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RESUMO 

 

A partir da discussão teórica do conflito entre independência judicial e controle 

democrático dos poderes e da constatação pela literatura especializada de que as 

associações de magistrados respondem pela maioria das ações propostas contra atos 

ou decisões do CNJ, órgão criado pela EC n° 45, em 2004, para realizar o controle do 

Judiciário, o presente trabalho analisa as relações entre o CNJ, STF e associações 

de magistrados, visando responder às seguintes questões: 1) Por que as associações 

acionam o STF contra o CNJ? 2) Qual tem sido a reação do STF frente a tais ações 

judiciais; 3) E, ainda, qual dinâmica política permite explicar a redução da litigância 

nos últimos anos, como a literatura tem igualmente observado? Para responder a 

essas perguntas, é realizado um amplo levantamento de dados referente às ações 

propostas pelas associações de magistrados contra o CNJ, em um total de 62 

processos, sendo 26 ações diretas de inconstitucionalidade  e 31  mandados de 

segurança Depois de catalogadas por  data da propositura, ato questionado e 

mandato de presidente do CNJ, as ações foram analisadas, em perspectiva 

qualitativa,  permitindo  responder às perguntas de pesquisa. As associações 

recorrem ao STF contra resoluções do CNJ sempre que esse órgão adota medidas 

mais rígidas de controle, movimentando-se para  impedir que elas se efetivem. As 

ações judiciais são, assim, arma política nessa luta interna entre os órgãos superiores 

do Judiciário brasileiro. Por sua vez, o STF atende ao pedido das associações só em 

casos excepcionais, mantendo íntegra a normativa expedida pelo CNJ na maioria dos 

casos. Com relação à redução mais recente da litigância, a pesquisa ajuda a confirmar 

a intuição levantada pela literatura de que as associações de magistrados não mais 

se movimentam na litigância jurídica na medida em que, a partir de 2015, elas passam 

a fazer parte da própria estrutura institucional do CNJ, com a criação de um conselho 

consultivo junto à presidência, composto pelos presidentes das três associações de 

magistrados de âmbito nacional. Todavia, isto implica a redução da distância entre 

controlador e controlado, com consequências que ainda precisam ser compreendidas. 

Palavras-chave: Controle do Judiciário; Conselho Nacional de Justiça; Associação de 

magistrado 

 



ABSTRACT 

The present research objective is to analyze the relations among CNJ, the 

administrative body created in 2004 to control the Judiciary, STF e judges’ 

associations. According to the literature focused on the tensions about judicial 

accountability and judicial independence and considering previous researches that 

concluded that judges’ associations are responsible for the great majority of lawsuits 

that questions rulings and acts from CNJ, this research aims to answer the following 

questions: 1) Why judges’ associations go to STF to questions decisions and rulings 

from CNJ? 2) How STF reacts to these claims? 3) Is there a political dynamic that 

could explain the why there was a reduction of litigation by the judges’ associations in 

the last years, as also pointed by researches? To answer these questions, I collected 

data about all the claims made by judges’ association against acts or ruling of CNJ, 

resulting in 62 cases. From these 62 cases, 26 were judicial review cases and 31 were 

warrants. Finally, I classified them according the filing date; the act questioned and the 

period and president of CNJ at the time. The associations had tried to block CNJ acts 

when the CNJ adopted stringent accountability measures. Litigation is used as a 

political weapon in the disputes among the Brazilian Judiciary summit. However, the 

STF only decides exceptional cases in associations favor, usually refraining to block 

acts from the CNJ. The research also confirmed the results of previous researches that 

conclude that  the creation of an advisory body to the CNJ’s president, composed by 

the presidents of the three main judges’ associations, is the main cause of the 

reduction in litigation as the influence of the associations were institutionalized. The 

victory of the associations was a setback to democratic control over the Judiciary 

because it meant the disappearance of the mandatory distinction among controlled 

and controllers. 

Keywords Judicial Accountability; Conselho Nacional de Justiça; Judges’ associations. 
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INTRODUÇÃO 

 
De acordo com Carvalho (2017) e Sadek (2010) As associações de 

magistrados desempenharam um papel fundamental na discussão do capítulo de 

organização do Judiciário durante a Assembleia Nacional Constituinte. Atuaram de 

forma particularmente agressiva quando as discussões se encaminharam para a 

criação de um órgão de controle externo ao Judiciário, fazendo uso do discurso da 

proteção da independência judicial e, portanto, dos valores democráticos para 

justificar sua resistência (CARVALHO, 2017, p. 50). O presidente da Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB) e da Associação dos Magistrados Fluminenses 

escreveram ao jornal “O Globo” e afirmaram que um órgão de controle externo é 

“estrutura típica de regimes totalitários, como os de Hitler, Stalin e Idi-Amim” 

(CARVALHO, 2017, p. 50). 

Para contornar as divergências que se instalaram dentro da Assembleia 

Nacional Constituinte, José Maria Eyamel propôs uma emenda excluindo a expressão 

“controle externo” e remetendo a discussão da forma e composição do órgão de 

controle para lei complementar. As investidas das associações permaneceram, não 

obstante, até a votação do texto em plenário, quando a criação de um órgão para 

controle administrativo foi definitivamente derrotada.  

Na opinião de muitos dos que participaram do Congresso  Nacional 

Constituinte, no relato de Carvalho (2017), como o ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso e o falecido deputado Plínio de Arruda Sampaio, e de outros que viveram e 

estudaram o período, como Celso Campilongo e Calmon de Passos, os juízes estão 

muito bem organizados para defender os seus interesses corporativos e para frear 

todas as iniciativas que podem interpor à sua própria visão sobre a estrutura e o 

funcionamento do Judiciário brasileiro  

O associativismo de juízes no Brasil possui características que o distanciam 

dos movimentos existentes na Europa (ENGELMANN, 2009, p. 187). Enquanto nos 

países europeus, as associações se organizam conforme “correntes ideológicas e 

organizações políticas que se constituem fora do espaço jurídico”, no Brasil, as 

associações nascem como “clubes sociais servindo de espaço de consagração com 

festas, sede social e programas de assistência aos associados (ENGELMAN, 2009, 

p. 186). É somente na década de 1980, ainda no relato de Carvalho (2017) com a 
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redemocratização, que as associações aparecem com maior força como defensoras 

das garantias institucionais e dos interesses políticos dos magistrados.  

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), as 

associações ampliam ainda mais seu campo de atuação, organizando-se em torno de 

outros interesses políticos e sociais dos magistrados (ENGELMANN, 2009, p. 188). O 

tema que gera, entretanto, maior movimentação são as discussões para a alteração 

do capítulo dedicado à organização do Judiciário, a Reforma do Judiciário, justamente 

pelo risco de perda das vitórias conquistadas no processo constituinte.  

Dois fatores complicam a atuação das associações na defesa da manutenção 

da organização do Judiciário da forma em que ela está. O primeiro deles é a 

incapacidade da cúpula do Judiciário em propor soluções para mitigar ou solucionar a 

morosidade, problema antigo e crônico, que se intensificou após a promulgação da 

CRFB/88 (COSTA, 2018, p.9; SADEK, 2004, p. 83). O segundo é a revelação de 

escândalos de corrupção envolvendo juízes, que desgastou a imagem do Judiciário 

junto à população, reequilibrando as forças políticas. A chegada de um novo grupo 

político ao poder, com a eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proporcionou 

um ambiente favorável para a aprovação da Reforma do Judiciário. 

A Reforma do Judiciário aprovada pela Emenda Constitucional nº 45, de 31 de 

dezembro de 2004, contempla várias medidas, desde a racionalização do controle 

concentrado de constitucionalidade, com a criação da Súmula Vinculante à criação, 

enfim, de um órgão de controle, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A criação deste 

órgão continuou a gerar descontentamento entre as associações. A possibilidade da 

declaração de inconstitucionalidade do órgão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 

(CARVALHO e LEITÃO, 2013, p.19) influenciou na definição da composição e 

competências do conselho. A maioria de seus membros são juízes e os seus cargos 

mais importantes, isto é, a presidência e a corregedoria nacional de justiça são 

ocupados pelo Presidente do STF e pelo indicado do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), respectivamente, e as suas competências são amplas, mas não incluem 

funções como o controle dos concursos de ingresso e de promoção, além da gerência 

total do sistema disciplinar. É dado ao CNJ, ainda, a incumbência de produzir dados 

e estatísticas, definir estratégias para o enfrentamento da falta de eficiência e demais 

problemas de gestão (FRAGALE, 2013, p. 975). 

Ao contrário do que ocorreu durante a Constituinte, a atuação das associações 

de magistrados, durante as discussões para a aprovação da EC nº 45/04, foi menos 
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organizada com divergências importantes sobre pontos-chaves da reforma. A 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) propôs a criação de um órgão de 

conselho externo composto, apenas, por membros do próprio Judiciário. A Associação 

dos Juízes Federais (AJUFE) manifestou-se a favor da participação de membros do 

Ministério Público (MP) e indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas 

contra a participação de membros indicados pelo Legislativo, Executivo ou sociedade 

civil organizada. Por fim, a Associação Juízes para a Democracia (AJD) que sequer 

existia durante a Constituinte, era favorável à criação de um órgão de controle formado 

por uma maioria de membros externos ao Judiciário (SADEK, 2010, p. 89-90). Além 

disso, as disputas entre juízes de primeiro e de segundo grau deixaram “transparecer 

uma importante clivagem no interior da magistratura” (SADEK, 2010, p. 91). Para os 

magistrados do chamado “baixo clero”, ou seja, juízes que não eram integrantes das 

famílias ligadas ao Judiciário ou às grandes bancas, a criação de um órgão de controle 

significava um fator de pressão e de discussão para suas demandas.  

Ainda que a clivagem no interior da magistratura e fatores externos tenham 

tornado inevitável a aprovação da Reforma do Judiciário e de um órgão de controle 

externo, não é possível falar em derrota dos interesses da magistratura, uma vez que 

o CNJ nunca se caracterizou por ser, de fato, um órgão de controle externo. Além 

disso, o binômio competência e composição indica um órgão comprometido com a 

defesa da independência e não com o controle. 

Mesmo assim, as associações mantêm uma postura combativa contra o CNJ. 

Logo após a promulgação da EC nº 45, a AMB apresentou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) sustentando que a criação do CNJ violaria a separação de 

poderes e a independência do Judiciário. Confirmada a constitucionalidade do órgão, 

as associações adotaram uma estratégia de levar ao Judiciário todas as medidas do 

CNJ que contrariassem, ainda que minimamente, seus interesses. 

Um levantamento feito por Oliveira (2016) demonstra que 7% das ações diretas 

de inconstitucionalidade no STF envolvem disputas sobre o próprio sistema de justiça. 

Ao analisar mais especificamente as ações diretas de inconstitucionalidade propostas 

contra o CNJ, Ribeiro e Arguelhes (2015) constatam que as associações de 

magistrados são as autoras da maioria delas, ainda que tenha havido uma redução 

de seu número a partir de 2015. Para Ribeiro e Arguelhes (2016, p. 32), a chave para 

a compreensão dessa redução é a criação de um conselho, junto à presidência do 

CNJ, composto pelos presidentes das três associações mais importantes, isto é, a 
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AMB, a AJUFE e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(ANAMATRA).  

O estudo conduzido por Ribeiro e Arguelhes (2015; 2016) adota, contudo, uma 

perspectiva quantitativa. Assim, parece importante investigar se a criação do conselho 

consultivo junto à presidência é, de fato, a razão desta redução. Para tanto, mostra-

se necessário, primeiramente, investigar o que leva as associações de magistrados a 

combater atos do CNJ pela via judicial e qual a resposta dada pelo STF. É possível 

que a atuação do STF seja tão contundente em favor ou das associações ou do CNJ, 

que as novas ações se mostram desnecessárias, já que não se conhece bem as 

razões das associações e os padrões do próprio CNJ.  

Retomando, portanto, a discussão proposta Ribeiro e Arguelhes (2016), a 

pesquisa tem como objeto de estudo as relações entre associações de magistrados 

no que toca aos temas que são judicialmente questionados no STF sob uma 

perspectiva qualitativa. O estudo pretende responder as seguintes questões: 

a) O que leva as associações a acionar o STF contra o CNJ? 
b) Qual a resposta do STF nestas ações? 
c) Há uma dinâmica política que explique a redução da litigância nos 
últimos anos? 

A literatura produzida sobre a litigância de grupos de interesses, em especial o 

trabalho de Epstein e Rowland (1991) evidencia  que nem sempre a razão de se levar 

uma determinada controvérsia ao Judiciário é unicamente a de se conseguir a sua 

completa reversão. Os objetivos podem ser vários: ganhar visibilidade e 

financiamento; marcar sua posição política ou, apenas, demonstrar contrariedade. A 

judicialização é, portanto, uma continuação da estratégia política que, como 

conjecturam Ribeiro e Arguelhes, a partir das categorias desenvolvidas por Taylor e 

Da Ros (2016) pode ter como objetivo: 1) deixar claro a contrariedade com o 

posicionamento do CNJ em busca de uma vitória política ou 2) impor limites à atuação 

do CNJ não expressos na Constituição (RIBEIRO e ARGUELHES, 2015, p. 479).  

A pesquisa não tem como objetivo comprovar uma hipótese, embora, várias 

conjecturas tenham orientado na coleta e na análise dos dados, sendo elas: 

1) As associações de magistrados recorrem ao STF para bloquear medidas 

que possam ameaçar vantagens corporativas dos magistrados (ausência de controle 

de ponto e de assiduidade, benefícios financeiros, sigilo em relação a processos 

disciplinares e punições, protecionismo pelos órgãos correcionais, entre outros); 
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2) As associações resistem a atos que representem um controle mais 

efetivo sobre a produtividade e eficiência dos juízes; 

3) As associações agem de maneira coordenada sempre buscando o 

mesmo objetivo; 

4) O STF atua, somente, em casos excepcionais, quando há o risco de 

comprometimento da independência judicial; 

5)  A criação do conselho consultivo junto à presidência pode não ser o 

único fator explicativo para a redução da litigiosidade das associações.  

O objetivo geral da pesquisa é, portanto, o de analisar as ações propostas pelas 

associações de magistrados contra atos do CNJ a partir de uma perspectiva 

qualitativa, averiguando a interação entre associações, CNJ e STF. 

 Os objetivos específicos são: 

1) Investigar e descrever quais as principais linhas de atuação do CNJ; 

2) Coletar informações sobre as ações propostas pelas associações de 

magistrados contra atos do CNJ para compreender o contexto em que elas se 

desenrolam; 

3) Observar a resposta do STF a essas demandas. 

A justificativa deste trabalho encontra-se na deficiência do conhecimento sobre 

a atuação das associações de magistrados com o objetivo de impedir ou influenciar o 

controle exercido pelo CNJ.  

 
A despeito de essas associações terem testemunhado crescimento 
exponencial em número de filiados ao longo dos últimos anos, bem como de 
haverem ampliado significativamente sua inscrição na esfera pública, elas 
ainda não foram objeto de estudos mais detalhados por parte da bibliografia 
especializada. Compreender com mais clareza aspectos relativos à vida 
associativa dessas corporações se coloca como tarefa importante, 
demandando novas pesquisas tanto sobre a sua dinâmica interna, de modo 
a analisar as atividades por elas organizadas no sentido de fortalecerem suas 
identidades corporativas, quanto sobre sua dinâmica externa, a fim de 
investigar os caminhos por elas utilizados para se inscreverem na cena 
pública brasileira (VIANNA e PERLATTO, 2015, p. 10). 

 
Os autores chamam ainda a atenção para o fato de que as associações se 

manifestam sobre temas que vão além daqueles usualmente tratados por órgãos de 

classe, no sentido de influir não só na regulação da profissão, mas na própria 

instituição.  

Reconheço que a metodologia proposta encontra limitações. Há um espaço de 

negociação nos bastidores que está para além do que a pesquisa permite observar. 

Daniela Barbosa
Aqui é contraíssem ou contrariassem?
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Não obstante, há conflitos públicos e pouco se conhece sobre eles. Conhecer o que 

é público auxilia a delimitar o que é decidido a portas fechadas e, ainda, fornecer mais 

dados sobre a dinâmica política entre os órgãos integrantes do Judiciário e sobre quais 

são as estratégias adotadas por esse Poder a fim de avançar os seus próprios 

interesses políticos.  

Na sequência, faço uma pequena digressão para apresentar como esta 

pesquisa evolui até chegar à conformação final. 

A exposição da trajetória de pesquisa é para mim, quando no papel de leitora, 

um dos capítulos mais interessantes de uma tese ou dissertação. Por essa razão, 

decidi fazer um relato detalhado das razões que me levaram a esta pesquisa e de 

como ela se desenvolveu até esta versão. 

Desde que comecei a fazer a coleta de dados para a pesquisa que resultou em 

minha dissertação para a conclusão do mestrado, a falta de controle sobre a atividade 

judicial, de forma geral, me incomodou. Pesquisando a atuação do Judiciário paulista 

na implementação do direito à moradia, me deparei com situações inexplicáveis. 

Famílias carentes despejadas de áreas de propriedade de grandes devedores do 

INSS ou mesmo de terrenos mantidos desocupados à espera de valorização, ou seja, 

a serviço da especulação, a partir de decisões judiciais que, em regra, utilizavam 

fundamentação padrão e simplista.  Diante de tal quadro, a inevitável comparação 

com a jurisprudência envolvendo direito à saúde gerou ainda maior perplexidade. 

Como explicar, por exemplo, que se determinava ao governo o fornecimento de 

tratamentos alternativos sem qualquer evidência científica de eficácia, ao mesmo 

tempo que se considerava que o poder público não tinha obrigação de auxiliar famílias 

morando em condições absolutamente insalubres? 

Os professores que me ensinaram e orientaram nesta jornada logo me 

chamaram a atenção para o fato de que a resposta às perguntas que estava fazendo 

não estava no Direito e sim na política. Aproximei-me, então, da Administração 

Pública, ainda com um olhar enviesado pela formação jurídica. A pergunta que tinha 

em mente, quando me candidatei ao programa de doutorado na Administração Pública 

era, em linhas gerais, a seguinte: se juízes agem como agentes políticos, não 

deveriam também responder politicamente? 

 A despeito de sua importância normativa e institucional, essa não é uma 

pergunta que possa ser respondida dentro das restrições de uma tese de doutorado. 

Assim, busquei uma pergunta que pudesse pelo menos contribuir para a compreensão 
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dos inúmeros fatores que devem ser considerados para que se proponha possíveis 

respostas à pergunta acima.  

O projeto de tese apresentado por ocasião de minha qualificação buscava 

comparar as experiências de outros países em relação ao controle do Judiciário. A 

ideia era a de comparar como a Constituição de cada um dos países regulava a 

relação entre o Judiciário e os outros Poderes e quais eram os instrumentos à 

disposição de Executivo e Legislativo para lidar com decisões judiciais contrárias a 

suas decisões. Mostrando as dificuldades inerentes à comparação de países com 

história, organização política e sistema jurídico tão diversos e os empecilhos práticos 

para realizar tal intento no âmbito individual de uma tese de doutorado, a banca 

chamou a atenção para o papel do CNJ, lembrando ser interessante  observar se sua 

criação trouxe maior controle como foi prometido. 

Acatando também sugestões da banca, detive-me nas resoluções publicadas 

pelo CNJ nos seus quase quinze anos de existência e nos seus relatórios anuais. A 

análise desses documentos me permitiu concluir que não se pode questionar a 

produtividade do CNJ. Foram mais de 307 resoluções, centenas de decisões em 

procedimentos administrativos e inúmeras inspeções nos tribunais pelo país. O CNJ 

dedicou-se a temas dos mais diversos: proibiu o nepotismo, fixou o teto salarial de 

magistrados, determinou a informatização dos tribunais brasileiros, estabeleceu 

critérios nacionais para promoção e remoção de juízes e para convocação para 

substituição em segundo grau, instituiu programas para a redução do número de 

processos pelo estímulo a meios alternativos de resolução de conflitos, ao 

enfrentamento da superpopulação carcerária e agiu em temas morais, regulando a 

união homoafetiva e o uso de nomes  sociais por pessoas que não se identificam com 

o gênero e nome constante em seu registro de nascimento.  

 A análise do farto material fez surgir muitas perguntas, mas a dificuldade de 

resposta segura se deu, primeiramente, pela inexistência de dados anteriores, ou seja, 

não se pode inferir a redução  da morosidade do Judiciário ou a maior punição de 

juízes, pois não há dados anteriores para o devido confronto, seja porque eles 

simplesmente não existem, dada a falta de produção estatística sobre o Judiciário em 

nível nacional no período anterior à criação do CNJ,  seja porque alguns dados são 

difíceis de serem acessados, como ocorre com os processos disciplinares envolvendo 

magistrados. 
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Assim, com o aprofundamento na literatura internacional sobre conselhos de 

justiça que apontam como os fatores políticos influem na capacidade de 

funcionamento desses órgãos, de um lado, e com a leitura do texto de Ribeiro e 

Arguelhes (2015) sobre a judicialização dos atos do CNJ, de outro, redesenhei o foco 

da presente pesquisa para olhar o papel desempenhado pelas associações de 

magistrados. Mais particularmente, indagando se o CNJ estaria sendo dominado 

pelos interesses corporativos dos magistrados ao abrir espaço ainda maior aos órgãos 

associativos. 

Surgiu, então, a ideia de olhar a relação entre as associações e o CNJ. Devo a 

Rafael Viegas, colega da pós-graduação, a palavra que se tornou chave na análise 

da atuação das associações: resistência. As associações resistiram à criação do CNJ 

na constituinte, apropriando-se do discurso da defesa da independência do Judiciário 

e pela sua capacidade de atuar junto aos poderes políticos. Conseguiram também  

influenciar o desenho institucional do CNJ e transformá-lo em um órgão, que, de 

acordo com os critérios propostos por Garoupa e Ginsburg (2008) e amplamente 

aceitos pelo acadêmicos que estudam conselhos de justiça, é classificado como fraco 

no aspecto do controle, distanciando-se das razões que levaram a sua criação e que, 

pelo contrário, maximiza a independência do Judiciário. Apesar de tantas vitórias, uma 

pergunta precisa ser feita: por que as associações continuam a representar o grupo 

que mais questiona os atos do CNJ? São estas as inquietações que deram origem a 

esta pesquisa.  

Este estudo pretende trazer duas contribuições. A primeira contribuição está 

relacionada à compreensão das ações das associações de magistrados na tentativa 

de influenciar na definição dos limites do controle exercido pelo CNJ. Com isso, como 

sugerido por Vianna e Perlatto (2015) no trecho acima transcrito, a pesquisa contribui 

para a investigação de quais os instrumentos as associações de magistrados utilizam 

para a sua inserção no debate público, ainda dentro dos limites explicitados.  

