005494-

21.2012.2.00.0000 
Art. 35, I 

Aposentadoria 

Compulsória 
Não Não 

166 
0002789-

79.2012.2.00.0000 

Art. 35, II e 

III 
Censura Não 

Ementa de voto 

divergente 

166 
0002789-

79.2012.2.00.0000 

Art. 35, II e 

III 
Censura Não 

Ementa de voto 

divergente 

165 
0000786-

54.2012.2.00.0000 
Art. 35, I, 
III e VIII 

Aposentadoria 
Compulsória 

Não 
Trechos de voto 

divergente 

159 
0005107-

69.2011.2.00.0000 

Art. 35, I, 

II, III e VII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Não Não 

157 
0005335-

44.2011.2.00.0000 
Art. 35, I Remoção Sim 

Trechos de voto 
divergente 

156 
0003752-

24.2011.2.00.0000 

Art. 35, I e 

II 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim Não 

156 
0000787-

44.2009.2.00.0000 

Art. 35, I e 

VIII 
Remoção Sim * 

Trechos de voto 

convergente 

151 
0001852-

74.2009.2.00.0000 

Art. 35, I e 

VIII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

150 
0005912-

56.2010.2.00.0000 
Art. 35, VIII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

147 
0006374-

47.2009.2.00.0000 

Art. 35, I e 

VIII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

141 
0004057-

42.2010.2.00.0000 

Art. 35, I e 

VIII 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim 

Trechos de votos 

divergentes e voto do 

relator original 

141 
0001462-

70.2010.2.00.0000 
Art. 35, VIII 

Aposentadoria 
Compulsória 

Sim 
Trechos de voto 

divergente 

127 
0002838-

91.2010.2.00.0000 

Art. 35, I e 

II 
Censura Sim Não 

124 
0004018-

45.2010.2.00.0000 
Art. 35, I e 

VIII 
Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim Não 
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123 
0002370-

30.2010.2.00.0000 

Art. 35, II e 

III*** 
Censura Não Não 

123 
0004353-

64.2010.2.00.0000 
Art. 35, I 

Aposentadoria 
Compulsória 

Não Não 

123 
0001460-

03.2010.2.00.0000 
Não consta 
no sistema 

Aposentadoria 
Compulsória 

Não 

consta 
no 

sistema 

Não consta no sistema 

122 
0007400-

80.2009.2.00.0000 

Art. 35, I e 

VIII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

122 
0007400-

80.2009.2.00.0000 
Art. 35, VII 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim Não 

122 
0005993-

05.2010.2.00.0000 

Art. 35, 

I*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

119 
0003590-

97.2009.2.00.0000 

Art. 35, 

I*** 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim Não 

118 
0000787-

44.2009.2.00.0000 

Art. 35, I e 

VIII 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim * Não 

118 
0000787-

44.2009.2.00.0001 

Art. 35, I e 

VIII 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim * Não 

118 
0000787-

44.2009.2.00.0002 

Art. 35, I e 

VIII 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim * Não 

118 
0000787-

44.2009.2.00.0003 

Art. 35, I e 

VIII 
Censura Sim * Não 

118 
0000787-

44.2009.2.00.0004 

Art. 35, I e 

VIII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim * Não 

118 
0000787-

44.2009.2.00.0005 

Art. 35, I e 

VIII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim * Não 

116 
0005370-

72.2009.2.00.0000 

Art. 35, 

IV*** 
Disponibilidade Não 

Trechos do voto do 

Relator 

113 
0300090-

81.2008.2.00.0000 

Art. 35, 

I*** 
Disponibilidade Não 

Ementa de análise 

preliminar 

110 
0006372-

77.2009.2.00.0000 
Art. 35, VIII Censura Sim Não 

109 
0003590-

97.2009.2.00.0000 

Não consta 

no sistema 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Não 

consta 
Não consta no sistema 
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no 