A pesquisa também contribui para o aprimoramento do conhecimento sobre o 

próprio CNJ, pois produz evidências sobre o combate às suas ações e sobre as 

limitações à atividade de controle que foram sendo estabelecidas nestes quase 15 

anos de existência.  

A tese está estruturada em seis capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. O capítulo 1 traz a exposição da metodologia. Os capítulos 2 e 

3 são teóricos e têm como foco a literatura sobre conselhos de justiça e sobre 
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associações de magistrados no Brasil, respectivamente. Os capítulos 4 a 6 contêm a 

exposição dos dados e são seguidos das observações finais. 
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CAPÍTULO 1: METODOLOGIA 
 

A pesquisa teve início com a leitura dos relatórios anuais produzidos pelo CNJ. 

Tais relatórios contêm uma descrição das principais atividades desenvolvidas pelo 

órgão naquele ano. Não há, entretanto, um padrão do detalhamento das informações 

que integram tais relatórios, havendo, inclusive, uma variação da extensão e 

linguagem de cada um deles. Há, por exemplo, relatórios com mais de 200 páginas, 

como ocorre no ano de 2010, e outros, como o de 2015, com pouco mais de 60 

páginas. A razão dessa leitura foi a de identificar as resoluções editadas anualmente 

pelo CNJ e as razões do órgão para tanto. Como essas informações não estavam 

disponíveis, utilizei o mecanismo de busca de atos normativos na página do CNJ, 

acessando a íntegra das resoluções que foram, também, catalogadas. Com essa 

informação, a pesquisa prosseguiu na página do STF.  

Inicialmente, foi feito um levantamento nos mecanismos de busca na página do 

STF. As ações diretas de inconstitucionalidade podem ser acessadas por um 

formulário de busca separado, de forma que outras espécies de ação, como 

mandados de segurança ou ações que chegam ao STF por via do controle difuso de 

constitucionalidade, não são consideradas na resposta. Essa primeira busca, 

utilizando como parâmetro de pesquisa “associação” e o como restrição a expressão 

“adj juízes”1 retornou 42 ações no total. Apesar da tentativa de restringir o termo 

associação pelo uso do adjetivo juízes, o fato é que entre essas 42 ações várias não 

foram propostas por associações de magistrados. Entre os resultados, houve várias 

ações em que as associações de magistrados figuram como amicus curiae ou, em 

que a expressão associação de juízes é mencionada incidentalmente.  Além disso, as 

associações também propõem ADI contra outros órgãos, como o executivo e o 

legislativo estaduais. Assim, foi necessário acessar os dados de cada uma das 42 

ADIs para definir aquelas que correspondiam aos critérios definidos, isto é, ações 

propostas por associações de magistrados contra atos do CNJ, o que resultou em 26 

ADIs. 

Observei, inicialmente, que as ações foram propostas por cinco associações: 

Associações dos Magistrados Brasileiros (AMB); Associações dos Juízes Federais 

(AJUFE); Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

 
1 Tais expressões são denominadas “operadores” na página do STF. 



26 
 

(ANAMATRA); Associação Nacional dos Desembargados (ANDES) e Associação 

Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMGES), com predominância da 

ANAMAGES e AMB. Retratei, na tabela abaixo, as ações, a autoria respectiva e o 

tema e a resolução objeto do questionamento. 

 

TABELA 1 – Ações Diretas de Inconstitucionalidade por associações de magistrados 
ADI AUTORA TEMA/RESOLUÇÃO 

3617 ANAMAGES Proibição ao nepotismo (Res. 07) 

3992 ANAMATRA Regulação do Procedimento Administrativo Disciplinar 

(Res. 30) 

4260 AMB/AJUFE/ANAMATRA Regulação da declaração de suspeição por motivo de 

foro íntimo (Res. 82) 

4266 ANAMAGES Regulação da declaração de suspeição por motivo de 

foro íntimo (Res. 82) 

4311 ANAMAGES Regulação da aquisição, uso e locação de veículos 

(Res. 83) 

4313 ANDES Regulação da convocação de juízes do 1º grau para 

auxiliar no 2º grau (Res. 72)  

4344 ANAMAGES Regulação da prisão em flagrante (Res. 87) 

4392 AMB Regulação da prisão em flagrante (Res. 87) 

4394 AMB Exigência de curso superior para o cargo de Oficial de 

Justiça (Res. 48) 

4410 AMB Regulação do plantão Judiciário (Res. 71) 

4412 AMB Determinação de cumprimento de decisões ou 

regulamentos do CNJ, mesmo em face de decisões 

judiciais, se estas não forem proferidas pelo STF (Art. 

106 Regimento Interno do CNJ) 

4443 ANAMAGES Regulação do plantão Judiciário (Res. 71) 

4485 AMB Regulação do Procedimento Administrativo Disciplinar 

(Res. 70 que revogou a Res. 30) 

4510 AMB/AJUFE/ANAMATRA Definição de critérios objetivo para aferição de 

merecimento para promoção e acesso ao 2º grau 

(Res. 106) 

4580 ANAMAGES Aplicação do teto constitucional para o adicional do 

tempo de serviço (Res. 13) 

4586 AMB Definição da jornada de trabalho no Judiciário  

4598 AMB Definição de horário padronizado para atendimento ao 

público (Res. 130) 

Daniela Barbosa
Faltou falar sobre o capítulo 6. 
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4600 ANAMAGES Definição de horário padronizado para atendimento ao 

público (Res. 130) 

4638 AMB Procedimento Administrativo Disciplinar (Res. 135) 

4709 AMB/AJUFE/ANAMATRA Possibilidade de requisição de informações pela 

Corregedoria Nacional às autoridades monetárias e 

fiscais (Dispositivos do Regimento Interno do CNJ) 

5119 ANAMAGES Determinação para que os tribunais de justiça enviem 

projeto de lei regulamentando a criação de cargos em 

comissão e funções de confiança de acordo com 

critérios fixados na Res. 184 

5153 ANAMATRA Proibição aos cônjuges e companheiros de juízes de 

participar em leilões judiciais (Decisão na Consulta 

0001363.95.2013.2.00.0000 

5448 ANAMGES Regulamentação de audiência de custódia (Res. 213) 

6293 AMB Regulamentação do uso de redes sociais por juízes 

(Res. 305) 

6310 AJUFE Regulamentação do uso de redes sociais por juízes 

(Res. 305) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O mesmo procedimento foi repetido em relação às demais classes de processo, 

mas em outro aba, que contém toda a base de dados de processos que tramitam no 

STF. Várias combinações de palavras utilizando o operador “.part.”, que restringe a 

busca ao campo parte, foram tentadas. Por fim, defini a seguinte expressão: 

“associação juízes.part.”,2 e sinônimos para obter, também, as entradas em que a 

autora fosse uma “associação de magistrados”.  Como resposta, obtive 163 acórdãos, 

529 decisões monocráticas, sete decisões da presidência, três questões de ordem e 

76 documentos informativos. Sem outra forma de restringir os resultados, o passo 

seguinte foi analisar cada um dos 702 processos3 a fim de verificar quais se 

encaixavam no critério proposto.4 Há duas razões para uma resposta tão numerosa. 

A primeira delas é o fato de que o mesmo processo aparece mais de uma vez no  

 
2 No final de maio de 2020, o STF reformulou, por completo, o seu sistema de busca, tornando-o muito 

mais simples de operar. Além disso, o sistema permite hoje a aplicação de outros filtros a partir do 
primeiro resultado, o que facilita, de forma considerável, o trabalho. 

3 Foram desprezados os informativos. 
4 Agradeço à colega Natasha Boralli pelo desenvolvimento de uma planilha no Excel que tornou a tarefa 

bem mais simples.  
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resultado.  Por exemplo, se em um mesmo processo houve 10 decisões monocráticas, 

o processo aparece 10 vezes na amostra, em ordem cronológica das decisões e se, 

já houve acórdão, ele aparece também na amostra indicada como de acórdãos. Além 

disso, a busca não restringia os processos contra atos do CNJ, por falta de uma opção 

viável para inserir esse dado. Como a busca era feita em único campo, no qual se 

inseriam operadores para restringi-la, não havia uma opção que permitisse a 

combinação de dois parâmetros distintos,5 impedindo, portanto, que o resultado se 

restringisse a processos iniciados por associações de magistrados contra atos do 

CNJ. 

Desse universo de 702 processos, a amostra foi reduzida a 36, sendo 31 

mandados de segurança, uma ação direta de constitucionalidade, três ações 

originárias e uma ação civil ordinária. A tabela abaixo contém as informações sobre 

os mandados de segurança (MS). 

 

TABELA 2 –  Mandado de Segurança por associações de magistrados por tema 
MS AUTORA TEMA/ATO 

26550 AMAM Pagamento de auxílio moradia (PCA n. 438 e 440)6 

26638 AMAAP Pagamento de auxílio moradia (PCA n. 438 e 440) 

27838 ANAMAGES Reorganização Judiciária da Comarca de Curitiba (PCA N. 

2008.10.0000.2767-9) 

27887 ANAMAGES Formação de lista tríplice para promoção por merecimento (PCA 

2008.10.0000.3356-4) 

27980 AJUFE/AJUFER Afastamento de magistrado (PAD 2008.10.0000.1081-3) 

28215 AMB/ANAMATRA/ 

AJUFE 

Declaração de suspeição por motivo de foro íntimo (Res. 82) 

28390 ANAMAGES Publicidade de procedimentos administrativos disciplinares 

(Res. 30) 

28417 AMAAP7 Pagamento de auxílio moradia (PCA n. 438 e 440) 

 
5 Houve contato com o STF para verificar outras possibilidades, inclusive, a de fornecimento de uma 

lista com a relação dos processos propostos por associações de magistrados e contra atos do CNJ 
para que, a partir do cotejo de ambas, se obtivesse o resultado de acordo com os critérios 
estabelecidos. Ainda que o trabalho de fazer esta comparação tivesse que ser feito um a um, só o 
fato de não haver necessidade de se acessar constantemente a página do STF já levaria a uma 
redução de tempo dispendido com esta tarefa. 

6 Além dos MS impetrados por associações, a decisão no PCA nº 438 e 440 também foi questionada 
por dois MS individuais (MS 26.637 e 26.663). 

7 A Associação dos Magistrados do Amapá impetrou dois mandados de segurança porque, após a 
decisão do CNJ, houve alteração na legislação estadual para permitir o pagamento do auxílio moradia 
no Estado, mas o CNJ manteve a proibição levando ao segundo questionamento. 
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28822 ANAMAGES Eleição para órgão especial vaga do quinto constitucional (PCA 

2009100000047920) 

28932 ANAMAGES Reestruturação das entrâncias do Estado de São Paulo 

/Diferença de tratamento entre magistrados (PCA 

1560.60.2007.2) 

28985 AJUFERJES Plano Emergencial para os Juizados Especiais (Prov. 6 da 

Corregedoria Nacional de Justiça) 

29002 APAMAGIS Reestruturação das entrâncias do Estado de São Paulo 

/Diferença de tratamento entre magistrados (PCA 

1560.60.2007.2.00.0000) 

29275 ANAMAGES Ordem de formação do quinto constitucional (PCA 0005791-

62.2009.2.00.0000) 

30411 ANAMATRA – 17ª 

Região  

Vagas destinadas ao quinto constitucional (PCA 

0007828.62.2009.2.00.0000/PCA 0000406.02.2010.2.00.0000) 

30659 AJUFE Licença remunerada para exercício da presidência de 

associação (PCA 0008225.87.2010.2.00.0000) 

31085 AMB Requisição de informações COAF (PCA 

0003245.34.2009.2.00.0000) 

31580 ANAMAGES Divulgação dos proventos na internet (Res. 151) 

31667 AMB/AMAAP/ 

AMAGES 

Adicional de Férias (PCA 0002421.70.2012.2.00.0000/ PCA 

0002254.53.2012.2.00.0000) 

32040 AMB/ANAMATRA 

AJUFE 

Regulamentação de participação em congressos, simpósios e 

outros eventos do tipo (Res. 170 do CNJ) 

32169 APAMAGIS Local de Intimação do MP (PCA 0003220.79.2013.2.00.0000) 

32188 AJUFE/ 

AJUFERJES 

Nomeação de Procuradora da Fazenda Nacional para cargo em 

comissão de auxiliar de Desembargadores (PCA n. 

0000706.90.2012.2.00.0000) 

32451 APAMAGIS Reeleição para cargos de cúpula (PCA n. 

005039.51.2013.200.0000) 

32673 REJUFE Escolha de juízes de 1º grau para substituir em 2º grau (PCA n 

0001023.54.2013.2.00.0000 

33422 ANAMAGES Critérios para remoção compulsória (PCA 0000787-

44.2009.2.00.000)8 

33862 AJUFE Recomendação para não decretação de sanções contra o 

Consultor Jurídico do Ministério da Saúde (PCA 0004182-

34.2015.2.00.0000) 

 
8 Neste caso, a ANAMAGES foi ao CNJ contra uma decisão do TJ/AM e é ré no MS no STF, junto ao 

CNJ. Por se tratar de um caso interessante, iniciado por uma associação em aparente contradição 
com interesses dos magistrados, optei por incluí-lo na análise. 
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34060 AJUFER Peticionamento eletrônico (PCA 004814.60.2015.2.00.0000) 

34180 AMB Critérios para promoção e remoção (PCA n. 0002923-

28.2014.2.00.0000) 

34316 AMB/ANAMATRA 

AJUFE 

Declaração de Suspeição por motivo de foro íntimo (Res. 82 do 

CNJ) 

36412 AMERON Regras objetivas para o acesso ao 2º grau (PCA 0015492-75.2-

18.2.00.0000 e PCA 0002464.94.2018.2.00.0000) 

36549 ANAMAGES Prevalência das decisões e regulamentos do CNJ sobre 

decisões judiciais de órgãos que não o STF (Rec. N. 38 da 

Corregedoria Nacional de Justiça) 

36550 AMB Prevalência das decisões e regulamentos do CNJ sobre 

decisões judiciais de órgãos que não o STF (Rec. N. 38 da 

Corregedoria Nacional de Justiça) 

36552 AJUFE Prevalência das decisões e regulamentos do CNJ sobre 

decisões judiciais de órgãos que não o STF (Rec. N. 38 da 

Corregedoria Nacional de Justiça) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se, inicialmente, que os mandados de segurança são utilizados, na 

maioria das vezes, para questionar decisões em procedimentos de controle 

administrativo. Apenas três deles foram manejados contra resolução, havendo dois 

impetrados contra recomendações. Em algumas situações, constatou-se, ainda, haver 

uma superposição de temas em relação a ADI e a MS. Nesse caso, por definição 

metodológica, tratei os MSs junto com as ADIs voltadas ao questionamento da mesma 

resolução. O mesmo ocorreu com as ações originárias e ações civis originárias, posto 

que nenhuma delas tratava de tema que já não houvesse sido objeto de 

questionamento por ADI ou MS.  

Após o levantamento inicial, acessei a aba “andamento processual” para colher 

os seguintes dados: 

a) Data de propositura; 

b) Relator ou relatores, na hipótese de substituição; 

c) Data de julgamento; 

d) Informações relevantes sobre o andamento do processo; 

e) Resultado se houver, ou último andamento, caso não haja decisão final. 

Estes dados foram lançados em uma planilha simples para posterior consulta. 
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A partir do levantamento inicial, compilei as informações sobre Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade e Mandados de Segurança a fim de verificar a data do 

protocolo e a situação atual. 

  

TABELA 3 – Ações Diretas de Inconstitucionalidade por data de distribuição por 

resultado 
ADI DISTRIBUIÇÃO JULGAMENTO RESULTADO 

3617 23/11/2005 02/12/2005 Não conhecida 

3992 29/11/2005 07/03/2012 Prejudicada 

4260 26/06/2009 15/09/2016 Prejudicada 

4266 02/07/2009 17/10/2016 Prejudicada 

4311 01/10/2009 25/05/2012 Não conhecida 

4312 05/10/2009  Apensada 43559 

4313 06/10/2009 01/12/2015 Não conhecida 

4344 16/11/2019 27/06/2011 Negado seguimento 

4392 08/03/2010 29/02/2016 Prejudicada 

4394 11/03/2010 05/10/2010 Prejudicada 

4410 29/04/2010 Concluso relator 13/09/2018 Em andamento 

4412 11/05/2010 Liminar em 27/11/2019 Em andamento 

4443 09/08/2010 01/08/2014 Negado seguimento 

4485 09/11/2010 07/03/2012 Prejudicada 

4510 14/12/2010 Concluso relator 16/08/2013 Em andamento 

4580 06/04/2011 23/08/2019 Improcedente 

4586 11/04/2011 Troca de relatores Em andamento 

4598 11/05/2011 Tentativa de Conciliação Em andamento 

4600 19/05/2011 19/12/2014 Negado seguimento 

4638 16/08/2011 Liminar Em andamento 

4709 19/12/2011 Concluso relator 03/05/2014 Em andamento 

5119 08/05/2014 Concluso relator 01/12/2016 Em andamento 

5448 06/01/2016 28/09/2016 Negado seguimento 

6293 19/12/2019  Em andamento 

6310 31/01/2020  Em andamento 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dados sinalizaram um padrão temporal muito claro com um número elevado 

de ações propostas entre 2005 e 2011 e uma redução drástica a partir de então. 

 
9 ADI 4355 foi proposta pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. 
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Tentei, assim, relacionar essa informação com outros dados, por exemplo, quem era 

o Presidente do CNJ e do STF à época, quem era o Corregedor Nacional de Justiça, 

acontecimentos históricos no período e informações semelhantes em relação aos 

mandados de segurança. 

 

TABELA 4 – Mandados de Segurança por data de distribuição por resultado 
MS DISTRIBUIÇÃO JULGAMENTO RESULTADO 

26550 11/04/07 31/07/09 Concessão em parte 

26638 16/05/07 17/03/09 Desistência 

27838 15/01/09 07/10/09 Denegada 

27887 17/02/09 15/04/09 Desistência 

27980 29/04/09 11/02/14 Indeferido 

   28215*10 27/08/09 05/08/15 Negado seguimento 

28390 30/10/09 30/08/13 Negado seguimento 

28417 06/11/09 29/11/13 Negado seguimento 

28932 09/07/10 28/04/15 Negado seguimento 

28985 18/08/10 19/12/13 Negado seguimento 

29002* 02/08/10 13/09/10 Desistência 

29275* 23/09/10 21/12/10 Desistência 

30411 01/03/11 11/12/13 Denegada 

31083 16/12/11  Aguarda julgamento 

31085* 19/12/11  Aguarda julgamento 

31580 22/08/12 30/09/14 Denegada 

31667 15/10/12 15/08/16 Denegada 

32040 26/04/13 17/10/18 Não conhecido 

32169 04/07/13 18/07/14 Denegada 

32188/32189 09/07/13 18/12/14 Prejudicado 

32451 04/10/13 26/06/20 Concedida 

32673 13/12/13 08/09/15 Negado seguimento 

33422* 22/01/15 25/11/19 Prejudicado 

33862* 27/10/15 22/11/16 Concessão Parcial 

34060* 09/03/16 16/06/18 Concessão Parcial 

34180 03/05/16  Aguarda julgamento 

34316* 25/07/16 09/09/16 Desistência 

36412 11/04/19 13/02/20 Denegado 

36549 25/06/19  Aguarda julgamento 

 
10 Nos mandados de segurança marcados com asterisco, houve a concessão de liminar parcial ou 

integral. 



33 
 

36550 25/06/19  Aguarda julgamento 

36552 25/06/19  Aguarda julgamento 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Embora não idêntico, o padrão é semelhante, com um período simétrico sem a 

propositura de mandados de segurança. 

Assim, a partir da constatação de Ribeiro e Arguelhes (2016) de que a criação 

do conselho consultivo junto à presidência composto pelos presidentes das 

associações tinha resultado em uma redução do número de ADIs, resolvi iniciar os 

dados cronologicamente a fim de observar os padrões que surgiam. Esse será o 

critério utilizado também para a exposição dos dados.  

 

 1.1 Estratégia na análise dos dados 
 

A partir deste conjunto de informações, passei a considerar, primeiro, a 

necessidade de coleta de outros dados, e, na sequência, a estratégia para sua análise. 

Optei como estratégia principal de pesquisa pela análise documental, pois processos 

são documentos históricos e oficiais (OLIVEIRA e SILVA, 2005, p. 245). Como afirma 

Bowen “a análise documental é o procedimento sistemático de revisão e avaliação de 

documentos – impressos e eletrônicos” (2009, p. 27).  

A análise documental é usualmente combinada a outras estratégias, sendo 

muito útil para triangulação de dados obtidos por outras metodologias de coleta de 

dados (BOWEN, 2009, p. 28). Contudo, em alguns casos, a análise documental é o 

único método disponível, como se dá, por exemplo, em pesquisas históricas quando 

não há possibilidade de realização de entrevistas. Há também outras situações em 

que, embora a análise documental não seja a única metodologia possível, ela é a mais 

adequada. É o que ocorre com a presente pesquisa. Não há dúvidas de que seria 

possível a realização de entrevistas com diretores das associações de magistrados e, 

talvez, com conselheiros do CNJ. Estamos, todavia, diante de um tema extremamente 

sensível. Toda a construção do discurso das associações de magistrados é baseada 

na defesa do texto constitucional, o que torna bastante improvável a obtenção de 

entrevistas de informações que contrariem o “discurso oficial”. Como fonte de 

informações não disponíveis nos processos, vali-me das páginas das próprias 
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associações e para informações não oficiais, de buscas em jornais e sites dedicados 

ao mundo jurídico, como o Jota (<www.jota.info>) e o Conjur (<www.conjur.com.br>).  

É preciso reconhecer, não obstante, que o uso do processo como fonte de 

dados traz duas importantes questões metodológicas. A primeira delas é que o 

verdadeiro produtor do documento é o Estado, que, portanto, exerce um papel 

determinante na seleção das informações que serão registradas. O segundo problema 

é quase uma decorrência do primeiro. Não há uma observação do fato, mas sim de 

uma interpretação dada aos fatos e tomada a termo por um terceiro, o juiz, que não 

só tem seu olhar enviesado pelo grupo social a que pertence, como também pela sua 

formação profissional (OLIVEIRA e SILVA, 2005, p. 245).  

No caso dessa análise em particular, as restrições levantadas não invalidam o 

uso do processo com fonte de dados. Tratando-se de ações diretas de 

inconstitucionalidade, fatos nem entram na equação, pois a discussão é 

essencialmente jurídica. Nos casos de mandados de segurança, temos fatos que 

levam a sua propositura. O objetivo da pesquisa não é, porém, a análise desses fatos, 

mas sim a análise do comportamento das associações diante deles. Segundo Oliveira 

e Silva: 
[...] pela análise das narrativas dos processos judiciais, pode-se buscar aquilo 
que é transmitido como a ocorrência de determinados comportamentos e com 
discurso sobre esses comportamentos, ou seja, pode-se aprender a lógica 
que informa tais comportamentos e discursos empreendidos pelos grupos 
sociais estudados (2005, p. 257). 
 

A análise documental desenvolveu-se, como recomendado por Bowen (2009, 

p. 27), em três etapas. Na primeira etapa, já relatada acima, houve a seleção dos 

documentos que seriam analisados. A segunda etapa foi a da leitura dos documentos 

em si que, por sua vez, também envolveu dois procedimentos diferentes. Inicialmente, 

a partir das informações sobre “acompanhamento processual”, retirei informações 

quanto a datas, associação autora e relator (itens a, b, e c, acima). Após essa primeira 

catalogação dos documentos, os acórdãos foram agrupados por temas e houve a 

leitura superficial das decisões proferidas no processo e, quando existente, da inicial 

e demais peças processuais produzidas pelos autores e outros envolvidos no 

processo. A terceira etapa foi constituída pela codificação dos documentos 

selecionados.  

Utilizei para a codificação o método proposto por Miles e Huberman (1983). 

Como explica Saldaña, “codificar é organizar coisas de forma sistemática, para fazer 

http://www.conjur/
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com que elas se encaixem em um sistema de classificação, para categorizá-las” 

(2013, p. 9). Ou nas palavras de Barnard “é a busca por padrões nos dados e por 

ideias que ajudem explicar por que aqueles padrões estão lá desde o início” (apud 

SALDAÑA, 2013, p. 9). A codificação é orientada, portanto, pelo marco teórico definido 

pelo pesquisador. O padrão que emerge dos dados depende, consequentemente, 

tanto da pergunta que o pesquisador pretende responder, quanto dos pressupostos 

teóricos que ele traz para a análise.  

Nesse contexto, dei atenção inicial para a observação de padrões quanto a 

diferença de posições entre as associações de magistrados nas hipóteses em que o 

mesmo ato do CNJ foi questionado por mais de uma associação de magistrados e a 

padrões em relação ao STF. Especificamente, em relação ao STF, busquei observar, 

preliminarmente, se há padrões quanto a tempo de julgamento e resultado 

dependendo da associação autora. Ressalto, entretanto, que esse foi o ponto de 

partida e não o limitador da análise. À medida que a codificação avançou, outros 

padrões foram surgindo, alguns que auxiliaram na construção da resposta e outros 

que não haviam sido pensados no início da pesquisa, como o número baixíssimo de 

ações diretas de inconstitucionalidade que tiveram o mérito apreciado. Os códigos 

foram, então, organizados em categorias, temas ou conceitos e teoria, como 

demonstrado na figura a seguir. 
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FIGURA 1 – Linha exemplificativa do código para a teoria 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

1.2 O processo de codificação 
 

Antes mesmo do início do processo de codificação, já tinha decidido por realizar 

tal tarefa sem o emprego de softwares desenvolvidos para este fim. Entre fevereiro e 

abril de 2019, tentei me familiarizar com o NVIVO e senti que o programa não estava 

ajudando.  

Assim, após a definição da amostra, utilizei os próprios arquivos em PDF para 

anotações na lateral, simulando a impressão em papel.  
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FIGURA 2 – Exemplo do processo de coding 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em uma primeira leitura, apenas destaquei as passagens que entendi 

relevantes, para depois retornar e iniciar, de fato, a codificação (em vermelho).  

A primeira rodada de codificação já revelou padrões importantes. Os artigos de 

lei e conceitos jurídicos utilizados para sustentar o pedido e fundamentar as decisões 

se repetem. A separação de poderes, a independência judicial e a autonomia dos 

tribunais constituem a fundamentação da maior parte das ações diretas de 

inconstitucionalidade. Isso era algo esperado, uma vez que estamos tratando de uma 

ação que extrai fundamento da própria Constituição. Chama a atenção, entretanto, a 

forma como como essas noções são mobilizadas. Não há nuances, situações 

limítrofes, em suma, “caso difíceis” que exigem a compatibilização de princípios e 

valores, à primeira vista, conflitantes.  

Observa-se, ainda, um segundo grupo de princípios, composto pela legalidade 

e definição constitucional de competência legislativa para sustentar o argumento de 

que o CNJ extrapola suas funções. Os diversos códigos utilizados no transcorrer do 

processo foram consolidados na categoria “usurpação”. 

Na segunda rodada de codificação, estabeleci três categorias de códigos: 

argumentos jurídicos; “afronta” e opiniões. Os argumentos jurídicos repetem os 

argumentos utilizados desde a Assembleia Nacional Constituinte até as ações diretas 

de inconstitucionalidade que questionaram a constitucionalidade da criação do CNJ. 
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Uma segunda categoria contém os códigos que traduzem a ideia de que o Judiciário 

não deve se sujeitar a controles a não ser pelos próprios pares. Por fim, na terceira 

categoria (opiniões), estão os códigos que sinalizam como as associações e o STF 

entendem a função do CNJ. 

O processo de codificação está representado, resumida e esquematicamente, 

no quadro abaixo. 

 

FIGURA 3 – Os códigos utilizados 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ilustro o processo de codificação com um trecho da inicial da ADI 4616 

proposta pela AMB, ANAMATRA e AJUFE em face da Resolução 82 que trata da 

declaração de suspeição por motivo de foro íntimo. 
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TABELA 5 – Exemplo de codificação 
TRECHO CODIFICADO CÓDIGOS TEMAS/CONCEITOS ABSTRAÇÃO 

Não obstante tal vício, 
suficiente por si só para ensejar a 
declaração de 
inconstitucionalidade do inteiro 
teor da Resolução n. 82, o 
referido ato ainda viola diversas 
garantias constitucionais dos 
magistrados, padecendo 
igualmente de 
inconstitucionalidade material, 
uma vez que impõe aos 
magistrados de primeira e 
segunda instâncias espécie de 
“confessionário” por motivos de 
“foro íntimo que os levam, 
eventualmente, a declarar 
suspeição para julgar 
determinados fatos. 

Está claro que o CNJ 
revela desconhecimento quanto 
ao princípio que não apenas o 
direito, mas também o dever de o 
magistrado apontar sua 
suspeição para julgar a causa e, 
estando essa suspeição apoiada 
em motivo íntimo, deixar de 
declará-lo, para quem quer que 
seja. É do interesse tanto do 
Poder Judiciário como das partes 
que assim o seja, já que eventual 
indicação da motivação 
comprometerá o Juiz que 
apontou a suspeição, com o 
consequente desprestígio do 
Poder Judiciário. 

Limites do CNJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofensa 

 

 

 

Despreparo CNJ/ 

Presença de 

membros 

externos? 
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Argumentos jurídicos 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Os critérios de credibilidade, transferibilidade, confirmabilidade e 

dependabilidade (GUBA, 1981) foram verificados da seguinte forma. A pesquisa na 

página do STF foi realizada em datas diferentes para verificar a consistência dos 

dados disponibilizados pelo STF. Uma versão preliminar foi apresentada para 
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discussão no Núcleo de Justiça e Constituição, da Escola de Direito São Paulo/ 

Fundação Getúlio Vargas em setembro de 2019. Houve, ainda, a leitura por um grupo 

de doutorandos e pós-doutorandos em Administração Pública e Governo11 em dois 

momentos diferentes da realização da pesquisa. Com o fim de estabelecer a 

transferibilidade da pesquisa, todos as decisões e opções foram justificadas no 

transcorrer da exposição dos dados e de sua análise. A dependibilidade foi buscada 

pela descrição detalhada do protocolo de pesquisa e da exposição dos códigos 

utilizados. O último critério da confirmabilidade foi estabelecido pelo registro dos 

dados do processo de coleta de dados, da clara exposição dos posicionamentos da 

autora e do processo da interpretação dos dados.  

 

1.3 Dificuldades metodológicas 
 

Pesquisas envolvendo o Judiciário tornaram-se muito mais fáceis de se realizar 

após a informatização. Basta dizer que seria inviável realizar uma pesquisa, como 

esta, que envolveu a consulta de quase três dezenas de processo. Mesmo com a boa 

vontade dos serviços cartorários e dos juízes, a pesquisa não poderia atrapalhar o 

andamento do processo, o que significava que consultas só poderiam ser realizadas 

quando o processo estivesse disponível, ou seja, sem vista para as partes ou ato a 

ser praticado. A informatização abriu, portanto, muitas portas para os pesquisadores.  

Muito embora as páginas do Judiciário tenham se aprimorando bastante, 

inclusive com mudanças significativas para melhoria tanto na página do CNJ, quanto 

nos mecanismos de buscas do STF, no transcorrer desta pesquisa, há, ainda, muito 

a se fazer. 

Em relação ao CNJ, é difícil encontrar as informações sobre o andamento de 

procedimentos. Confesso que demorei um tempo, procurando como acessar o banco 

de dados sobre procedimentos do CNJ, porque os formulários estão junto com as 

informações do sistema de Processos Judiciais Eletrônicos (PJe) dos estados. Além 

disso, embora seja possível a busca por partes, não há restrição por datas, o que torna 

difícil localizar processos em nome de partes e advogados que possuam um alto 

número de procedimentos indexado na base de dados. A busca pela jurisprudência, 

a seu turno, se dá em outro ambiente totalmente diferente, que é facilmente visível na 

 
11 Agradeço a Fábia Berlatto, Natasha Boralli, Rafael Viegas e Tulio Martins pelas enormes 

colaborações. 
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página inicial. A pesquisa por atos normativos é muito simples e contém remissão a 

ações judiciais que o questionam. 

Os relatórios anuais são uma fonte valiosa de informação, mas seriam ainda 

mais úteis se houvesse um mínimo de padronização sobre o seu conteúdo. Assim, 

ainda que cada presidente possa incluir mais informações, um mínimo de dados 

deveria ser disponibilizado nos relatórios anuais.  

A maior dificuldade em relação ao STF ocorreu em razão das deficiências do 

sistema de busca, que já foram parcialmente solucionadas com a adoção do novo 

modelo no final de maio de 2020. A navegação tornou-se mais simples e intuitiva, 

facilitando, sobretudo, a tarefa dos operadores do direito que utilizam a página. Um 

aprimoramento ainda possível seria mencionar o processo apenas uma vez, com um 

link para a aba de andamento processual, onde o interessado poderia observar, de 

uma única vez, todas as informações sobre o processo. A facilidade de acesso aos 

autos de ações diretas de inconstitucionalidade foi muito positiva e tornou a pesquisa 

mais completa.  
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CAPÍTULO 2: CONSELHOS DE JUSTIÇA: REMÉDIO PARA A TENSÃO ENTRE 
INDEPENDÊNCIA E CONTROLE? 

 
O título deste capítulo resume a questão teórica que ensejou a realização desta 

pesquisa. A judicialização da política ou politização da justiça, duas faces de um 

mesmo fenômeno, ou ainda, o embaçamento das divisas entre a política e o direito, 

é, como adverte Hirschl, um dos fenômenos mais marcantes do final do século XX e 

do início do século XXI. Se, como pontua Dahl (1982, p. 10) o que diferencia as 

democracias modernas de outros regimes é o fato de que o controle sobre as decisões 

do governo é feito por agentes eleitos, como justificar a expansão do Judiciário, um 

poder exercido maciçamente por agentes não-eleitos, sobre decisões políticas? Como 

proteger valores básicos e direitos de minorias que não encontram respaldo nas 

instituições majoritárias, sem que isso implique a transferência do poder de decisão 

final a uma corte constitucional? Embora a pesquisa não pretenda tratar diretamente 

de tais questões, são elas que dão substrato à preocupação desta tese. Nesse 

sentido, embora repaginadas, as perguntas que afligem a sociedade contemporânea 

não são muito diferentes daquelas que ocuparam os autores clássicos, como 

Montesquieu, Hamilton e os demais Founding Fathers. 

Este capítulo teórico segue uma ordem que vai do geral para o particular. 

Assim, ele se inicia com a discussão sobre o controle dos governantes iniciada no 

século XVIII, segue para as discussões sobre as transformações da atividade judicial 

no mundo contemporâneo e termina com a análise das instituições empiricamente 

estudadas, isto é, as associações de magistrados e o Conselho Nacional de Justiça 

no Brasil. 

 

2.1 A relevância da independência judicial 
 

A ideia de que deveria haver um corpo especializado e independente para 

julgar os cidadãos, pago pelos cofres públicos e demissível, apenas, em casos 

extremos, nasce na Inglaterra, em 1689 (COURTS AND TRIBUNALS JUDICIARY, 

c2020, on-line). A demanda pela criação desse corpo foi levada ao Rei William III, no 

dia seguinte à deposição do Rei James II, que em um espaço de três anos havia 

trocado 12 de seus juízes. Embora não escrito, o princípio de que reis não deveriam 

interferir diretamente com os juízes era relativamente respeitado desde o início do 
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século XI, razão da preocupação da nobreza em evitar que a escalada em direção ao 

absolutismo continuasse. Em 1701, essa regra é formalizada pelo Act of Settlement, 

documento no qual criou-se a figura do impeachment e que proibiu a ascensão de reis 

católicos ao trono inglês (SHEETRET, 2001, p. 3).  

Essa disposição não gerava, entretanto, uma separação entre o monarca e os 

juízes e foge aos objetivos deste trabalho uma discussão sobre o quanto os juízes 

eram, de fato, livres para decidir contrariamente aos interesses do rei. É importante 

ressaltar, em complementação, que os abusos de James II e de Charles II, seu 

antecessor, estavam entre os acontecimentos históricos que concretamente 

ocupavam Locke ao pensar a tirania e a possibilidade de destituição do rei 

(ASCHCRAFT, 2011, p. 278). 

A partir da obra de Locke, a distinção entre monarca e povo, ainda que em 

sentido muito diferente do hoje empregado, torna-se definitiva. O Judiciário não 

aparece, ainda, na equação, pois não era, como continuou a não ser um poder 

separado até muito recentemente.  

Montesquieu é, por esta razão, o primeiro autor da Era Moderna a expor a 

noção da separação tripartite de poder: 

 
Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistrados, o poder 
legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque se 
pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas 
para executá-las tiranicamente. 
Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder 
legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao legislativo, o poder sobre a 
vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se 
estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. 
Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo de agentes, ou 
de nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o de fazer leis, o de 
executar resoluções públicas e o de julgar crimes ou querelas entre 
particulares (MONTESQUIEU, 2008, p. 235). 
 

Para Montesquieu, portanto, a proteção contra a tirania viria de uma divisão 

entre os poderes exercidos pelo Estado em instituições ou homens diferentes, 

simplesmente porque um poder conteria o outro. É, no entanto, na América que a 

noção de separação de poderes é construída com maior profundidade. 

Após a conquista da independência, as treze colônias mantiveram-se como 

estados autônomos unidos em uma confederação. Tendo ao norte os ingleses e ao 

sul os espanhóis, George Washington e outros daqueles que lutaram pela 

independência sabiam que eles só conseguiriam resistir a uma eventual invasão se 
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estivessem unidos, o que levou à proposta de criação de uma federação para 

substituir a confederação.  

Uma das principais objeções à federação era, justamente, a concentração de 

poder. O presidente da república era comparado pelos Antifederalistas a um monarca 

civil. As discussões entre Federalistas (John Madison, Alexander Hamilton e John Jay, 

George Washington e Benjamin Franklin, entre outros) e Antifederalistas (Samuel 

Adams, James Monroe, George Mason e outros) na busca do convencimento dos 

eleitores sobre a criação da confederação resultam em uma série de artigos em que 

a contenção do poder é um tema recorrente.12 

Madison não menosprezava os riscos da concentração de poder e da 

necessidade de se estabelecer controles. Em Federalistas 51, Madison aprofunda os 

argumentos de Montesquieu em favor da separação de poderes e expõe os 

fundamentos da adoção de um modelo de freios e contrapesos (checkes and 

balances): 
A que expediente, então, deveremos recorrer, com o objetivo de garantir a 
necessária divisão de poderes entre os diferentes poderes consta da 
Constituição? A única resposta que pode ser dada é que, se as precauções 
externas se mostrarem inadequadas, o defeito deverá ser corrigido pela 
mudança das estruturas internas do governo, de modo que as diferentes 
partes constituintes possam, em razão de suas relações mútuas, ser os meios 
de manter cada um em seu lugar (JAY; MADISON e HAMILTON, 2017, n.p). 
 

O Judiciário também foi objeto de preocupação e especial atenção do 

Antifederalista Brutus, como explica Ferejohn:  
Eles (os juízes) serão tomados como totalmente independentes, tanto do 
povo, quando da legislatura, tanto em relação a seus cargos quanto a seus 
salários. Nenhum erro que cometam poderá ser corrigido por outro poder, 
além dele próprio, nem poderão ser removidos do cargo por adotar decisões 
erradas (BRUTUS apud FEREJOHN, 1998, p. 354). 
 

Em resposta às críticas de Brutus, Hamilton levanta uma série de argumentos. 

O primeiro deles, em relação à garantia de vitaliciedade, é de que juízes serão 

mantidos no cargo enquanto mantêm “bom comportamento”, ou seja, enquanto se 

comportam de acordo com padrões éticos mínimos. O segundo argumento, e, 

 
12 Uma das críticas que recebi durante a discussão da tese entre colegas foi a necessidade e 

conveniência de ir tão longe para discutir um problema brasileiro, resultante da opção do constituinte 
de 1988. Refleti sobre essa crítica e decidi manter a reconstrução histórica. Reconheço que a não 
exposição dessas discussões teria poucos impactos na análise empírica realizada. Contudo, para o 
bem ou para o mal, a discussão norte-americana define os termos em que a discussão sobre 
separação de poderes é feita no Brasil. Não deixar claro, portanto, que não estamos diante de uma 
consequência, isto é, a expansão do Judiciário, não vislumbrada por aqueles que propuseram tal 
modelo, deixaria a discussão mais pobre.  

Maria Laura Coutinho
Maria Rita, as páginas 1-9 são novas
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provavelmente, o mais lembrado relaciona-se às limitações do poder Judiciário por 

não controlar “nem a espada, nem o cofre” (HAMILTON, 2017, n.p), razão pela qual, 

conclui Hamilton, ele é o mais fraco dos três poderes. Ao tratar da independência do 

Judiciário, Hamilton faz a seguinte observação: 
A independência dos juízes é igualmente requisito para a guarda da 
Constituição e dos direitos dos indivíduos dos efeitos de maus humores, que 
por vezes, por obra de alguns homens ou por conjunturas particulares, se 
disseminam na população e que, ainda que rapidamente sejam suplantados 
por uma informação mais completa e reflexão, tem uma tendência a gerar 
perigosas inovações no governo e uma perigosa opressão das minorias da 
comunidade (HAMILTON, 2017, n.p). 

  
Esses são os fundamentos teóricos para a independência judicial. Como fica 

claro, a independência dos juízes é uma proteção à constituição e ao direito dos 

indivíduos e não um direito dos juízes, como o rumo das discussões sobre a 

independência judicial, às vezes, segue. Em síntese, a independência não equivale à 

arbitrariedade porque as regras e os precedentes fornecem limites para a 

discricionariedade dos juízes (HAMILTON, 2017, n.p). 

 

2.1.1 Conceito de independência  judicial 
 

Para Kornhauser (2002, p. 45), o conceito de independência judicial não é útil 

para resolver os problemas concretos que enfrentamos, especialmente porque 

utilizamos o mesmo conceito em contextos muito diferentes: tanto para avaliar a 

atuação de um juiz em um determinado caso, quanto em debates políticos sobre a 

estrutura do Judiciário (2002, p. 46). O mesmo autor pontua, a partir do exemplo 

inglês, o quanto esse debate no nível teórico pode ser destacado da realidade. 

Embora, na Inglaterra, a independência formal do Judiciário só tenha ocorrido em 

2005, não há dúvidas de que lá a independência de juízes é protegida muito antes 

disso. 

Considerando que a dualidade do conceito de independência judicial precisa 

ser trazida ao debate,  Ferejohn (1998) afirma que ela pode ser compreendida de duas 

formas. A primeiro delas é a ideia de que um juiz deve estar livre de influências ao 

proferir uma decisão, seja pelo temor da punição, seja pelo desejo de um prêmio. Em 

um segundo sentido, a independência do Judiciário deve ser tida como a 

independência da instituição Judiciário, em relação às interferências dos outros 

poderes. Essa diferenciação é relevante porque a independência do juiz deve ser total, 
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enquanto a independência institucional sofre limitações pelo sistema de freios e 

contrapesos (FEREJOHN, 1998, p. 355). Essa distinção é muito clara na teoria e mais 

complexa na prática. Em outras palavras, qual o limite de um controle normal e da 

interferência deliberada pelo Executivo e Legislativo? A resposta a essa pergunta é 

construída por uma interpretação finalística da independência judicial como proposto 

por Ferejohn e Kramer (2002) e Burbank e Friedman (2002).  

Como finalidade a ser atingida pela independência judicial, os autores 

enfatizam o bom funcionamento do Judiciário (FEREJOHN e KRAMER, 2002, p. 965). 

Essa afirmação dissociada do restante da explicação é quase tautológica, porque o 

bom funcionamento do Judiciário está no centro de um conjunto de instituições e 

características de um sistema político englobado no conceito de Estado Democrático 

de Direito. A definição de Estado Democrático de Direito que estou utilizando é de 

O´Donnell13 (2004, p. 36), ou seja, é uma definição que vai além do seu significado 

histórico14 e compreende, no mínimo, as seguintes características: 

(1) Toda lei deve ser promulgada por autoridade competente; 

(2) A lei deve ser anterior ao fato que regula; 

(3) A lei deve ser aplicada por autoridade competente de acordo com 

procedimentos estabelecidos (devido processo legal); 

(4) A lei deve ser aplicada imparcialmente; 

(5) O sistema legal respeita e aplica os direitos políticos, liberdades e 

garantias democráticas; 

(6) O sistema legal respeita e aplica os direitos civis da população; 

(7) O sistema legal prevê sistemas de responsabilização e de accountability 

em relação a todos aqueles exercem poder, inclusive, em relação as suas mais altas 

autoridades.  