sistema 

109 
0001533-

77.2007.2.00.0000 

Art. 35, I e 

VIII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Não ** 

Trechos de voto 

divergente quanto à 

extinção da pretensão 

punitiva em razão da 

aposentadoria por 

idade do magistrado 

109 
0001533-

77.2007.2.00.0001 

Art. 35, I e 

VIII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Não ** 

Trechos de voto 

divergente quanto à 

extinção da pretensão 

punitiva em razão da 

aposentadoria por 

idade do magistrado 

108 
0001923-

76.2009.2.00.0000 

Não consta 

no sistema 

Nenhuma - 

Arquivamento 

Não 
consta 

no 

sistema 

Não consta no sistema 

103 
0000788-

29.2009.2.00.0000 

Art. 35, I e 

III 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

101 
0002261-

50.2009.2.00.0000 

Art. 35, VII 

e VIII 

Aposentadoria 

Compulsória 
Não Não 

100 
0003235-

87.2009.2.00.0000 

Art. 35, I e 

VIII 
Disponibilidade Não 

Ementa de voto 

divergente 

99 
0001922-

91.2009.2.00.0000 

Art. 35, I e 

VIII*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

99 
0001922-

91.2009.2.00.0001 

Art. 35, I e 

VIII*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

99 
0001922-

91.2009.2.00.0002 

Art. 35, I e 

VIII*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

99 
0001922-

91.2009.2.00.0003 

Art. 35, I e 

VIII*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

99 
0001922-

91.2009.2.00.0004 

Art. 35, I e 

VIII*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

99 
0001922-

91.2009.2.00.0005 

Art. 35, I e 

VIII*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

99 
0001922-

91.2009.2.00.0006 

Art. 35, I e 

VIII*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 
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99 
0001922-

91.2009.2.00.0007 

Art. 35, I e 

VIII*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

99 
0001922-

91.2009.2.00.0008 

Art. 35, I e 

VIII*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

99 
0001922-

91.2009.2.00.0009 

Art. 35, I e 

VIII*** 

Aposentadoria 

Compulsória 
Sim Não 

99 
0003236-

72.2009.2.00.0000 

Não consta 

no sistema 

Aposentadoria 

Compulsória 

Não 
consta 

no 

sistema 

Não consta no sistema 

93 
0000787-

44.2009.2.00.0001 

Art. 35, I e 

VIII 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim * Não 

92 
0002305-

06.2008.2.00.0000 
Art. 36, III 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim Não 

89 2007.10.00.001533-8 
Não consta 

no sistema 

Nenhuma - 

Arquivamento 

Não 

consta 

no 

sistema 

Não consta no sistema 

88 
0001102-

09.2008.2.00.0000 

Art. 35, I, 

IV e VIII; 

36, I 

Aposentadoria 
Compulsória 

Não Não 

86 
0001776-

84.2008.2.00.0000 
Art. 35, 

VIII; 36, I 
Aposentadoria 
Compulsória 

Sim Não 

86 
0300091-

66.2008.2.00.0000 
Art. 35, I Disponibilidade Sim Não 

75 
0000858-

80.2008.2.00.0000 

Art. 35, I e 

VIII; 36, III 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Sim Não 

67 
04 ou 0300069-

08.2008.2.00.0000 

Art. 35, I, 

II, IV e VIII 
Censura Não ** Não 

61 
03 ou 0300021-

49.2008.2.00.0000 

Art. 35, II e 

III*** 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Não Não 

57 6 
Não consta 
no sistema 

Aposentadoria 
Compulsória 

Não 

consta 
no 

sistema 

Não consta no sistema 

54 7 
Art. 35, I e 

VIII*** 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Não Não 
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42 2 
Art. 35, I e 

VIII*** 

Nenhuma - 

Arquivamento 
Não 

Trechos do voto do 

Relator 

41 1 
Art. 35, I e 

VIII*** 
Nenhuma - 

Arquivamento 
Não 

Trechos do voto do 
Relator 

 

 

*: Dois relatores diferentes, porque julgamento ocorreu em sessões diferentes, longe no tempo. 

**: Há documentos de recurso administrativo disponível, não do acórdão.  

***: Casos em que não se especificaram os dispositivos legais da LOMAN, que foram deduzidos pelo autor. 