A imparcialidade é, portanto, tanto uma das características que se espera do 

Estado Democrático de Direito, quanto constitutiva do Estado Democrático de Direito. 

Se um juiz se sente ameaçado ou é estimulado a proferir decisão em um determinado 

sentido, seja pelas partes, advogados, seus superiores ou outras autoridades, ele não 

 
13 Não é meu objetivo entrar em um debate sobre o conceito de Estado Democrático de Direito. A 

discussão é demasiadamente complexa para ser tratada rapidamente dentro de outra discussão. 
14 O Estado de Direito ou Rule of Law, em seu sentido original, é definido da seguinte forma: uma 

determinação só pode ser considerada lei quando oriunda da autoridade competente e aprovada 
conforme procedimentos definidos. A lei deve ser, ainda, anterior aos fatos que regula e deve ser 
aplicada de forma imparcial e de acordo com procedimentos previamente estabelecidos por 
autoridades estatais com poder para tanto (O’DONELL, 2004, p. 33). 
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é independente e, portanto, a lei não é aplicada de forma imparcial, ou seja, o 

tratamento semelhante de situações semelhantes. Esse é o que de mais importante 

se extrai deste debate teórico para a análise das situações concretas. 

 

2.1.2 A independência judicial no Brasil 
 

Embora a declaração de independência do Brasil seja um marco histórico, ela 

não trouxe praticamente nenhuma ruptura com as instituições coloniais. Dom Pedro I 

foi profundamente influenciado pelo debate francês pós Revolução Francesa e, 

menos, pelos debates norte-americanos:  
É importante assinalar a preocupação marcante desses primeiros momentos 
do Brasil Independente no sentido de dotar o país de uma Constituição. O 
Imperador Dom Pedro I tinha verdadeira obsessão pela constitucionalização 
do Império, revelando-se partidário das ideias liberais que dominavam a 
Europa nessa época. Contudo seu temperamento arrebatado e voluntarioso, 
e os preconceitos de sua formação dinástica absolutista faziam latentes em 
sua personalidade alguns traços antiliberais que afloravam muito 
frequentemente (ALVES, 2008, p. 68). 
 

Benjamin Constant assume papel relevante, justamente, porque tentou 

conciliar em seu pensamento as contribuições da Revolução Francesa e a crítica dos 

excessos. Assim, ele forneceu sustentação teórica para a afirmação das liberdades 

individuais e do regime monárquico (ALVES, 2008, p. 70).  Como resultado direto da 

influência de Constant, a Constituição de 1824 previa um quarto Poder, o Moderador, 

que foi pensado como alternativa à criação de uma Corte Constitucional, nos moldes 

norte-americanos. Em síntese, não houve, como nos Estados Unidos, uma 

preocupação inicial em criar um Judiciário integrante do sistema de freios e 

contrapesos. Vieira (2018, p. 122) observa, citando Stepan, inclusive que, até 1988, o 

Judiciário brasileiro não havia assumido o papel de árbitro dos conflitos institucionais, 

função exercida pelo Exército desde a Proclamação da República.  

Como observam Santos, Marques e Pedroso (1996, p. 31), a independência 

judicial não é incompatível com regimes de exceção, se tomada no sentido, 

meramente, de aplicação da lei.  Assim, embora a inamovibilidade e irredutibilidade 

de vencimentos tenham sido formalmente garantidas aos juízes federais pela 

Constituição da República de 1891 e estendidas aos juízes estaduais em 1926, isso 

não significou, como observa Zafallon (2018), a criação de uma justiça, de fato, 

independente. Na verdade, Zafallon (2018) chama a atenção para a análise que 

Santos, Marques e Pedroso (1996) realizam sobre a independência judicial e como 
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esse conceito foi se adaptando, em ritmo e períodos diferentes nos países da Europa 

e em países latino-americanos e africanos, diante de alterações no sistema político e 

legal para acomodar regimes tanto democráticos, quanto autoritários.  

Para esses autores, o Judiciário enfrenta um dilema à medida que novos 

direitos são incorporados às constituições e às legislações. Se ele mantém a 

neutralidade e tecnicidade que caracterizavam a atividade judicial durante o século 

XIX e início do século XX, ele tende a perder relevância. Se ele toma uma posição 

mais ativa, na proteção de direitos de segunda e terceira geração, ele pode incomodar 

o Executivo e o Legislativo e, portanto, sofrer pressão por mais controle. Nesse 

contexto, na explicação de Santos, Marques e Pedrosa (1996) a defesa da 

independência é usualmente feita pelo próprio Judiciário, diante de medidas do 

Executivo e do Legislativo, que o próprio Judiciário avalia como ameaçadoras a sua 

independência ou quando sem autonomia administrativa e financeira se vê sem 

recursos que entende adequados para o seu bom funcionamento. O problema surge 

quando o seu uso não é feito na defesa dos cidadãos, mas sim no interesse do próprio 

Judiciário e dos juízes como corporação. 
A independência judicial é um dos bens preciosos das sociedades 
democráticas e é ela que permite discutir o papel dos tribunais na 
transformação social. Só que, infelizmente, em muitos países, ela se 
transformou numa independência corporativa. E a independência corporativa 
é um boicote à independência judicial democrática. A independência judicial 
foi criada para que o tribunal possa defender os interesses democráticos dos 
cidadãos, não os interesses de uma classe. Para isso há outros mecanismos, 
há sindicatos, há associações. Ao contrário do que se pensa em alguns meios 
judiciários, a independência judicial democrática pode exigir o controlo 
externo do poder judicial (SANTOS, 2014, p.102). 
 

Durante as discussões da Assembleia Constituinte, as associações de 

magistrados basearam sua argumentação contrária à criação do CNJ, e, portanto, do 

estabelecimento de controles, na ideia de que independência judicial impede que o 

controle sobre o Judiciário seja exercido por qualquer outro órgão além do próprio 

Judiciário. A partir desse discurso, as associações de magistrados conseguiram evitar 

a introdução de órgãos de controle na Constituição Federal promulgada em 1988, 

criando um Judiciário com poderes sem comparação a outros judiciários do mundo 

(CLEVÈ, 1993, p. 294).  

Ao lado das garantias dirigidas aos juízes (inamovibilidade, irredutibilidade de 

vencimentos e vitaliciedade), a CFRB prevê a autonomia institucional do Judiciário 

que se traduz, segundo Clevè (1993, p. 295), no seguinte: 

a) Autogoverno: prerrogativa de eleger seus próprios dirigentes; 

Daniela Barbosa
Página.
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b) Autoadministração: prerrogativa de elaborar seus próprios regimentos 

internos, organizar seus serviços e controlar a carreira dos magistrados; 

c) Inicialidade legislativa: reserva de iniciativa ao Judiciário para a 

propositura de leis que definam número de membros dos tribunais, criação e extinção 

de tribunais e cargos, fixação de vencimentos e definição da organização judiciária; 

d) Autoadministração financeira: prerrogativa de elaborar o projeto de 

orçamento a ser aprovado pelo Legislativo e de gerir o orçamento aprovado.  

Por esta razão, continua Clevè (1993, p. 296), temos um Judiciário ainda mais 

protegido no sistema de freios e contrapesos do que o próprio Judiciário norte-

americano. Pontue-se que o Presidente da Suprema Corte nos Estados Unidos é 

nomeado pelo Presidente da República, assim como os juízes das Cortes de Apelação 

e Cortes Federais (USCOURTS, 2020, on-line). Adicionalmente, embora esse 

entendimento não seja pacífico, há uma parte de juristas norte-americanos que 

entendem, inclusive, que o Congresso mantém poderes para alterar a competência 

da própria Suprema Corte e de reorganizar todo o sistema judicial.15  

Tal organização, ao contrário de uma violação à independência judicial, é tido 

como intrínseca ao sistema de freios e contrapesos, em que não há uma separação 

de poderes, mas, sim, uma interdependência entre eles (FEREJOHN, 1998, p. 362) e 

está de acordo com a independência judicial voltada à defesa da democracia e não 

dos interesses de uma classe. 

 

2.1.3 Independência e controle do Judiciário 
 

Dada a importância da independência judicial, o controle sobre o Judiciário 

sofre adaptações e limitações. É preciso salientar que o objeto deste estudo são dois 

aspectos do controle. O primeiro deles diz respeito à atividade do juiz,  como 

eficiência, produtividade, comportamento ético na vida privada, entre outros (KOSAR, 

2016, p. 49). O segundo aspecto observado é o controle da gestão da máquina 

administrativa que torna a atividade do juiz possível, o que inclui a gestão dos recursos 

físicos (prédios, computadores etc.) e a gestão dos recursos humanos necessários ao 

funcionamento do Judiciário, de funcionários que atuam diretamente na atividade fim, 

como escreventes e oficiais de justiça, a funcionários que, embora não envolvidos 

 
15 Mesmo diante deste quadro, Carvalho (2018) chama a atenção para os espaços não transparentes 

entre a política convencional e as instituições judiciais.  

Maria Laura Coutinho
Para completar a transição
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com o exercício do poder jurisdicional em si, são indispensáveis para que o Judiciário 

atue eficientemente. Inclui-se aí psicólogos, assistentes sociais, contadores, pessoal 

de segurança e manutenção, entre outros.  

O controle pode se dar de três formas no Estado moderno: 
 

A primeira delas é o processo eleitoral, garantidor da soberania popular. A 
segunda é o controle institucional durante os mandatos, que fornece os 
mecanismos de fiscalização contínua dos representantes eleitos e da alta 
burocracia com responsabilidade decisória. Por fim, a terceira forma de 
accountatibiliy democráticas relaciona-se à criação de regras estatais 
intertemporais, pelas quais o poder governamental é limitado em seu 
escopo de atuação, a fim de se garantir os direitos dos indivíduos e da 
coletividade que não podem simplesmente ser alterados pelo governo de 
ocasião (ABRÚCIO e LOUREIRO, 2004, n.p) 
 

Ocorre que o controle pelo processo eleitoral não está à disposição quando se 

trata do Judiciário pelos já discutidos limites impostos pela independência judicial 

(KOSAR, 2016, p. 34). A questão passa a ser, assim, como proteger o juiz e o 

Judiciário de interferências indevidas e, ao mesmo tempo, estabelecer mecanismos 

que garantam o mínimo de controle sobre o juiz e sobre o Judiciário como instituição. 

Os países têm resolvido o problema de maneiras diferentes. De um lado, temos países 

em que o Judiciário, como instituição, não tem autonomia e apenas a independência 

do juiz é protegida. Nesse modelo, a administração do Judiciário cabe integralmente 

ao ministério da justiça. Em relação, contudo, a seleção, promoção, remoção e 

punição de juízes, mesmo quando o Judiciário é administrado pelo ministério da 

justiça, há várias combinações possíveis. De qualquer forma, mesmo que essas 

decisões estejam a cargo do ministério da justiça, a cúpula do Judiciário tem grande 

influência nelas.  

O modelo adotado na antiga União Soviética, por exemplo, combinava o 

controle popular e o controle exercido pelo o Presidente da Suprema Corte, os 

presidentes das cortes superiores e o Procurador Geral. O controle popular era 

exercido por avaliações anuais realizadas por órgãos locais, que posteriormente eram 

submetidas à votação popular. Na prática, como salienta Kosar (2016), o controle era 

exercido pelo Partido Comunista, a quem tanto os órgãos locais, quanto os ocupantes 

das cúpulas dos tribunais e da procuradoria prestavam contas. Por fim, temos os 

países em que se cria uma organização intermediária e independente para fazer a 

mediação entre Judiciário e demais poderes (KOSAR, 2016, p. 131). Essa 

organização é chamada conselho de justiça ou conselho administrativo, na hipótese 

Daniela Barbosa
Não ficou claro para mim o sujeito dos verbos considera e vê. Seria o Judiciário? Falta também o número da página da citação. 

Daniela Barbosa
Aqui falta um verbo. 
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de sua função ser limitada a funções de gestão de recursos físicos e humanos, com 

exceção de juízes.   

Do ponto de vista teórico, há três argumentos a serem considerados na 

definição da forma de controle. O primeiro argumento é resumido na frase “a 

independência judicial não é um monolito” (BURBANK e FRIEDMAN, 2002, p. 16), ou 

seja, a independência judicial e o estabelecimento de limites do controle sobre o 

Judiciário devem levar em conta fatores relacionados à estrutura judicial e à 

organização política. Os autores sugerem, por exemplo, que o grau de independência 

pode ser estabelecido de formas diferentes para juízes de primeiro grau e juízes em 

cortes recursais, como, aliás, ocorre nos Estados Unidos. A proporção entre 

independência e controle também costuma variar no tempo, quando se constata que 

um determinado ajuste não mais atende à conjuntura presente.  

Um segundo argumento é de que a independência judicial não é um fim em si 

mesma, mas, apenas, um instrumento para atingir outros objetivos, como o bom 

funcionamento do Judiciário e, portanto, do Estado Democrático de Direito ou mesmo, 

como sustentam Landes e Posner (apud BURBANK, 1999, p. 328), para garantir que 

o Executivo e o Legislativo respeitem a Constituição.  

O terceiro argumento é de que controle e independência não são excludentes. 

O controle não significa ausência de independência, assim como a independência não 

implica a ausência de controles (DAHL, 1982, p. 22). Em outras palavras, como 

Burbank e Friedman (2002) colocam, a independência judicial e o controle do 

Judiciário devem ser entendidos como “dois lados de uma mesma moeda”, ou, como 

Geyh (2006, p. 916) explica, “o controle do Judiciário é o yin, para o yang da 

independência judicial”.  

Segundo Geyh (2006), aliás, a dicotomia entre independência e controle do 

Judiciário pode ser, em alguns casos, falsa. O controle visa combater vieses, 

preferências, ou mesmo o recebimento de propinas. Ao fazer isso, o resultado é um 

Judiciário mais independente. O controle também acaba por refletir na confiança do 

público no Judiciário, o que, em contrapartida, diminui o anseio popular por mais 

controle. Assim, conclui ele, o controle pode, paradoxalmente, levar a mais 

independência (GEYH, 2006, p. 916). 

Por fim, de um ponto de vista mais prático, não se pode perder de vista que o 

Judiciário é sustentado com dinheiro público e o povo tem, portanto, o direito de 
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receber um serviço rápido, efetivo e eficiente e de receber, periodicamente, prestação 

de contas sobre o uso deste dinheiro (GEYH, 2006, p. 917). 

 

2.1.4 Enfrentando os problemas no controle do Judiciário 
 

O controle do juiz e do Judiciário funcionam, cada um deles, com princípios 

próprios e lógicos diferentes. É preciso considerar, portanto, os problemas em 

separado. O juiz é controlado tanto pela qualidade de suas decisões, como a partir de 

critérios aplicados a outros funcionários públicos, como assiduidade, produtividade e 

urbanidade, ou seja, respeito e cortesia para com usuários, advogados e servidores, 

entre outros. O controle da qualidade das decisões é feito pelo sistema de recursos e 

é um problema, em vários aspectos, jurídico. O controle da atividade do juiz, como 

funcionário público, é, em oposição, uma questão administrativa. A grande dificuldade 

é que, na prática, as esferas se sobrepõem. Se não bastasse a dificuldade em se 

delimitar o campo da avaliação jurídica e avaliação administrativa, é inegável que 

decisões administrativas, como promoções ou remoções, podem ser utilizadas como 

punição ou prêmio em face de uma decisão dada em um processo. Por essa razão, a 

independência judicial exige que a avaliação do juiz por critérios administrativos 

também seja blindada da influência política. Não há, porém, um sistema perfeito. 

Assim, ainda que estas decisões sejam insuladas no próprio Judiciário, há o risco de 

juízes ficarem sujeitos ao controle de seus superiores hierárquicos. É importante 

destacar que  a transferência dessa avaliação totalmente ao Judiciário também gera 

a possibilidade de abusos.  

Por fim, é geralmente aceito que o controle da atuação dos juízes não se deve 

dar pela via eleitoral,16 embora o controle popular possa ser exercido indiretamente 

pela presença de cidadãos em conselhos de justiça (KOSAR, 2016, p. 46), ou mesmo 

por outras vias, como a reclamação ao órgão censório ou a ouvidorias. 

Em relação ao Judiciário, como poder, há variáveis importantes em função do 

desenho institucional de cada país. A criação de conselhos de justiça, como 

 
16 Em um pequeno grupo de países em que é possível a eleição, o impeachment e o recall de juízes, 

há uma discussão quanto aos riscos à qualidade da justiça prestada. Nos Estados Unidos, o tema 
voltou à discussão após o caso do juiz Aron Perski, do Estado da Califórnia, que sofreu um processo 
de recall, após ser acusado de leniência em relação a um estuprador, ex-aluno da Universidade de 
Stanford. O caso gerou um debate acalorado porque o juiz aplicou uma pena de seis meses de 
detenção, somada à inscrição no cadastro de ofensores sexuais, adotando o parecer do 
Departamento Penitenciário e uma diretriz de redução de penas longas naquele Estado. 
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demonstro na seção seguinte, é a resposta às dificuldades encontradas pelos países 

em compatibilizar independência e controle. Os conselhos de justiça integram o 

pacote de boas práticas pregado por organismos supranacionais e órgãos de fomento, 

razão de sua disseminação pelo mundo nas últimas décadas. 

 

2.2 Conselhos de justiça como protagonistas nas reformas institucionais 
desenvolvidas a partir do final do século XX 

  

Os primeiros conselhos de justiça foram instalados na Europa, após o final da 

Segunda Guerra Mundial. França e Itália adotaram conselhos de justiça em 1946 e 

1947, respectivamente (KOSAR, 2016, p. 122). A adoção desse modelo objetivava 

reduzir a influência do Executivo, que, nesses países, tinha papel central no processo 

seletivo de novos juízes e na própria gestão de suas carreiras, resolvendo promoções 

e remoções (COSTA; BINDE E COUTO, 2018, p. 299). Em um momento seguinte, já 

na década de 1970, fortemente influenciados pela experiência italiana, Portugal, 

Espanha e Grécia também adotaram conselhos de justiça (KOSAR, 2016, p. 122). 

Outros países europeus, entretanto, foram buscar inspiração em experiências 

diversas, como a da Suécia. Criado em 1975, o conselho de justiça sueco tem, 

precipuamente, funções administrativas, tais como: proposta e distribuição do 

orçamento; treinamento de pessoal; gestão de prédios; decisões sobre informatização 

e, finalmente, tomada de contas. Os conselhos irlandês e dinamarquês, ambos 

criados em 1998, e o conselho holandês seguem esse modelo (WOERMANS, 2003, 

p. 2136-2138).  

O fato de países tão díspares em aspectos históricos, culturais e institucionais 

buscarem um mesmo modelo para a administração do Judiciário não é, entretanto, 

fruto do acaso. Pelo contrário, resulta de uma padronização de arranjos institucionais 

patrocinadas por organismos internacionais. 

Em 1960, o economista Ronald Coase chamou a atenção para um fator a que 

a teoria econômica dedicava pouca atenção: os custos advindos das instituições. A 

partir de então, estudos sobre desenho e reengenharia institucional tornaram-se 

frequentes. 

O movimento do Direito e Desenvolvimento nasce no contexto de tais 

pesquisas, a partir de uma ideia relativamente simples: as nações industrializadas 

compartilham certas características institucionais, razão pela qual “esforços para 
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modernizar os sistemas legais, deverão fomentar o desenvolvimento” (TRUBEK, 

1972, p. 10).  

O diagnóstico dos principais membros desse movimento era de que “o sistema 

legal na América Latina e de outras nações em desenvolvimento não estava 

produzindo o tipo de legislação e de advogados modernos de que eles precisavam” 

(TRUBEK, 2003, p. 3). A ideia chamou a atenção não só das grandes universidades 

norte-americanas, como de instituições como a Fundação Ford, a Agência 

Internacional de Desenvolvimento e a Fundação da Ordem de Advogados (BARRON 

apud PIANA, 2010, p.9). O foco dessas primeiras intervenções era a formação e o 

aprimoramento dos atores do sistema jurídico-legal. O controle “que, essencialmente, 

conecta o sistema legal aos outros sistemas de normas existentes em uma sociedade 

foram praticamente negligenciados” (Piana, 2010, p.9).  

Os fracassos dessas intervenções levaram os partidários desse movimento a 

uma reformulação de seus objetivos. A partir dos anos 1980, as intervenções de 

promoção do “Rule of Law” levaram em consideração outros elementos, focando não 

só na independência judicial, como um elemento chave dos sistemas legais dos 

países industrializados, como também no controle e no monitoramento da eficiência 

do Poder Judiciário.   

É nesse contexto que a adoção de conselhos de justiça passa a integrar o 

“manual de boas práticas” internacionais como um meio de garantir a independência 

judicial e o controle externo (GAROUPA e GINSBURG, 2008, p. 3-8).  

Na América Latina, como explica Santos:  
Sob a justificativa de que o fortalecimento das instituições seria de 
fundamental importância para a consolidação da ordem democrática, garantia 
dos direitos humanos e sustentação do desenvolvimento econômico, uma 
série de atores internacionais (agências de cooperação, instituições 
financeiras, Estados, ONGs etc.) desprendeu esforços para a consecução 
dessa reforma (SANTOS, 2009, p. 151). 
 

Além do Banco Mundial, protagonista nesse processo, o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID) enfatizavam a necessidade de reforma, visando o fortalecimento da 

independência judicial “no que se refere ao âmbito administrativo e organizacional, 

haja vista que os outros níveis de independência são, essencialmente de matriz 

constitucional” (SANTOS, 2009, p. 163). Os conselhos de justiça são as estruturas 
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administrativas pensadas para o atingimento desse fim, justamente porque os países 

europeus, os primeiros que os adotaram, tinham esse mesmo objetivo. 

A mesma retórica foi utilizada pela Comissão Europeia e pelo Conselho 

Europeu quanto à necessidade de reformas do Judiciário nos países da Europa 

Oriental. Assim, vemos uma onda de instalação de conselhos entre os antigos países 

comunistas, que buscavam se integrar à Comunidade Europeia. Hungria, Eslovênia, 

Eslováquia e Estônia adotaram conselhos de justiça ainda no final dos anos 1990, 

enquanto Georgia, Moldávia e Ucrânia adotaram conselhos de justiça no início dos 

anos 2000 (KOSAR, 2016, p. 122).  

Isso não significa, entretanto, que outros países integrantes do bloco europeu 

não tenham sofrido pressão para adotar um modelo semelhante. Além da Irlanda, 

Dinamarca e Holanda, também a Inglaterra e o País de Gales acabaram por fazer uma 

reforma na organização do Judiciário para prever, entre outras alterações, uma 

comissão responsável pela seleção de candidatos à indicação de cargos judiciais, 

baseada exclusivamente no mérito e de acordo com critérios mais transparentes 

(GAROUPA e GINSBURG, 2008, p. 17).17 Como resultado, de acordo com estimativas 

de Garoupa e Ginsburg, 60% dos países possuem alguma forma de conselho de 

justiça, sendo que, há trinta anos, essa porcentagem não chegava a 10% (2008, p. 

03).  

Mesmo não pretendendo realizar uma análise das críticas a este modelo de 

intervenções, duas observações importantes podem ser feitas, especificamente, à 

adoção de conselhos de justiça. Em primeiro lugar, a falta de acompanhamento da 

atuação dos conselhos de justiça impede que se avalie se eles, de fato, são superiores 

a outras formas de administração do Judiciário ou quais ajustes seriam necessários 

para um melhor desempenho (KOSAR, 2016, p. 123). A segunda observação decorre 

da constatação, quase óbvia, de que a mera instalação de um conselho de justiça não 

garante a independência judicial ou a qualidade do Poder Judiciário (GAROUPA e 

GINSBURG, 2008, p. 03). A falta de uma definição mínima do que seja um conselho 

de justiça e de quais funções ou atribuições devem ser entregues a eles dificulta 

 
17 Até mesmo os Estados Unidos parecem ter sofrido a influência deste modelo. A preocupação com 

os métodos tradicionais de seleção de juízes, seja indicação política ou eleição diretas, levou vários 
estados a adotar Comissões de Mérito, compostas por juízes, advogados e indicados políticos e que 
tem como função indicar juízes ou formar uma lista de candidatos para que os governadores 
escolham entre eles (GAROUPA e GINSBURG, 2008, p. 13). 
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qualquer análise e precisa ser enfrentada para avançar a discussão. Esse é o objetivo 

seguinte deste capítulo. 

 

2.2.1 Conselhos de justiça: entre controle e independência 
 

Como já indicado, não é fácil adotar um desenho institucional que proteja a 

independência judicial, mas que, ao mesmo tempo, garanta um mínimo de controle 

sobre o Poder Judiciário. O problema do controle é, particularmente, difícil em países 

de tradição civilista em que a magistratura é constituída por um corpo burocrático 

permanente e especializado. Isso significa que, em regra, magistrados são 

selecionados ainda jovens, permanecem na instituição por décadas e são protegidos, 

geralmente, após um curto prazo de experiência, por garantias de vitaliciedade e 

inamovibilidade (GAROUPA e GINSBURG, 2008, p. 9).18 Conselhos de justiça surgem 

como uma solução intermediária entre dois extremos: o autocontrole e o controle 

político do Judiciário. Integram os conselhos de justiça, para que se alcance um certo 

equilíbrio, em proporções diferentes, membros da magistratura, representantes dos 

demais Poderes e da sociedade civil. A eles são transferidas algumas tarefas, como 

a seleção de novos magistrados, promoção e remoção, decisões disciplinares, gestão 

ou supervisão do orçamento da magistratura.  

Segundo Hammergreen (2002, p. 02), o termo conselho de justiça é utilizado 

para designar uma ampla gama de órgãos destinados ao controle do Judiciário. Entre 

os próprios autores que se dedicam a esse tema, há poucas convergências. Para 

Garoupa e Ginsburg, “conselhos de justiça são órgãos desenhados para insular as 

funções de indicação, promoção e disciplina dos juízes do processo político-partidário, 

garantindo, paralelamente, um certo nível de controle” (GAROUPA e GINSBURG, 

2008, p. 5).  Para Woermans, conselhos de justiça são “instituições que funcionam 

como intermediários entre o governo e o Judiciário visando garantir a independência 

do Judiciário de alguma forma ou em algum respeito” (WOERMANS, 2003, p. 2133) e 

para Urbanikova e Sipulova, conselhos de justiça são “instituições, formadas por 

juízes e indicados políticos, a quem foi transferido o poder de tomar decisões sobre a 

gestão do Judiciário” (URBANIKOVA e SIPULOVA, 2018, p. 2106). Ao lado de tais 

definições mais abertas, há outras, como a de Kosar (2016, p. 126), bastante 

 
18 Em países de tradição costumeira, magistrados são escolhidos entre advogados experientes 

(GAROUPA e GINSBURG, 2008, p. 11). 
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minuciosas. Para os fins desta pesquisa, estou chamando de conselho de justiça os 

órgãos em cuja composição haja, no mínimo, membros indicados pela magistratura, 

e pelos outros poderes que têm como objetivo administrar ou auxiliar na administração 

do Poder Judiciário, o que pode incluir o poder de apontar, promover e punir juízes. 

Com o fim de explicar a natureza da relação entre conselhos de justiça, 

Judiciário e a sociedade, Garoupa e Ginsburg sustentam que conselhos de justiça são 

intermediários em uma relação entre principal e agente, em que o principal é a 

sociedade e o agente é o juiz (2009, p. 62). A ideia será desenvolvida na sequência. 

 
2.2.2 Conselhos de justiça como intermediários entre povo e juízes 

 

Para Garoupa e Ginsburg (2009), a relação entre sociedade e magistrados 

pode ser explicada pela teoria agente-principal em que, como dito acima, juízes são 

os agentes e a sociedade é o principal. Como em toda relação entre agente-principal, 

a assimetria de informação é um problema, pois o agente sempre dispõe de mais 

informações que o principal.  Por essa razão, com o tempo, sempre há o risco de o 

agente tomar decisões de acordo com suas próprias preferências e não de acordo 

com as preferências do principal. Um conselho de justiça é um órgão, como uma 

agência reguladora ou como uma diretoria de uma sociedade anônima, cuja função é 

“exercer um controle especializado e filtrar a influência política” (GAROUPA e 

GINSBURG, 2009, p. 62), tomando a melhor decisão para os principais (no caso de 

conselhos de justiça, a sociedade) e controlando a atuação dos agentes. Contudo, 

como acontece em relação a agências reguladoras e diretorias de sociedades 

anônima, há sempre presente um risco de que o próprio Judiciário consiga “capturar” 

o conselho a fim de que a atuação do órgão seja pautada não pelo que seria o 

interesse do principal, mas, sim, pelos interesses dos agentes regulados.  

Aqui é preciso fazer um parênteses, porque, embora a teoria da captura, como 

desenvolvida por George Stigler, não vá ser utilizada nesta análise, uma breve 

exposição do problema que ela pretende explicar pode ser útil para a compreensão 

das discussões que se farão posteriormente, em especial, como justificativa para o 

uso do termo captura. 

O problema do desvio dos órgãos reguladores não é novo. Em 1952, 

Huntington (1952) descreveu como, ao se aproximar em demasia de um único grupo 

de interesses, os reguladores podem perder relevância.  No caso estudado, o autor 
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descreve como a ligação da Comissão de Comércio Interestadual dos Estados Unidos  

com as empresas de transporte ferroviário fez com que ela tentasse controlar a 

concorrência feita pelas empresas de transporte rodoviário até o ponto em que o 

próprio órgão regulador, diante do inevitável avanço do transporte rodoviário, 

perdesse a razão de existir. Segundo Huntington, as agências reguladoras precisam 

se adaptar, como organismos vivos, ajustando-se às fontes de apoio e à pressão 

política (1952, p. 470). 

Stigler observa esse fenômeno para desenvolver a teoria da economia da 

regulação. O autor conclui que uma indústria ou grupo ocupacional utiliza a regulação 

para avançar os seus próprios interesses, controlando quem entra no mercado e as 

indústrias concorrentes (no exemplo do transporte ferroviário, tentando evitar a 

concorrência das empresas de transporte rodoviário) e influenciando a fixação de 

preços. É esse fenômeno que Stigler denomina “captura”, que pode ser explicado 

como o desvio de finalidade da regulação. Muito embora a teoria de Stigler tenha sido 

criticada por um certo exagero na descrição da capacidade do regulado capturar o 

regulador, segundo Carrigan e Coglianese (2016), o risco da captura não pode ser 

menosprezado.  

Dessa forma, ao pensar conselhos de justiça como, essencialmente, 

reguladores independentes, com funções semelhantes a de uma agência reguladora, 

o risco da captura deve ser considerado. Nesse sentido, o perigo é que os magistrados 

integrantes do órgão, por ter mais informações e expertise sobre o funcionamento do 

Judiciário, consigam influenciar na regulação para o avanço dos interesses dos seus 

pares. Não se trata, como explica Bagatin (2010), ao observar o fenômeno da captura 

em agências reguladoras, de atos ilegais, que devam ser apurados pela aplicação de 

regras de Direito Penal e de Direito Administrativo, mas de atos na fronteira da 

legalidade (2010, p. 142).  

Para evitar o risco de captura, o tamanho, a forma de indicação dos membros, 

a composição dos conselhos e suas atribuições são importantes, de acordo com  

Garoupa e Ginsburg (2009).  

 

2.2.3 Composição e competência: os modelos de conselhos de justiça 
 

Há, segundo Wormans (2003, p.1234), dois modelos típicos de conselhos: os 

da Europa do Sul, baseados no conselho de magistratura italiano ou em um misto de 
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características do conselho francês e do italiano, e o modelo da Europa do Norte, que 

se baseia no modelo sueco. Conselhos de justiça inspirados nos conselhos da Europa 

do Sul têm como função primária o resguardo da independência judicial, enquanto 

conselhos baseados no modelo do Norte europeu tendem a privilegiar aspectos da 

administração e eficiência do Judiciário. 

A partir da análise empírica por eles realizada, Garoupa e Ginsburg concluem 

que as competências dos conselhos de justiça podem ser reduzidas a três grandes 

categorias (2008, p. 21): 

a) Gestão (housekeeping), o que inclui a administração dos recursos 

humanos e físicos necessários ao funcionamento do Judiciário; 

b) Indicação de juízes, em sentindo amplo; 

c) Avaliação de desempenho, o que implica não só a coleta de dados sobre 

as atividades dos juízes, como também, a decisão em relação a consequências, ou 

seja, quem será promovido, punido, quem receberá aumentos etc.  

Alguns conselhos detêm os três grupos de competências, enquanto outros 

detêm somente uma ou duas dessas competências. No modelo da Europa do Norte, 

por exemplo, os conselhos detêm, apenas, competências de gestão e avaliação de 

desempenho, mas sem o poder de decidir sobre incentivos e punições (WORMANS, 

2003, p. 1234).  

Os conselhos baseados no modelo italiano, como a maior parte dos conselhos 

existentes na América Latina, costumam concentrar atribuições que vão além da mera 

gestão (HAMMERGREN, 2002, p. 9-12).  

O Conselho da Magistratura argentino, por exemplo, tem como atribuições: 

realizar os concursos públicos para o ingresso na magistratura; emitir regras para 

nomeações de juízes nas cortes inferiores; administrar os recursos do Judiciário, 

exercer o poder disciplinar sobre os magistrados; decidir sobre a abertura de 

concursos de remoção e formular o regramento de toda a organização dos serviços 

relacionados ao Judiciário de forma a zelar pela independência dos juízes (CONSEJO 

DE LA MAGISTRATURA, 2009, on-line). O conselho boliviano possui atribuições 

semelhantes, acrescentando a elaboração de políticas de gestão do Judiciário 

(CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, 2013, on-line). O Consejo Superior de la 

Judicatura da Colômbia, além de tais funções, também é responsável por organizar 

as listas de candidatos inclusive para preenchimento de vagas em tribunais, por 

regular o funcionamento do Judiciário nos casos não expressamente fixados pela lei 
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e pelo levantamento de dados do Judiciário (CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA, 2015, on-line).  

Os conselhos de justiça são compostos por quatro possíveis tipos de membros: 

(i) juízes; (ii) membros dos outros Poderes ou por eles indicados; (iii) advogados e (iv) 

membros indicados pela sociedade civil, como, por exemplo, sindicatos. O número de 

membros também é bastante variável. Segundo Hammergren (2002, p. 7), os 

conselhos europeus, geralmente, são numerosos (com uma média de 20 integrantes), 

enquanto os conselhos latino-americanos são menores, sendo  o conselho argentino, 

com 20 membros, o maior deles. 

O processo de escolha dos integrantes é, igualmente, heterogêneo. Há 

indicações pelas próprias instituições que os membros representarão, por exemplo, a 

Ordem de Advogados, ou a elaboração de listas por essas entidades, que, 

posteriormente, são enviadas ao Legislativo para a escolha definitiva.  

Para Garoupa e Ginsburg (2008, p. 23), a correlação entre composição e 

competência é determinante para uma análise dos conselhos. A teoria desenvolvida 

por esses autores pode ser resumida a partir dos seguintes preceitos: 

a) Conselhos com maiores competências tendem a enfatizar o controle; 

b) Conselhos com uma maioria de juízes tendem a enfatizar a 

independência; 

c) Conselhos com uma maioria de juízes tendem a ser menos abertos a 

influências políticas externas; 

d) Nem sempre os integrantes vindos da magistratura agem como um 

corpo homogêneo: se há uma maioria de membros vindos dos tribunais superiores, o 

conselho tenderá a fortalecer as relações hierárquicas do Judiciário, enquanto se há 

membros de várias instâncias, a política interna do Judiciário tenderá a ter uma papel 

maior.  
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FIGURA 4 – Tipologia de conselhos de justiça19 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: GAROUPA E GINSBURG, 2008.  

 

2.2.4 Vantagens do modelo de conselhos de justiça 
 

A questão seguinte é: por que conselhos de justiça tenderiam a ser efetivos no 

equilíbrio entre independência e controle ou, pelo menos, mais efetivos do que outras 

formas de controle do Judiciário? Antes de prosseguir para o argumento de Garoupa 

e Ginsburg (2009), é preciso observar qual a situação que precisava ser remediada 

na visão daqueles países que adotaram conselhos de justiça.  

 
19 O uso deste quadro tem como objetivo, apenas, o de ilustrar a tipologia proposta pelos autores. Os 
dados utilizados para a escolha dos exemplos estão desatualizados, especialmente porque, no caso 
da América Latina, a pesquisa foi baseada nos dados colhidos por Hammergren em 2002. Em relação 
especificamente ao Brasil, isso significa que a classificação foi feita de acordo com o antigo Conselho 
Superior da Magistratura previsto pela LOMAN em 1979 e não de acordo com as características do 
CNJ. 
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Na Europa e na grande maioria dos países latino-americanos, a adoção de 

conselhos de justiça visava aprimorar a independência do Judiciário, substituindo o 

controle exercido pelo Ministério da Justiça, ou seja, pelo próprio Executivo. Assim, os 

conselhos de justiça foram adotados, em grande parte dos países europeus e da 

América Latina, logo após períodos de regime de exceção, quando se buscava, 

justamente, aumentar a independência do Judiciário, tirando do Ministério da Justiça 

decisões sobre pontos que permitissem o controle político do Judiciário. Nesse 

aspecto, ou seja, em cenários em que há déficit de independência, os conselhos de 

justiça poderiam contribuir para insular juízes e o próprio Judiciário, como instituição, 

de ameaças de retribuição em face de certas decisões.  

 Em suma, é difícil encontrar países que trilharam o caminho inverso, isto é, a 

redução da independência e o aumento do controle, como é o caso brasileiro. Na 

verdade, ao menos na literatura produzida na Europa sobre conselhos de justiça, não 

se encontra nenhum exemplo. Mesmo na Inglaterra, onde primeiro se desenvolveu a 

ideia de um Judiciário independente, fizeram-se reformas para tornar mais técnicas 

certas decisões, como a indicação e a promoção de magistrados, de acordo com 

critérios objetivos e de mérito e, portanto, menos suscetíveis à influência política. 

A partir do texto clássico de Richard Posner sobre quais os interesses que 

magistrados procuram maximizar, Garoupa e Ginsburg (2009) afirmam que 

magistrados reagem aos mesmos tipos de incentivos que todas as outras pessoas. A 

análise dos autores é feita com base no Judiciário de outros países que não o Brasil, 

onde o salário dos magistrados é, em regra, inferior ao de um advogado. Por essa 

razão, eles concluem que magistrados são avessos a riscos e muito sensíveis à 

posição social. Dessa forma, o órgão que concentra as decisões sobre promoções e 

eventuais punições, mesmo que punições menores, como censura ou repreensão, 

tende a ser importante.  As pressões e avaliações exercidas por pares são de grande 

relevância (Garoupa e Ginsburg, 2009, p. 64). Essa é uma das vantagens dos 

conselhos de justiça citados pelos autores, sempre lembrando que a análise foi 

baseada em países em que a razão da criação de conselhos de justiça visava o 

aumento da independência e o importante era sustentar porque o controle exercido 

por um órgão composto também por magistrados seria eficiente. 

A validade de tais observações depende, como reconhecem os próprios 

autores, de uma série de fatores atinentes a cada país, desde o sistema jurídico (se 

costumeiro ou civilista) até a forma de ingresso na magistratura. Eles chamam, no 
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entanto, a atenção para o fato de que quanto maior o poder do Judiciário, mais 

importante se torna o enfrentamento de eventuais conflitos que possam surgir entre 

os interesses dos juízes e o bem comum (GAROUPA e GINSBURG, 2009, p. 66).  

Segundo Kosar (2016), a afirmação de que conselhos de justiça seriam 

superiores a outros modelos, inclusive o do Ministério de Justiça, não foi 

suficientemente testada, tanto pela academia, quanto pelos próprios organismos que 

incentivaram a adoção desse modelo. De qualquer forma, a experiência internacional 

é de pouca valia para o caso brasileiro e nem seria o caso de se basear em avaliações 

realizadas em outros países, já que tais avaliações dependem de diversos fatores 

próprios de cada local. Em síntese, mais importante do que o modelo de administração 

em si, é o desenho do órgão responsável pela administração. Em relação, 

especificamente, aos conselhos de justiça, a combinação entre competência e 

composição é o aspecto central a ser observado. A parte final do capítulo fará uma 

breve análise do CNJ no cenário brasileiro. 

 

2.3 O Conselho Nacional de Justiça no Brasil 
 

O CNJ foi criado pela Emenda Constitucional (EC nº 45), de 31 de dezembro 

de 2004, após um longo período de discussões no parlamento brasileiro. A proposta 

de um conselho de justiça foi combatida pelas associações de magistrados durante a 

Assembleia Nacional Constituinte e só foi, efetivamente, retomada 10 anos depois, 

como veremos mais à frente, no capítulo dedicado à discussão do papel das 

associações de magistrados na Constituinte. Durante as discussões da Reforma do 

Judiciário, houve um intenso embate entre magistrados, advogados e membros do 

Legislativo sobre a criação de um conselho de justiça. As associações adotaram um 

discurso de que a adoção de um conselho de justiça seria um retrocesso e uma 

ameaça à independência judicial. É preciso reconhecer que o antigo Conselho 

Superior da Magistratura, criado pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional 

(LOMAN), em 1979, permitiu que os militares mantivessem o verniz de um Judiciário 

independente, enquanto exercia o controle sobre os juízes das entrâncias inferiores 

em um momento que as reinvindicações por Democracia começavam a  se organizar 

(GAROUPA e GINSBURG, 2009, p. 70).  

Seja como for, foi só com o apoio do governo do presidente Lula que a reforma 

foi aprovada. Para Garoupa e Ginsburg (2009), é difícil definir as razões estratégicas 
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da defesa do governo Lula à criação do CNJ. Para eles, parece plausível tanto que o 

apoio à criação do CNJ tenha se dado para reduzir a possibilidade de influência 

política sobre o Judiciário pelos grupos conservadores, portanto, no sentido de 

aumentar a independência, quanto para favorecer o controle sobre o Judiciário 

tornando-o mais viável no longo prazo, quando outros grupos chegassem ao poder e 

pudessem servir de ameaça para conquistas consideradas importantes.  

A configuração final do CNJ é, considerando todos esses fatores, fruto de um 

intenso processo conciliador com o objetivo de evitar uma eventual declaração de 

inconstitucionalidade pelo STF. Dessa forma, a maioria dos membros integrantes do 

CNJ, ou seja, nove membros, é oriunda da própria magistratura e indicada pelos 

tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal , Superior Tribunal de Justiça e 

Tribunal Superior do Trabalho). Desses, três são membros das instâncias inferiores 

(um juiz estadual, um juiz federal e um juiz do trabalho), embora sejam nomeados 

pelos tribunais superiores.  

Dos seis membros externos, dois são indicados pelo Ministério Público; dois 

são indicados pela OAB, dois são cidadãos com saber jurídico, um indicado pela 

Câmara e um pelo Senado Federal.  

 

TABELA 6 – Composiçao do CNJ 
Órgão Nomeante Membro 

STF Presidente do STF 

Um desembargador de Tribunal de Justiça 

Um juiz estadual 

STJ Um ministro do STJ – que será o Corregedor Nacional de Justiça 

Um juiz federal de Tribunal Regional Federal 

Um juiz federal 

TST Um ministro do trabalho 

Um juiz de Tribunal do Trabalho  

Um juiz do trabalho 

Procurador Geral da 
República 

Um membro do Ministério Público da União 

Um membro do Ministério Público Estadual, dentre os nomes 

indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual 

OAB Dois advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB 

Câmara dos Deputados Um cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada 

Senado Federal Um cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada 

Fonte: Elaboração própria. 

Daniela Barbosa
Laura, aqui é sob não consegui entender o sentido do uso dessa preposição. 

Maria Laura Coutinho
Eu alterei um pouco os dois parágrafos abaixo.
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Até 2009, o Presidente do CNJ era indicado pelo STF, mas não era, 

necessariamente, o Presidente do STF. A EC nº 61 de 2009 unificou a presidência 

dos dois órgãos. O mandato dos membros é de dois anos, com a possibilidade de 

uma recondução. Percebe-se, inicialmente, que na composição há uma maioria de 

membros dos tribunais superiores,20 sendo, apenas três juízes de 1ª instância. De 

acordo com um dos postulados estabelecidos por Garoupa e Ginsburg (2008), isso 

significa que as relações entre os membros oriundos do Judiciário no CNJ tendem a 

reproduzir as relações hierárquicas.  

Um segundo fato a se notar, e que será desenvolvido com mais cuidado no 

capítulo sobre as associações de magistrados, é como se escolhem os nomes dos 

conselheiros. Segundo Fragale (2013), há padrão claro nas indicações feitas pelo 

Judiciário. O exercício de alguma função em associações da magistratura ou no 

próprio CNJ costuma ser um elemento comum na biografia dos indicados pelo STF e 

pelo STJ. Com isso, o risco de conflitos é controlado e as decisões homogêneas entre 

os membros indicados pelo Judiciário são mais fáceis de serem obtidas.  

As competências do CNJ foram definidas pela própria EC 45/04. A cabeça do 

§4º do art. 103-B prevê que compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário e, em relação aos juízes, o controle do cumprimento 

dos deveres funcionais dos juízes. Na sequência, há cinco incisos no § 4º detalhando 

essas atribuições e outros dois incisos que tratam de competências que não estão 

contidas na tarefa de controle: a elaboração semestral de relatórios estatísticos com 

dados sobre o número de processos e sentenças prolatadas por unidade da 

Federação e, ainda, a elaboração de um relatório anual, que integra a mensagem do 

Presidente do STF remetida ao Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa. 

Nesse relatório, o CNJ pode propor as “providências que julgar necessárias” sobre o 

Judiciário. Além dessas, o inc. I do § 4º do art. 103-B também permite que o CNJ 

expeça regulamentos no âmbito de suas competências. 

A expedição de regulamentos, em regra veiculados por resoluções, é o cerne 

de grande parte dos questionamentos dirigidos ao STF sobre a atuação do CNJ. Uma 

das alegações mais frequentes é a de que o CNJ legisla indo muito além do poder 

regulamentar.  

 
20 O juiz do Tribunal Regional Federal e o juiz do Tribunal Regional do Trabalho exercem cargo 

equivalente a de desembargador. 
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Uma outra fonte de atritos é a definição dos limites da autonomia dos tribunais 

estaduais. O art. 96 dá aos próprios tribunais uma série de competências privativas. 

Como consequência, cada um dos tribunais tomava decisões sobre sua própria 

administração sem que houvesse qualquer tipo de padronização. Na prática, isso 

equivalia a existência de 96 judiciários no país. Um dos principais focos de atuação 

do CNJ foi a criação de critérios únicos, aplicáveis a todos os tribunais, de fato 

reduzindo a autonomia dos tribunais se isoladamente considerados. O STF, contudo, 

definiu, como não poderia deixar de ser, que o Judiciário é único e que, portanto, a 

autonomia não pode sustentar a conclusão extrema de que cada tribunal pode adotar 

decisões administrativas de acordo, exclusivamente, com os critérios, diretrizes e 

parâmetros definidos por ele mesmo. 

As atribuições do CNJ não incluem o poder de resolver promoções ou 

remoções, isto é, ele não é responsável direto pela administração da carreira judicial. 

Mesmo em relação a punições, o CNJ tem um poder praticamente restrito à revisão 

dos processos disciplinares. Quando o CNJ regulou o procedimento administrativo 

disciplinar, esse foi um dos pontos que ocasionou um dos debates mais acalorados 

no STF. O CNJ tem por prática a remessa de reclamações contra magistrados aos 

órgãos de controle locais, ou seja, às corregedorias dos tribunais. Dessa forma, ainda 

que não formalmente proibido, o CNJ não costuma, tampouco, exercer o controle 

disciplinar.  

Dentro desse contexto, por um lado, o CNJ é um conselho de justiça que tem 

muitas atribuições, mas não atribuições que possam ser descritas como fortes. Ele é 

importante na disciplina dos juízes, mas, mesmo assim, quase sempre de modo 

subsidiário. Por outro lado, o CNJ é composto por membros da cúpula do Judiciário e 

membros do 1º grau que sobressaíram pelo exercício de cargos no próprio CNJ ou 

nas associações de magistrados. Isso demonstra mais uma vez que o CNJ pouco 

contribuiu para uma alteração das relações hierárquicas já existentes no seio do 

Judiciário.  

 

2.3.1 A posição do CNJ na estrutura do Judiciário brasileiro 
 

O CNJ está inserido na estrutura do Judiciário brasileiro, abaixo do STF, apesar 

de seu caráter administrativo. Assim, o CNJ se diferencia de outros conselhos de 

justiça porque não é, de fato, um órgão de mediação entre os Poderes Executivo, 
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Legislativo e Judiciário, mas sim um órgão do Judiciário com funções de controlar e 

coordenar todos os tribunais do país. Esse arranjo se fez necessário, como salientam 

Carvalho e Leitão (2013 para contornar a resistência do STF em relação à criação do 

órgão, e torna o CNJ único. 

 

FIGURA 5 – Organograma do Judiciário brasileiro 

 
Fonte: STF (2008). 
  

 Em suma, o presente capítulo teve como objetivo inicial contextualizar no 

cenário global, as discussões existentes no Brasil quanto ao controle e independência 

do Judiciário, evidenciando como compartilhamos os mesmos problemas de outras 

democracias e também realçando as especificidades do cenário brasileiro. Nossa 

magistratura é diferente de outras magistraturas, inclusive da norte-americana, italiana 

e francesa, que nos serviram de inspiração, segundo Kosar (2016).   

 O quadro teórico desenvolvido por Garoupa e Ginsburg (2008) forneceu 

importantes conceitos para a compreensão do papel de conselhos de justiça e 

ferramentas para a análise do CNJ, em particular, mas não é suficiente. Por fim, não 

há como escapar da conclusão de que a compatibilização entre controle e 

independência judicial é um processo em equilíbrio precário. Por essa razão, apesar 

das dificuldades que uma reforma pode acarretar, ela não pode ser uma alternativa 

descartada sempre que ajustes se fizerem necessários. 
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CAPÍTULO 3:  AS ASSOCIAÇÕES DE MAGISTRADOS NO BRASIL –
TRAJETÓRIA, CONFLITOS E CONVERGÊNCIAS 

 

O objetivo deste capítulo é o de discutir a emergência das associações de 

magistrados como atores políticos capazes de influenciar decisões sobre o desenho 

institucional do Judiciário. De forma que, ainda breve, será feita uma descrição das 

diferenças e convergências entre elas para que, no momento necessário, seja 

possível compreender os seus distintos posicionamentos frente à criação do CNJ e 

outros temas que aparecem nos processos analisados. 

 

 3.1 De grêmios à atuação política: a trajetória até a constituinte 
 

O desenvolvimento das associações profissionais de magistrados está 

intrinsicamente ligado aos caminhos da própria profissão. Os primeiros cursos de 

Direito foram criados em 1827 e instalados em 1828, em Recife e em São Paulo, a fim 

de suprir a demanda por advogados e magistrados no País que começava a se 

organizar após independência. Em uma sociedade rural, em que a vasta maioria da 

população não tinha acesso nem a alfabetização, não é preciso dizer que o ingresso 

em uma faculdade era restrito às famílias da elite. Não havia, à época, 

incompatibilidade entre a magistratura e o ingresso no Legislativo, razão pela qual as 

fronteiras entre política e a vida profissional do magistrado não eram muito claras. No 

Segundo Império, já se discutia o número excessivo de magistrados entre Senadores 

e Deputados. Em 1855, entra em discussão um projeto do Marques de Paraná visando 

instituir a proibição de funcionários públicos se candidatarem a cargos no Legislativo, 

ou seja, “participarem do processo eleitoral” (CARVALHO, 1980, p. 175). As 

discussões foram acaloradas porque magistrados formavam “o grupo ocupacional 

mais numeroso da Câmara” (CARVALHO, 1980, p. 177-178). 

Durantes as discussões, Euzebio de Queiroz, que era magistrado, “[...] 

terminou acautelando os senadores para os perigos de uma lei que prejudicasse os 

interesses do grupo, fazendo com o que o Visconde de Jequitinhonha exclamasse ‘é 

uma verdadeira agitação’” (CARVALHO, 1980, p. 179). Com ameaças ou não, o 

projeto foi aprovado, mesmo porque contava com apoio do governo e muitos dos 

magistrados temiam eventuais represálias caso votassem em sentido contrário 

(Carvalho, 1980, p. 181).  
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O próximo passo é dado em 1871 com uma ampla reforma judiciária. Essa 

Reforma Judiciária é apontada por historiadores como um marco, justamente por ter 

dado à magistratura feições muito próximas às que tem hoje (CERQUEIRA, 2014, p. 

78), ou seja, um corpo burocrático especializado na prestação jurisdicional. Até aquele 

momento, havia uma confusão entre a função de investigar e julgar, enquanto outras 

funções, hoje consideradas tipicamente adjudicatórias, eram exercidas por juízes 

leigos, eleitos ou nomeados.  

Por essa razão, é somente no século XX que há um movimento claro no sentido 

do profissionalismo, que se caracteriza pelo “controle do exercício de uma ocupação” 

pelos próprios pares (BONELLI, 2009, p. 2). Nesse movimento, as carreiras jurídicas 

saem na frente e a magistratura já adota uma estratégia de se diferenciar ao enfatizar 

a neutralidade técnica, simultaneamente, se distanciando da burocracia e das 

disputas políticas O profissionalismo foi utilizado, portanto, no momento em que os 

magistrados perdem espaço no cenário político, como “uma forma diferente de 

influenciar a política sem se tornar um contendor específico” (BONELLI, 2009, p.3).  

As primeiras associações de magistrados surgem, entretanto, 

aproximadamente na metade do século XX. A primeira delas é a Associação dos 

Magistrados Brasileiros, fundada em 1949. Na sequência, temos a Associação dos 

Juízes Federais (AJUFE), fundada em 1972 e a Associação Nacional dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) em 1976 (VIANNA e PERLATTO, 2015, p. 11). 

A mais recente delas é a Associação Juízes para a Democracia (AJD), fundada em 

1991. Entre as entidades estaduais, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul 

(AJURS) foi criada em 1944, a Associação Paulista de Magistrados (APAMAGIS) foi 

fundada em 1953 e a Associação dos Magistrados Mineiros em 1954. Observa-se, 

portanto, que as primeiras associações são criadas em datas relativamente próximas. 

Como esclarece Engelman (2009, p. 187), as associações de magistrados no 

Brasil surgem, “num primeiro momento, para serem clubes sociais servindo como 

espaço para consagração com festas, sede social e programas de assistência aos 

associados”, e, em sua quase totalidade, ligadas à cúpula dos tribunais. Por essa 

razão, elas seguem trajetória diferente das associações de magistrados europeias em 

que: 
o associativismo está estreitamente vinculado às correntes ideológicas e 
organizações políticas que se constituem fora do espaço jurídico. Existindo 
um conjunto de associações que, inclusive, se posicionam em oposição às 
cúpulas dos tribunais, assumindo uma natureza sindical (ENGELMAN, 2009, 
p. 187), 

Daniela Barbosa
Falta o ano. 
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Muito embora as associações hoje tenham se transformado em verdadeiras 

porta-vozes de todos os tipos de interesses das magistraturas, o rompimento com o 

perfil de clube social não foi total. Esses objetivos continuam a integrar o escopo de 

funcionamento dessas associações nos dias de hoje. Por exemplo, o art. 2º, inc. III, 

do Estatuto da APAMAGIS prevê que uma das finalidades da associação é “promover 

atividades sociais, culturais, cientificas, recreativas e esportivas, para seus associados 

e dependentes” (APAMAGIS, s/d, on-line). Embora tenha modernizado seus estatutos 

e não mais contenha disposição similar, a AMB continua a oferecer a seus associados 

produtos e benefícios exclusivos, além de organizar, por exemplo, competições 

esportivas voltadas aos magistrados. 

É durante o processo de redemocratização, na década de 1980, que ocorre 

este realinhamento dos objetivos das associações. Conscientes dos riscos que as 

discussões institucionais realizadas durante a Assembleia Nacional Constituinte 

representariam, as associações se voltam para a defesa de interesses da classe 

(ENGELMAN, 2009, p. 188). Como explica Carvalho “processos constituintes são 

marcados pela forte participação de elites auto interessadas na consolidação ou 

manutenção de arranjos políticos-jurídicos que conservem o status quo estrutural em 

que se funda seu domínio” (CARVALHO, 2017, p. 33).  

De uma maneira geral, o posicionamento das associações, durante a 

Constituinte, era de que os problemas do Judiciário não eram resultado de falhas na 

magistratura. Para ilustrar esse ponto, Carvalho cita a passagem de autoria de Celso 

Bastos, à época da Constituinte, em que ele afirma que “no Judiciário residiam ‘as 

reservas maiores da sociedade em termos de saber, moralidade e devoção à coisa 

pública” (BASTOS apud CARVALHO, 2017, p. 43). Sustentavam, pelo contrário, que 

o problema do Judiciário era a sua extrema dependência do Executivo e do Legislativo 

e sua incapacidade, pela própria formação do magistrado, de jogar eficazmente o jogo 

político. A ideia que perpassa essa narrativa é a de um poder vítima dos demais 

poderes e que se vê incapacitado de desempenhar suas funções pela falta de 

recursos (CARVALHO, 2017, p.44). 

Um segundo ponto importante e que se vislumbra na argumentação das 

associações é a defesa da superioridade do juiz, mesmo em face do restante da 

burocracia. Segundo Carvalho (2017, p. 45), “o discurso associativo também 

localizava a classe da magistratura num plano distinto e superior ao dos funcionários 

públicos, como os quais os juízes não desejavam ser confundidos”. Para Almeida 
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(2010, p. 41), há uma combinação intrincada de discursos. De um lado, o discurso da 

autonomia profissional; de outro o discurso da separação de poderes, e, portanto, da 

distinção entre carreiras jurídicas e carreiras políticas dentro do Estado, 

acrescentando que, na visão dos magistrados, haveria uma superioridade deles em 

relação aos funcionários integrantes do campo político (ALMEIDA, 2010, p. 41). 

A magistratura, ou pelo menos parte dela, percebe-se como um grupo social 

homogêneo, cujo acesso exige a aprovação em concursos públicos, que pela 

profissionalização tem como principais examinadores membros da própria 

magistratura (BONELLI, 2005, p.111). Dessa forma, há um exame da compatibilidade 

do candidato à carreira e, portanto, da presença de características que o façam 

semelhante ao grupo. É possível observar que as entrevistas subjetivas mantiveram-

se em São Paulo, até 2012, quando foram consideradas ilegais pelo CNJ (HAIDAR, 

2012, online). Nessas entrevistas, realizadas a portas fechadas, pelos membros da 

banca, o candidato era questionado sobre temas que não integram o conhecimento 

técnico para o exercício da profissão. Entre as perguntas relatadas pelos candidatos 

do 183º Concurso de Ingresso na Magistratura que levou à decisão do CNJ, foram 

citadas as seguintes: “Gente de Brasília não costuma se adaptar à São Paulo, o sr. 

está convicto de seus propósitos?” ou “qual sua religião?”. 

Ao defender as entrevistas, desembargadores paulistas afirmaram que o seu 

objetivo era o de identificar “os candidatos talhados ao ofício de julgar”. Em suma, 

percebe-se a intenção de selecionar candidatos de um determinado perfil, o que 

envolve a instituição de ensino cursada pelo candidato, mas também outros critérios, 

como pode se perceber pelo teor de apenas duas das perguntas citadas. Trata-se, em 

síntese, de uma elite que seleciona, apenas, candidatos que se adequem a um certo 

padrão. Isso envolve fatores como relata Almeida (2010) a faculdade frequentada ou 

um “sobrenome da área”, ou seja, parentesco com outros magistrados. 

  A aprovação no concurso público para a magistratura marca a entrada do 

indivíduo em um grupo fechado, que se percebe como superior a outros grupos 

sociais, o que implica privilégios, mas também a possibilidade de punição. Se o 

pertencimento ao grupo garante a proteção pelos pares frente a ameaças externas, 

ao mesmo tempo pode levar ao ostracismo, se forem quebradas certas regras, em um 

sentido semelhante ao utilizado na democracia grega. 

A resistência ao controle externo deflui, naturalmente, dessa visão do mundo e 

da percepção de superioridade que magistrados cultivam sobre si mesmos. O 
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princípio da independência judicial é utilizado para dar substrato legítimo a esse 

posicionamento, ainda que a interpretação dada a ela pelas associações seja 

desconectada da razão de ser da independência judicial. No discurso das 

associações, a independência judicial surge não como uma garantia do cidadão frente 

ao arbítrio estatal, seja ele oriundo do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, e que 

tem como uma das facetas a existência de proteções ao Juiz, mas, sim, como uma 

proteção aos magistrados. Mais do que isso, a interpretação dada pelas associações 

à independência judicial incorre no erro de tratá-la “como um fim e não como um 

instrumento” (BURBANK e FRIEDMAN, 2002, p. 11) para atingir certos objetivos caros 

em uma sociedade democrática, como a igualdade e a legalidade.  

 

3.2 As associações de magistrados na Constituinte 

A combatividade das associações de juízes durante a Constituinte é relatada 

por diversos dos que dela participaram e foi alvo de ampla cobertura da imprensa à 

época (CARVALHO, 2017, p. 51). Dois pontos no capítulo dedicado à organização do 

Judiciário sofreram maior resistência por parte das associações e da magistratura em 

geral: a criação de um tribunal constitucional e a criação do CNJ (CARVALHO, 2017, 

p. 47 e 49).  

Quando posto em votação o capítulo que tratava do Poder Judiciário, houve 

tumulto, dada a pressão exercida pelo lobby do Poder Judiciário: 

A votação do Conselho Nacional de Justiça foi a mais polarizada. A disputa 
não havia sido definida no dia anterior (04/11/1987) por falta de quórum – 46 
a favor contra 40 que rejeitavam o Conselho. A pressão das associações 
havia sido objeto de intensas reclamações de a deputada Cristina Tavares 
(PMDB/PE) que denominou a ação como ‘’lobby de uma poderosa casta que 
não quer ser fiscalizada”. Em defesa da ação dos magistrados, Aroldo de 
Oliveira (PFL/RJ fez um desagravo na tribuna, afirmando que a “justiça 
brasileira é imparcial e que os privilégios estavam no Poder Executivo”. 
Contra a instituição do CNJ manifestou-se Stélio Dias (PFL/ES) que registrou 
o evidente conflito de interesses em jogo, para identificá-lo na tentativa da 
OAB de controlar a magistratura. “Não se pode mais disfarçar a existência de 
um dissídio, absolutamente encoberto por ‘lobbies” embuçados, contra a 
magistratura judicante, atingida em sua mais alta Corte, e a magistratura 
postulante, representada pelas tendências fiscalizadoras da Ordem dos 
Advogados do Brasil (CARVALHO, 2017, p. 58). 

Ao fim, a proposta de criação do CNJ foi derrotada, definitivamente, em 

plenário. Como resultado, no desenho institucional que emergiu da Assembleia 

Nacional Constituinte, criou-se um Judiciário com grau de independência sem 

Daniela Barbosa
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comparações, pelo menos, se nos atermos ao aspecto normativo (CLEVÈ, 1993, p. 

117). A opinião de Hélio Bicudo (PT/SP), autor da PEC nº 96, que serviu de texto-base 

para as discussões da Reforma do Judiciário de 1994, não era muito diferente: 

Na verdade, o problema é mais profundo, porque o Poder Judiciário é, dentro 
os três Poderes da República, o único infenso à fiscalização. Enquanto o 
Executivo é fiscalizado pelo Legislativo, este pelo povo, e ambos pelo Poder 
Judiciário, os juízes não se submetem a qualquer modalidade de censura 
externa (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 1992, p. 7849).  

As vitórias na Constituinte mostraram a força da classe quando unida e 

mobilizada. O momento pré-constituição, entretanto, é bastante diferente daquele que 

se segue. Embora não seja possível afirmar que o Judiciário era positivamente ou 

negativamente avaliado durante as discussões constitucionais, pela inexistência de 

dados, é perceptível o declínio da confiança no Judiciário nos anos seguintes à 

promulgação da Constituição Federal. Seja por escândalos de corrupção, seja por 

certa decepção da população com a morosidade do sistema de justiça e frente às altas 

expectativas criadas durante a Constituinte, ou seja, ainda pelo discurso econômico 

de redução do Estado, o fato é que o Judiciário passa a ser percebido como um 

problema e a tarefa das associações na defesa dos interesses corporativos se 

complica (SADEK, 2004, p. 84). 

3.3 As associações na Reforma do Judiciário de 2004: Segundo ato 

De início, é preciso dizer que a Reforma do Judiciário não era, em tese, 

combatida pelas associações de magistrados. Apesar da resistência ao discurso de 

corrupção ou inércia diante dos desafios vindos da ordem constitucional, os juízes 

estavam cientes de que o Judiciário estava aquém das expectativas da população e 

que, portanto, algum tipo de reforma seria necessário. O sentido da reforma pensada 

pelos magistrados é explicitado por Bonelli: 
O que os juízes esperavam da reforma era informatizar a justiça, para 
acelerar o andamento dos processos e facilitar o acesso das partes à 
informação. Tinham também interesse em criar Escolas da Magistratura para 
melhorar a qualificação profissional para o exercício da judicatura, e de 
aproximar o Judiciário da população, através do acesso à justiça 
impulsionado pelos juizados especiais e por outras formas de prestação 
jurisdicional (BONELLI, 2009, p. 6). 
 

Contudo, à medida que as discussões da reforma avançavam, fica evidente 

que a agenda do governo não era igual a agenda dos magistrados. A proposta de 

Reforma do Judiciário é patrocinada para toda a América Latina pelo Banco Mundial, 

Daniela Barbosa
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que via a necessidade, a partir de experiências anteriores, de se aprimorar o controle 

do Judiciário. Nesse cenário, e prevendo a resistência à Reforma, houve uma 

campanha para mostrar à população as deficiências do Judiciário brasileiro 

(BONELLI, 2009, p. 7).  

A partir do momento que as associações de magistrados percebem o sentido 

da Reforma, a resistência se organiza em torno de três eixos: 1º) que o objetivo da 

reforma era impor a “lógica do mercado”; 2º) que a situação brasileira não se 

comparava a dos demais países latino-americanos e 3º) que havia a necessidade de 

se proteger a independência judicial (BONELLI, 2009, p. 10). O discurso proferido por 

Celso Limongi no II Encontro de Juízes Estaduais, em outubro de 2004, ou seja, ainda, 

durante as discussões da Reforma, resume, como já notado por diversos autores, a 

postura da magistratura nacional frente ao projeto de reforma discutido no Congresso: 
O Judiciário não pode ser asséptico, previsível, domesticados pelos outros 
Poderes, pelo Banco Mundial, pelos grandes conglomerados econômico-
financeiros ou por um futuro Conselho Nacional de Justiça [...] Creio, pois, 
que a começar por este II Encontro Nacional de Juízes Estaduais, devemos 
cumprir um grave dever ético: iniciar, desde já, a luta, pela contrarreforma do 
Poder Judiciário, mantendo-o, com serenidade e cientificidade, infenso a 
injunções políticas, independente, imparcial e guardião eficaz dos direitos 
fundamentais do homem, sempre atento aos superiores princípios do Estado 
Democrático de Direito e dos superiores interesses da sociedade, de quem 
somo meros servidores (BONELLI, 2008, p. 16). 
 

Esse trecho do discurso é revelador, na medida em que contém os elementos 

principais da narrativa construída pela magistratura na luta pela manutenção de seus 

interesses corporativos. Aliás, o discurso menciona a “serenidade”, característica que 

Almeida (2010, p. 68) observa como uma constante na construção da imagem da 

“nobreza togada” e a “cientificidade” ou “tecnicidade”, que coloca a atuação dos 

magistrados como uma tarefa neutra e não política e que, portanto, não poderia ser 

controlada pelos agentes do campo político. 

Cabe destacar que houve divergências entre os magistrados e, por reflexo, 

entre suas associações durante as discussões da Reforma do Judiciário, ao contrário 

do que ocorrera durante a Assembleia Nacional Constituinte. Essa divisão facilitou a 

aprovação da Reforma do Judiciário e a criação do CNJ. 

Para Targa (2010), esse fenômeno vai muito além de uma diferença de visão 

sobre qual a melhor alternativa para enfrentar a crise do Judiciário ou sobre a criação 

de um órgão de controle. Segundo o autor, a ruptura da visão homogênea que se 

observou durante a Constituinte deve-se a alterações mais profundas na magistratura. 

Em primeiro lugar, como aponta Vianna (apud TARGA, 2010, p. 28), a composição do 
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Judiciário torna-se mais heterogênea, como resultado da mobilidade social e da 

democratização no acesso a cursos superiores, o que é particularmente sentido na 

área jurídica. Com isso, prossegue Targa, traz-se, para o interior da magistratura, 

novas concepções de mundo (2010, p. 29) e uma abertura a outras demandas sociais 

que não aquelas das elites tradicionais. 

Um segundo elemento chave é o próprio questionamento do papel do Direito 

e, por reflexo, do juiz em uma democracia. A linguagem da nova Constituição traz a 

discussão da Filosofia do Direito para o dia a dia dos juízes brasileiros, que percebem 

que para atender à Constituição, a clássica operação de subsunção do fato à norma 

não é suficiente. Com isso, ressalta Targa (2010), os juízes se tornam mais 

conscientes de que um julgamento é, também, uma manifestação política. 

A criação da Associação dos Juízes pela Democracia (AJD) é tanto causa, 

quanto efeito desse novo olhar que pelo menos parte da magistratura tem de sua 

função. Ao contrário das demais associações, a AJD já nasce com uma clara agenda 

política a partir da ideia da que a atividade de julgar não é neutra ou, exclusivamente, 

técnica. Em seus objetivos, está a luta pela independência do Judiciário, mas também 

pela democratização da magistratura e a transparência da justiça (Targa, 2010, p.52- 

56). Ao mesmo tempo, por força de seu estatuto, a associação:  
era proibida de pleitear qualquer ação corporativista, como lutas por 
aumentos de salários ou direito à greve, por exemplo, ou ainda representar 
seus associados para captação de benefícios como planos de saúde ou 
colônias de férias (TARGA, 2010, p. 57). 
 

Essa divisão fica evidente quando os presidentes das associações são 

chamados a emitir sua opinião na comissão especial da Reforma do Judiciário, entre 

15 de abril a 06 de maio de 1999 (ARANTES e SADEK, 2010, p. 9). Em sua 

manifestação inicial, em 27 de abril de 1999, o presidente da AMB, Luiz Fernando 

Ribeiro de Carvalho, empenhou-se “em mostrar que o Poder Judiciário, 

diferentemente, do que normalmente se propaga, não é um poder sem controles” 

(SADEK, 2010, p. 86). O foco do CNJ, ainda segundo o presidente da AMB, não 

poderia ser exclusivamente disciplinar, mas sim o planejamento. A associação não 

era, portanto, em princípio contrária à criação do CNJ, desde que tomadas precauções 

que Carvalho considerava necessária. 

Em 2000, entretanto, diante do relatório final da comissão especial, a AMB 

voltou à carga para questionar a participação de membros externos ao Judiciário no 

CNJ. A AJUFE, entretanto, posicionou-se favoravelmente à participação de 
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representantes do MP e da OAB e contra a participação de membros da sociedade 

civil. As posições diferentes tinham, como uma das razões, a disputa interna entre os 

órgãos de cúpula e juízes de primeiro grau. Para os juízes em início de carreira, a 

criação do CNJ era vista como uma oportunidade de democratização do Judiciário. 

Segundo Bonelli, é exatamente isso que se dá:  
A maior novidade que a reforma do Poder Judiciário introduziu foi a motivação 
dos magistrados para a luta contra ela. Isto renovou lideranças, ampliou a 
participação e a democratização das relações entre juízes e 
desembargadores. Se neste vínculo hierarquizado predominar a imposição 
ou a discórdia, a existência da via do recurso ao CNJ, funciona como pressão, 
empoderando os juízes na forma como se relacionam com os 
desembargadores (BONELLI, 2008, p. 18). 
 

Por outro lado, a fim de evitar uma possível inconstitucionalidade, manteve-se 

o CNJ na estrutura do Judiciário e sob domínio do STF (CARVALHO e LEITÃO, 2013, 

19). Nesse contexto, abriu-se um novo campo de disputa, isto é, o STF com a 

vantagem da utilização dos instrumentos jurídicos. 

 
3.4 As associações após a criação do CNJ:  Terceiro ato 
 

A aprovação da reforma em termos diferentes daqueles imaginados pelas 

associações leva a uma nova forma de resistência: a judicialização. Segundo Oliveira 

(2016, p.112), 40% das ações diretas por inconstitucionalidade  julgadas pelo STF, 

entre outubro de 1988 e julho de 2014, tratavam de conflitos envolvendo agentes 

públicos e outros 15% de conflitos sobre administração pública. A autora conclui que 

“pelo menos a metade do que o tribunal discute em termos de funcionalismo público 

refere-se às carreiras da justiça” e, somando-se os temas tratados em administração 

pública, conclui que “considerável tempo do STF em controle concentrado de 

constitucionalidade via Ação Direta de Inconstitucionalidade é gasto com assuntos 

pertinentes ao funcionamento do próprio sistema estatal de justiça” (OLIVEIRA, 2016, 

p. 113).  

No mesmo sentido, Ribeiro e Arguelhes constatam que “as associações de 

magistrados são responsáveis pela esmagadora maioria das ações diretas de 

inconstitucionalidade contra o CNJ (um total de 27, ou seja, cerca de 63% das ações 

diretas de inconstitucionalidade no período analisado” (2015, p. 484). Há evidências, 

portanto, de que as associações de magistrados recorrem ao STF nas ocasiões em 

que os interesses de seus associados são contrariados. 
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O uso do controle de constitucionalidade como meio de contornar iniciativas do 

Executivo ou Legislativo já foi estabelecido por um número grande de pesquisas. Não 

se discute, hoje, como demonstram os trabalhos de Hirschl (2008) e Tate e Vallinder 

(1995) que diversos atores políticos utilizam o recurso ao Judiciário como forma de 

obter resultados que não obtiveram na disputa majoritária. Como notam Epstein e 

Rowland (1991, p. 206), contudo, o sucesso para os grupos de interesse não precisa 

ser, exclusivamente, a vitória nos tribunais. Citando uma série de estudos realizados 

sobre a litigância por grupos de interesse norte-americanos, os autores observam que 

o sucesso pode significar a capacidade de influenciar a definição da agenda da 

Suprema Corte (que, no caso dos Estados Unidos, pode escolher os casos que vai 

julgar); a possibilidade de chamar a atenção para argumentos contrários à decisão 

combatida ou, simplesmente, a possibilidade de dar visibilidade para sua causa, o que 

irá ter reflexos na sua capacidade de se financiar. 

Segundo Taylor, o uso do Judiciário é uma extensão das táticas políticas, de 

maneira que as “táticas legais são uma extensão das estratégias políticas 

implementadas entre uma variedade de instituições políticas” (2008, p. 49). O uso dos 

tribunais resulta, portanto, de uma análise de custos e benefícios como a de qualquer 

atuação. A partir do estudo sobre litigiosidade em relação a quatro políticas21 adotadas 

durante os mandatos de Fernando Henrique Cardoso, Taylor busca identificar quais 

seriam as condições favoráveis ao uso do Judiciário. 

Taylor (2008), em uma de suas conclusões, afirma que as regras do controle 

de constitucionalidade brasileiro só dão acesso ao controle concentrado a um grupo 

pequeno de legitimados, assim, contestações por ADI são mais frequentes quando 

uma determinada política afeta diretamente um desses grupos (2008, p. 70). As 

associações de magistrados situam-se, justamente, nesse espectro por serem 

legitimadas a propor ADI. 

Na sequência, Taylor sustenta quem nas ações diretas de 

inconstitucionalidade, o STF funciona como ponto de veto22 sendo “um poderoso 

 
21 As políticas estudadas foram regras sobre reforma agrária; indústria automobilista; reforma 

previdenciária e medidas para o enfrentamento da crise energética.  
22 Veto points são foros institucionais que permitem a atores políticos exercer ou ameaçar o seu poder 

de veto em relação a uma determinada política. A existência de veto points permite que grupos 
relativamente pequenos ou politicamente fracos funcionem como veto players. Um outro ponto que 
Taylor ressalta é o fato de que nem todos os veto players têm acesso aos mesmos veto points. Com 
isto, os veto players similares podem adotar estratégias políticas diferentes (TAYLOR, 2008, p.75-
76). 
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instrumento para rapidamente pausar ou reverter a implementação de uma política, 

sem possibilidade de outros recursos” (TAYLOR, 2008, p. 78). Ao estudar a 

impetração de ADIs, especificamente, por partidos políticos nos governos de 

Fernando Henrique e Lula, Taylor e Da Ros (2008) estabelecem, a partir dos pontos 

comuns da utilização das ADIs nesses contextos, dois usos políticos desta via.  

O primeiro deles é o que denominam judicialização como tática de oposição 

(TAYLOR e DA ROS, 2008, p. 838). Nesse caso, as cortes são utilizadas “com o 

propósito de declarar oposição ou desmerecer políticas públicas adotadas pelo 

governo” ou com o “objetivo de vetar integralmente ou retardar a implementação de 

determinadas políticas governamentais” (TAYLOR e DA ROS, 2008, p. 838). Em 

síntese, nesse caso, a judicialização pode atingir seus objetivos mesmo que a política 

não seja completamente derrotada. O segundo uso é a judicialização como arbitragem 

de interesses em conflitos. O objetivo é de “definir ou aperfeiçoar determinadas ‘regras 

do jogo’” (TAYLOR e DA ROS, 2008, p. 840), isto é, casos em que a ADI busca alterar 

o equilíbrio entre dois atores em conflito. Os autores inserem as disputas sobre a 

reforma do Judiciário nesse grupo porque “se trata fundamentalmente da batalha pela 

redefinição de posições internamente às profissões jurídicas” (TAYLOR e DA ROS, 

2008, p. 842). Esquematicamente, a relação entre as associações de magistrados, o 

CNJ e o STF pode ser representada da seguinte forma: 

 

FIGURA 6 – Relação entre associações de magistrados, STF e CNJ  

     STF 
Associações de Magistrados 
      CNJ 

     
   Tribunais e Magistrados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O objetivo aqui  é o de melhor compreender o posicionamento das associações 

de magistrados após a aprovação da reforma e da consequente criação do CNJ. A 

primeira providência foi utilizar o STF como um ponto de veto pelo questionamento da 

constitucionalidade da criação do CNJ. 

Assim, a AMB propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o argumento de 

que a criação do conselho violaria a separação de poderes e o pacto federativo, por 

Daniela Barbosa
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reduzir ou impedir a autonomia dos Estados na organização de seu Judiciário. A ação 

gerou intenso debate no STF. Apesar de julgada improcedente, tendo se decidido pela 

constitucionalidade do CNJ, nos exatos moldes da EC nº 45/04, os Ministros Marco 

Aurélio de Mello, Sepúlveda Pertence e Ellen Gracie entenderam que a presença de 

membros externos à magistratura violava, sim, a independência judicial. Em seu voto, 

o relator Ministro Cezar Peluso salientou não só que o CNJ é um órgão integrante da 

própria estrutura do Judiciário, como também que suas ações são controladas pelo 

STF.  

A questão do corporativismo foi expressamente discutida pelos Ministros, que 

reconheceram a dificuldade de se realizar o controle disciplinar, especialmente, dos 

membros integrantes do Segundo Grau, o que chamam “correição horizontal”, já que 

todos os membros de um tribunal são hierarquicamente iguais. Além disso, tanto o 

Ministro Sepúlveda Pertence, quanto o Ministro Nelson Jobim, esse último 

responsável pela relatoria do capítulo dedicado ao Judiciário na revisão de 

constitucional de 1993 que não chegou a ser votado, chamaram a atenção para dois 

fatos relevantes. O primeiro deles é a inexistência de dados sobre o Judiciário, o que 

dificulta a tomada de decisões estratégicas. O segundo é a inexistência de 

coordenação, o que reflete na própria qualidade da prestação jurisdicional. Essa 

questão pode parecer menor, mas, para o usuário do serviço, é extremamente 

relevante, pois cada tribunal adota nomenclaturas, horários e padrões diferentes, 

apenas para ficarmos nas situações mais cotidianas. O Ministro Nelson Jobim 

salientou, ainda, em seu voto, que as próprias associações estavam divididas, já que 

a AJUFE e a ANAMATRA (representantes da Justiça Federal) haviam se manifestado 

pela constitucionalidade do CNJ, ainda que com reservas quanto à participação de 

membros externos à magistratura.  

Julgada constitucional a criação do CNJ, as associações mudaram suas 

estratégias. A primeira estratégia adotada pós CNJ foi a de trabalhar para uma maior 

participação das associações no conselho. Fragale (2013, p. 981), com base em 

dados referentes ao período de 2011-2013, aponta que a participação do movimento 

associativo é frequente entre os membros indicados pelo STJ para integrar o CNJ. 

Tentando ampliar essas informações para um período mais longo, e com dados do 

currículo lattes e da página da AJUFE e AMB comparados  com os indicados pelo STJ 

ao CNJ, observei  que  dos 12 indicados pelo STJ, de 2013 a 2020, quatro já haviam 

participado da vida associativa (Guilherme Calmon; Fernando Cesar Batista de 



80 
 

Mattos; Candice Lavocat Galvão Jobim e Flávia Moreira Guimarães Pessoa), 

enquanto outro (Saulo Bahia) passou a participar da associação após sua passagem 

pelo CNJ. Em 2015, a participação das associações ficou ainda mais evidente com a 

criação, pelo Presidente do STF e do CNJ, Ministro Ricardo Lewandowski, de um 

conselho consultivo formado por associações de magistrados. Quando questionado, 

o ministro sustentou que a participação das associações seria “expressão de um 

modelo de democracia participativa previsto na Constituição” (RIBEIRO e 

ARGUELHES, 2016, p. 30-31).  

A segunda estratégia foi a de judicializar aquelas medidas contrárias aos 

interesses dos magistrados que, por razões que fogem ao objeto da pesquisa, não 

são neutralizadas ainda dentro do CNJ. Nesse sentido, ressalto que a pesquisa capta 

apenas uma parte das interações entre associações de magistrados e CNJ. Pelo que 

transparece em algumas discussões nas ações diretas de inconstitucionalidade, as 

associações foram chamadas, mesmo antes da criação do conselho consultivo em 

2015, para discutir algumas das medidas mais polêmicas, até porque o regimento 

interno do CNJ prevê a possibilidade de realização de audiências públicas. É possível 

conjecturar, portanto, que a redação final das resoluções, que são os atos 

questionados por ADI, já é resultado de algum processo de acomodação entre a 

intenção inicial do CNJ e as resistências manifestadas pelas associações.  

Sintetizando o capítulo, a literatura mostra a importância histórica dos 

magistrados na decisão das questões políticas centrais para o País desde a 

Independência até meados do século XX com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988. Após a democratização, houve mudanças também na magistratura. Ainda 

que os juízes venham, em sua maioria de uma elite, ao menos uma parcela dos 

magistrados não está filiada a uma agenda conservadora. Visões diferentes sobre o 

papel da magistratura contribuíram para que a Reforma fosse aprovada nos termos 

em que foi. Mesmo assim, é preciso ressaltar que a magistratura saiu parcialmente 

vitoriosa, tendo conseguido vetar as propostas mais radicais que ameaçassem seus 

privilégios e prerrogativas. O CNJ mantém todas as características de um órgão, como 

visto pelos critérios teóricos estabelecidos por Garoupa e Ginsburg (2008), com foco 

na independência e não no controle, o que não as impediu de tentar barrar por 

completo a criação do CNJ.  Após a instalação do CNJ, as associações de 

magistrados passam a atuar em diferentes frentes. Paralelamente à atuação no 

Legislativo, por meio de departamentos de acompanhamento institucional, e no 
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próprio CNJ, elas recorrem ao Judiciário para questionar medidas adotadas pelo 

órgão. Esquematicamente, os principais acontecimentos influenciadores da vida 

associativa são assim representados. 

 

FIGURA 7 – Linha do tempo 

 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Na próxima seção, faço uma breve apresentação do perfil das associações de 

magistrados de âmbito nacional ou que aparecem com mais frequência na amostra 

de pesquisa. 

 

3.5 As associações de juízes no Brasil: algumas biografias 
 

Não irei tratar aqui das associações estaduais. Não que elas não sejam 

relevantes, contudo, era preciso fazer algum recorte, pois há um número expressivo 

de associações. Cada Estado conta com uma associação de magistrados estaduais. 

Além delas, temos associações de juízes federais organizados, geralmente, por região 

da Justiça Federal. Os juízes do trabalho possuem associações diversas, sem 

mencionar associações que unem juízes de vários estados, mas sem representação 

nacional. Nesse contexto, resolvi restringir a presente descrição às principais 

associações de caráter nacional e àquelas que aparecem com frequência entre as 

autoras de medidas contra atos do CNJ. Adotei estratégia semelhante a de Bonelli 

(2005) e foquei nas publicações das associações como fonte principal de dados.  

 

 3.5.1 A Associação dos Magistrados Brasileiros 
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A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) foi oficialmente criada em 10 

de setembro de 1949, muito embora, como consta em sua própria página histórica, 

discussões para a criação de uma associação nacional tenham se iniciado já em 1936 

e a eleição da primeira diretoria ocorrido em 1948. De acordo com a informação da 

Associação, ela é “a maior entidade representativa da Magistratura nacional, nas 

esferas estadual, trabalhista, federal e militar”,23 congregando: 27 associações de 

juízes estaduais, cinco de juízes trabalhistas e duas de juízes militares e é gestora da 

Escola Nacional da Magistratura que não só realiza cursos de especialização, como 

também auxilia as escolas de magistratura mantidas pelos tribunais. Como já relatado 

acima, a AMB oferece benefícios aos seus associados, embora a restrição de acesso 

não permita saber quais são ou qual é sua extensão. 

A AMB publica uma revista com circulação semestral. A última edição 

disponível, publicada em novembro de 2019, por exemplo, traz na capa a juíza Renata 

Gil, primeira mulher a ocupar a presidência da associação. Além de várias páginas 

dedicadas ao relato das atividades da gestão que se encerrava e de eventos 

realizados, há notícias relacionadas à atuação da AMB na defesa da magistratura. 

Uma delas é a propositura de ADI contra a Lei nº 13.869/19, que ficou conhecida como 

Lei do Abuso de Autoridade. Na seção dedicada ao Legislativo, consta a informação 

de que a PEC que permite a permuta de juízes entre tribunais estaduais, iniciativa que 

conta o apoio da associação, recentemente recebeu aprovação da Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Outra notícia relatava o trabalho 

realizado pela associação e pelos representantes da magistratura de Goiás, visando 

a retirada da pauta da PEC que alterava a iniciativa legislativa para propositura de leis 

pelos tribunais e exigia que o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP) enviassem relatório de atividades anuais. 

Ainda exemplificando o teor da revista, cabe destacar que ela contém relato  

também da atuação da associação junto ao CNJ, com informações sobre defesa de 

ao menos um associado alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e de auxílio 

a magistrados que buscavam remoção no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 14ª 

Região. Cita, ainda, como vitória a criação de um grupo de trabalho no CNJ para 

“debater as condições de trabalho de magistrados com filhos especiais” (AMB, 2019, 

 
23 Conheça a AMB. AMB. Brasília – DF, c2017. Disponível em: <https://www.amb.com.br/conheca-a-

amb/?doing_wp_cron=1587423719.7083320617675781250000>. Acesso em:  22 de abr. de 2019. 

https://www.amb.com.br/conheca-a-amb/?doing_wp_cron=1587423719.7083320617675781250000
https://www.amb.com.br/conheca-a-amb/?doing_wp_cron=1587423719.7083320617675781250000
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p. 22). Como uma das iniciativas mais relevantes, a revista explica que a pesquisa 

conduzida pela associação em conjunto com a Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC-Rio) serviu de ponto de partida para evento organizado pelo CNJ 

chamado “Magistrado do Futuro”.  

Além da revista, a AMB publica um Boletim Diário com informações relevantes 

para magistrados e um clipping com notícias veiculadas em jornais e revistas sobre a 

associação e seus membros. Ela também não abandonou o seu caráter de clube 

social, organizando os Jogos Nacionais da Magistratura a cada três anos e, 

recentemente, criou um Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados. 

Disponibiliza, ainda uma seção reservada à divulgação de livro de interesse ou de 

autoria dos magistrados, além de várias propagandas de editoras. 

 

3.5.2 Associação dos Juízes Federais do Brasil 
 

 A Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) foi fundada em 21 de 

setembro de 1972 para representação dos juízes federais de primeiro e segundo grau. 

Até 1993, a sede da associação funcionava na “vara em que atuava o presidente ou 

em uma sala do fórum”.24 Em 1994, a associação narra ter iniciado uma nova fase, 

com o aumento do número de associados para mais de 400 e com lutas contra os 

baixos vencimentos. Nesse período, a AJUFE foi responsável pela greve dos juízes 

federais por um dia (TREVISAN, 1999, on-line) contra a CPI do Judiciário 

Em 2000, inicia-se o que a própria associação denomina terceira fase, com a 

um distanciamento das posições da AMB e aproximação do movimento sindical. 

Pesquisas demonstram que a AJUFE foi responsável pela convocação de greves em 

diferentes períodos. Em 2011, houve um dia de paralisação25 (AMMP, 2011, on-line) 

para obter um aumento de mais de 14% e equiparação ao MP em relação a vários 

benefícios. Em 2018, a AJUFE novamente convocou um dia nacional de paralisação 

contra o fim do auxílio moradia, quando a questão era debatida no STF (VILELA, 2018, 

 
24 Apresentação. AJUFE. Brasília - DF, s/d. Disponível em: <https://www.ajufe.org.br/ajufe/ 

apresentacao>. Acesso em: 10 de mar. de 2020. 
25 Greve dos juízes federais tem adesão quase total. AMMP, Minas Gerais – MG, 2011.  Disponível  

em: <https://amp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/2663740/greve-dos-juizes-federais-tem-adesao-
quase-total>. Acesso em: 15 de abr. de 2020. 

 

https://www.ajufe.org.br/ajufe/%20apresentacao
https://www.ajufe.org.br/ajufe/%20apresentacao
https://amp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/2663740/greve-dos-juizes-federais-tem-adesao-quase-total
https://amp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/2663740/greve-dos-juizes-federais-tem-adesao-quase-total
Daniela Barbosa
Laura, esse período eu não consegui entender. Você quis dizer que mesmo atuando no Legislativo e no CNJ, as associações recorrem ao Judiciário?
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on-line), demonstrando que as associações acabam por desempenhar papel 

semelhante a de sindicatos. 

A AJUFE reserva uma página para os projetos de lei e proposta de emendas 

constitucionais que a associação acompanha de perto pela sua ação institucional. Em 

questões centrais, como o combate à Lei do Abuso de Autoridade, a AJUFE, por 

vezes, se alinha a outras associações.  A associação publica também um informativo 

duas vezes ao ano. Da mesma forma em que se observa na revista da AMB, há várias 

páginas dedicadas à agenda do presidente e à realização de eventos e premiações. 

O informativo conta com páginas de publicidade da Caixa Econômica Federal e da 

Mitsubishi com direcionamento à página de acesso restrito aos associados. Há, ainda, 

propaganda da Juruá Editora, que oferece condições especiais para publicação e 

desconto de 30% para aquisição de obras por ela publicadas.  

 

3.5.3 Associação Juízes para a Democracia 
 

A Associação Juízes para a Democracia (AJD) foi fundada em 13 de maio de 

1991 em São Paulo. Na seção “Quem Somos”, deixa claro que não defende interesses 

corporativistas. Seus objetivos são a democratização do Judiciário, “o resgate do 

serviço público (como serviço ao público) inerente ao exercício do poder, que se deve 

pautar pela total transparência, permitindo sempre o controle do cidadão” (AJD, 

c2019, on-line).  

Como mencionado na introdução e na revisão da literatura, a AJD nasce como 

resultado de um novo olhar sobre a função do juiz, reconhecendo que a atividade 

jurisdicional não é neutra. Na apresentação que a associação disponibiliza em sua 

página, esse preceito está expresso da seguinte forma: 

 
Afinal, não basta que o juiz bem conheça a lei. Tem que dar ao Direito o 
sentido de uma prática social rumo à utopia de uma sociedade justa que, 
como advertiu Cornelius Castoriadis, não é aquela que adotou leis justas para 
sempre e sim aquela em que a questão da Justiça permaneça 
constantemente aberta (AJD, c2019, on-line). 

 

A AJD pública documentos de elaboração própria e de autoria de outros 

alinhados com os seus objetivos. Há, assim, “Manifesto para a Criação da Comissão 

da Verdade”; uma “Carta aos Três Poderes – Caso Gomes Lund” e “Nota Pública 

sobre a Segurança Pública do Sistema Prisional Catarinense” ou mesmo uma 
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manifestação de apoio a projeto de lei que permite a participação de doulas em partos 

ou contra a privatização do sistema carcerário. 

Entre esses documentos, consta a nota pública “Não se combate corrupção 

corrompendo a Constituição”, em que a associação se posiciona de forma firme não 

só contra as chamadas “10 medidas contra a corrupção”, pensadas pelos integrantes 

da força-tarefa do Ministério Público Federal responsáveis pela Operação Lava-Jato, 

como também contra os excessos da mesma operação. Posiciona-se, também, 

contrariamente ao impeachment de Dilma Rousseff, sustentando que houve “distorção 

e flexibilização dos graves e excepcionais requisitos para o processo”.  

Não há página dedicada à diretoria atual ou a diretorias passadas. Aliás, não 

há qualquer informação sobre quem integrou a diretoria da associação. A associação 

também edita boletins informativos. O último disponível foi publicado em março de 

2020, quando a pandemia causada pelo Covid-19 já começava a preocupar o Brasil. 

Por essa razão, todo o boletim foi dedicado a textos sobre a importância dos Direitos 

Sociais e os impactos da doença no sistema prisional e nas relações trabalhistas. Ao 

contrário dos demais informativos e revistas, com páginas dedicadas à divulgação de 

eventos, os boletins são dedicados exclusivamente à publicação de artigos e opiniões 

de magistrados. O boletim anterior, publicado no final de 2019, contém, aliás, artigo 

de autoria do juiz Zéu Palmeira Sobrinho intitulado “O autoritarismo como 

degeneração da independência do magistrado”, chamando a atenção, mais uma vez, 

para os excessos da Operação Lava-Jato. É visível que o foco da associação está em 

temas escolhidos e não nos próprios magistrados não só pelo conteúdo publicado, 

mas pela própria forma como eles são trazidos.  

 

3.5.4 A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais 
 

A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) foi fundada 

em 2001. Na página da associação, na aba institucional e, na sequência, memória, 

relata-se que a associação foi criada em razão da insatisfação com a atuação das 

outras associações. Em pesquisas em jornais, localizei que a insatisfação se referia à 

atuação da AMB (PRATES, 2011, on-line). Não há menção a antigas diretorias ou 

presidentes. Os artigos e notas oficiais disponíveis na página não vão além de 2018. 

O único benefício mencionado na página é da assessoria jurídica em processos 
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judiciais e administrativos perante a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça e 

a demais tribunais superiores. 

De uma maneira geral, a ANAMAGES esteve envolvida em um número 

significativo de disputas internas e com os seus próprios associados. Em reportagem 

de 2011, o jornal Estado de Minas noticiou que o Desembargador Elpídio Donizetti, 

aparentemente um dos fundadores da associação, tinha obtido o desconto de R$ 30 

(trinta reais) dos salários de juízes, na ativa e aposentados, e de pensionistas do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ/MG) para contribuição à associação, no ano 

de 2005. Diante das reclamações feitas pelos juízes, a “contribuição” foi suspensa. 

Em 2017, a eleição na associação foi precedida de acusações de desvios e de 

nepotismo. 

As disputas com a AMB também é uma característica que se manteve mesmo 

após algum tempo de funcionamento da associação. Em 2009, a ANAMAGES iniciou 

um procedimento de controle administrativo no CNJ, alegando que as promoções por 

merecimento no TJ/MG não seguiram as regras fixadas pelo CNJ. As irregularidades 

perduraram entre 2006 a 2009 e afetavam mais de 400 promoções, como reconhecido 

pelo próprio CNJ ao julgar a questão. Contudo, a reclamação foi lida, por parte dos 

magistrados, como retaliação a alguns dos promovidos no período e que eram 

integrantes da cúpula da AMB. Pouco antes do julgamento do mérito do pedido pelo 

CNJ, em 2012, o Desembargador Doorgal Borges de Andrada, que havia sido vice-

presidente da AMB, publicou um artigo criticando a ANAMAGES e, em especial, 

Elpídio Donizetti.  

Tais fatos podem explicar a dificuldade da associação em se firmar, além da 

prevalência da AMB, que congrega 27 associações de juízes estaduais, o que 

evidencia a sobreposição de atuação. 

 

3.5.5 Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho  
 

A última associação que recebe uma maior atenção é a Associação Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA). Criada em setembro de 1976, 

a ANAMATRA destaca em sua página histórica que foi criada na vigência do Ato 

Institucional nº 5 (AI-5) e, portanto, antes da promulgação da LOMAN, em um 
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momento que juízes não gozavam de vitaliciedade no Brasil.26 A ligação da 

magistratura do trabalho com causas sociais fica evidente logo de início. A 

ANAMATRA mantém um programa para a realização de palestras em escolas com o 

objetivo de conscientizar e informar crianças e adolescentes sobre direitos 

fundamentais. Na aba do programa, é possível, ainda, acessar cartilhas em 

quadrinhos com noções históricas sobre direitos trabalhistas.  

A Revista ANAMATRA teve seu último número divulgado em 2011, embora o 

Jornal ANAMATRA seja ainda publicado. Mesmo em relação ao jornal, é possível 

observar mudanças importantes. Nos últimos anos, o jornal só tem sido publicado em 

razão de eventos especiais, sejam eles congressos, seja a realização de eleições, por 

exemplo. Entre as associações pesquisadas, a ANAMATRA foi a única que 

disponibilizou totalmente a plataformas eleitorais das chapas que disputaram as 

últimas eleições.  

A ANAMATRA foi, ainda, a única associação a deixar aberta, ao menos em 

parte, a área destinada aos benefícios dos associados. Ainda que a consulta das 

especificações dos benefícios exija o credenciamento, é possível consultar as 

empresas que concedem tais benefícios. Essa medida pode parecer insignificante, 

mas ele contribui para a transparência por permitir ao cidadão conhecer de forma clara 

com quem as associações, e, por via reflexa, os magistrados mantêm ligações. Além 

disso, a ANAMATRA mantém uma ouvidoria que pode ser acessada pelo público em 

geral, o que sinaliza pelo menos a intenção de contato com os usuários do serviço. 

  

3.6 Observações finais 
 

Este capítulo teve como objetivo mapear a história e as características do 

movimento associativo de magistrados no Brasil. Sem deixar de lado sua função 

inicial, de lugar de congregação em seu sentido mais amplo, as associações 

passaram, ao defender uma forma de pensar a função do Judiciário e do juiz, a tratar 

de questões políticas. Como os magistrados não podem ser sindicalizados, as 

associações desempenham o papel de órgãos de defesa de interesses corporativos. 

 
26 Embora não se trate de informação essencial para este trabalho, é importante anotar que a 

ANAMATRA foi uma das primeiras associações a ser presidida por uma mulher, na gestão 
1989/1991. A AMB elegeu uma mulher para a presidência, pela primeira vez, em novembro de 2019. 
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A atuação das associações também tem gerado desconforto no interior da 

própria magistratura. Ao deixar a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região, o desembargador Fábio Prieto citou não só a conversão das associações em 

verdadeiros sindicatos, como criticou o afastamento de magistrados para o exercício 

de cargos nelas. Por fim, defendeu a extinção das escolas de magistratura, mantidas 

pelas associações em convênio com os tribunais, por não se justificar que após a 

aprovação em concurso, o juiz tenha que se dedicar a um curso de formação que 

“ensina matéria do 2º e 3º ano de faculdade”.  

Ao tratar a criação de um órgão de controle como uma ameaça à independência 

judicial, seja na Constituinte, seja durante as discussões da Reforma do Judiciário, as 

associações escamotearam a defesa dos interesses corporativos ignorando, em 

contrapartida, as demandas da sociedade por maior transparência. Nos capítulos 

seguintes, discuto como as associações utilizam o texto constitucional e o Judiciário 

na tentativa de resistir ao controle exercido pelo CNJ. 
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CAPÍTULO 4: ASSOCIAÇÕES DE MAGISTRADOS – A RESISTÊNCIA 
PELAJUDICIALIZAÇÃO 

 
Este capítulo tem duplo objetivo. O primeiro deles é uma explicação inicial 

sobre os instrumentos processuais utilizados pelas associações de magistrados 

contra os atos do CNJ. O segundo objetivo é a análise dos anos iniciais do 

funcionamento do CNJ. 

A aprovação da Reforma do Judiciário não encerrou a disputa quanto à criação 

do CNJ. A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) foi ao STF para sustentar 

que a participação de membros externos ao Judiciário implicava violação do art. 2º da 

CRFB/88, cláusula pétrea, que define a separação e independência entre os Poderes. 

A pretensão veiculada na ADI 3367 foi julgada rapidamente em 13 de abril de 2005, 

permitindo que o órgão fosse instalado menos de um ano após a sua criação. O fim  

deste capítulo é o de analisar a atuação do órgão em seus primeiros anos até a crise 

gerada por duas iniciativas do CNJ: a investigação sobre transações suspeitas, 

conforme classificação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), 

envolvendo magistrados e a regulamentação do procedimento administrativos 

disciplinar. Esses primeiros anos são caracterizados, enfim, pela consolidação do CNJ 

como um novo e poderoso ator e pela resistência das associações de magistrados, 

quase que unicamente pela judicialização. Os confrontos tornam-se cada vez mais 

frequentes até o momento que a atuação do CNJ passa a ser vista como ameaça a 

todos, inclusive a cúpula dos tribunais.   

A pesquisa no banco de dados do STF demonstrou, como já delineado no 

capítulo metodológico, que as associações de magistrados utilizaram dois 

instrumentos jurídicos para resistir à atuação do CNJ: as ações diretas de 

inconstitucionalidade e os mandados de segurança. Ambos são instrumentos 

processuais com objetivos e características muito definidas, não sendo a propositura 

de um ou outro resultado da escolha das associações de magistrados, mas sim 

determinada pelo caso concreto. 

Sinteticamente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade integra o sistema de 

controle concentrado de constitucionalidade, e só pode ser proposta por um rol 

relativamente pequeno de legitimados composto por: Presidente da República; 

Governadores de Estado e do Distrito Federal; Mesas do Senado Federal, da Câmara 

Legislativa e das Assembleias Legislativas do Estado ou do Distrito Federal; 
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Procurador Geral da República; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; partidos políticos com representação no Congresso Nacional e confederações 

sindicais ou associações de classe de âmbito nacional. As ações diretas de 

inconstitucionalidade têm por objetivo retirar do ordenamento jurídico de lei ou ato 

normativo que não esteja de acordo com o texto constitucional. 

O mandado de segurança, a seu turno, visa proteger “direito líquido e certo não 

amparável por habeas corpus ou habeas data, contra ato de agente público ou agente 

de pessoa jurídica que exerce atividade do poder público” (art. 5º, LXIX, CRFB/88). 

Por direito líquido e certo, entende-se aquele que pode ser comprovado 

documentalmente, sem a necessidade de produção de outras provas (LOPES DA 

COSTA apud VELLOSO, 1990, p. 81) 

Em síntese, a opção por mandado de segurança ou ação direta de 

inconstituiconalidade é definida, quase que totalmente, pelo ato do CNJ que se 

pretende questionar. Resoluções como atos normativos são geralmente atacadas por 

ações diretas de inconstitucionalidade, sendo cabível o mandado de segurança em 

alguns poucos casos em que a resolução não se limita a regular situações abstratas. 

Decisões em procedimentos administrativos pelos seus efeitos concretos sobre a 

esfera jurídica de uma determinada pessoa ou grupo de pessoas só podem ser 

questionadas por mandado de segurança, salvo a hipótese remota de uma decisão 

que contenha disposição expressa de aplicação a todos os outros casos semelhantes. 

 

TABELA 7 – Comparação ADI e MS 
MEDIDA AUTORES ATO OBJETIVO EFEITOS 

ADI Só aqueles previstos na 

própria CF 

Leis e atos 

normativos 

Retirar a lei ou 

ato do 

ordenamento 

jurídico  

Gerais – a 

retirada da lei 

ou ato do 

ordenamento 

jurídico 

aproveita a 

todos os 

cidadãos 
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MS Qualquer um que tenha 

direito líquido e certo 

lesionado não amparado 

por outro remédio 

processual 

Ato de autoridade 

pública ou de agente 

no exercício do poder 

publico  

Evitar ou cessar 

a lesão de 

direito 

Apenas entre 

as partes do 

processo 

Fonte: Elaboração própria. 

Foram encontradas 26 ações diretas de inconstitucionalidade propostas por 

associações de magistrados contra atos do CNJ e 31 mandados de segurança. Há 

uma ligeira prevalência de ações movidas pela ANAMAGES, ainda que nenhuma das 

ações diretas de inconstitucionalidade tenha sido conhecida por falta de legitimidade 

ativa. Por reunir, somente, juízes estaduais, o STF entende que a ANAMAGES não 

reúne as condições necessárias para legitimá-la à propositura de ações diretas de 

inconstitucionalidade. É curioso, entretanto, que apesar das sucessivas decisões 

negando seguimento às ações propostas por ela, a ANAMAGES continue a acionar o 

STF. Esse parece ser um dos exemplos em que a litigância não tem a finalidade de 

obter uma vitória, mas apenas o objetivo de sinalizar a contrariedade e dar visibilidade 

do pleito e da própria associação.  

 Em seguida, temos a AMB. Se considerarmos as ações que essa associação 

propôs isoladamente e as ações que ela propôs em litisconsórcio27 com a AJUFE e a 

ANAMATRA, ela é, sem dúvida, a associação que mais recorreu ao STF. 

 De uma maneira geral, a AMB, a AJUFE e a ANAMATRA adotam o mesmo 

posicionamento e, por vezes, como já mencionado, se unem para propor ações em 

conjunto. Em nenhum caso, todavia, houve a propositura de ação em litisconsórcio 

com a ANAMAGES, ainda que os posicionamentos delas sejam convergentes na 

quase totalidade dos casos. A única exceção a essa convergência ocorreu logo após 

a criação do CNJ em relação à resolução 7, que tratava do nepotismo. Nesse caso, a 

ANAMAGES foi contrária à resolução (ADI 3617), enquanto a AMB recorreu ao STF 

em sentido contrário, ou seja, para declarar a constitucionalidade da resolução (ADC 

12). 

Por outro lado, a AJD não acionou o STF contra qualquer ato do CNJ e a 

Associação Nacional dos Desembargadores foi responsável por uma única Ação 

 
27 Denomina-se litisconsórcio o fenômeno processual em que há mais de uma parte em cada um dos 
polos (autor e réu) de uma mesma ação (art. 46 do Código de Processo Civil).                                                           
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Direta de Inconstitucionalidade, proposta contra a resolução 88, que trata da definição 

da jornada de trabalho e dos cargos em comissão.  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 – Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas por associações 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Como os MS não tem a mesma restrição em relação à legitimidade, o número 

de associações que aparecem nestes processos é maior, havendo, inclusive, muitas 

associações estaduais. 

 

GRÁFICO 2 – Mandados de Segurança por associações 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Verifica-se, ainda, uma grande variação em relação à distribuição das ADIs no 

tempo. Isso pode ser explicado por múltiplos fatores. Em primeiro lugar, nos primeiros 

anos, temos o CNJ como um novo ator e o desconhecimento de qual será a postura 

do STF diante das ações do CNJ, o que certamente impulsiona a litigiosidade como 

uma tentativa de restringir as competências do órgão. Um segundo fator, já 

estabelecido pela literatura, segundo  Ribeiro e Arguelhes (2015), é a redução da 

atuação do próprio CNJ. Após um momento inicial de intensa produção, que vai 

aproximadamente até 2010, o CNJ passa, no momento seguinte, a não só reduzir o 

número de resoluções, como também a se dedicar à revisão de resoluções já 

publicadas.28 Por fim, também como narram Ribeiro e Arguelhes (2015), as 

associações passam a ter uma influência direta sobre o CNJ, na medida em que é 

criado um conselho permanente de indicados pelas associações para funcionar junto 

à presidência do órgão, o que abre a possibilidade de impedir até mesmo que certas 

medidas sejam abertamente consideradas.  

Apenas no ano de 2017 não houve a edição de resoluções pelo CNJ. Não há 

dados exatos que expliquem tal fato, até mesmo porque, em 2018, ainda enquanto 

era Presidente a Ministra Cármen Lúcia, foram editadas 32 resoluções.  

 
28 Ao coletar as informações iniciais sobre as resoluções, já havia constatado tal fenômeno, embora 
não o tivesse mensurado. A minha análise foi, entretanto, corroborada e melhorada pela pesquisa 
conduzida por Loureiro e Viegas (no prelo). 
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GRÁFICO 3 – Resoluções por ano 

Fonte: Elaboração própria.  
 

O número total de resoluções não é o único fator a se considerar já que há um 

número alto de resoluções editadas para alterar a redação ou, simplesmente, revogar 

uma resolução anterior. A alteração ou revogação implica que o tema foi novamente 

considerado pelo CNJ e que, por diferentes razões, a disciplina anterior foi 

considerada falha ou não mais condizente com a realidade ou com o ordenamento 

jurídico. Outras pesquisas quanto às razões que levam à alteração ou revogação de 

uma resolução são necessárias para uma melhor compreensão do padrão de atuação 

do CNJ neste tópico.  

Esse dado é relevante para esta pesquisa na medida em que uma possível 

explicação para a redução de ações diretas de inconstitucionalidade propostas por 

associações seja decorrente, somente, da redução de atividades do CNJ. Não 

obstante, em ao menos um caso, observamos a propositura de Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade tanto contra a resolução original, quanto contra as resoluções 

que a alteraram.  

O gráfico abaixo busca demonstrar, ano a ano, o número de resoluções novas 

e de resoluções que alteraram ou revogaram uma resolução anterior: 
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GRÁFICO 4 – Proporção entre resoluções novas e resoluções que alteram ou 

revogam uma resolução anterior 

 
Fonte: Elaboração própria. 
  

O próximo gráfico representa o número de ações diretas de 

inconstitucionalidade e mandados de segurança por ano: 

 

GRÁFICO 5 – Mandado de Segurança e Ação Direta de Inconstitucionalidade por ano 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Como é possível observar,  nos anos iniciais os padrões são quase idênticos. 

Contudo, a partir de 2012 observa-se uma diminuição de ações diretas 

inconstitucionalidade, enquanto, o número de MS permanece variável, salvo 2017 e 

2018 em que não há litigância por qualquer das duas vias. 

 

4.1 A judicialização nos primeiros anos  
 

Esta segunda parte do capítulo analisa a atuação do CNJ e a reação das 

associações de magistrados até a crise gerada por duas iniciativas do CNJ: a 

investigação sobre transações suspeitas envolvendo magistrados e a regulamentação 

do procedimento administrativo disciplinar. Esses primeiros anos são caracterizados, 

por um lado, pela consolidação do CNJ como um novo ator e, por outro lado, por 

confrontos frequentes. O STF, a seu turno, interfere muito pouco em tais conflitos, na 

maioria dos casos confirmando o posicionamento do CNJ. Esse cenário mantém-se 

relativamente estável até 2011. A partir da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

movida pela AMB, AJUFE e ANAMTRA contra a resolução 135, que dispõe sobre o 

procedimento para a apuração de faltas funcionais dos magistrados e do mandado de 

segurança interposto contra a investigação das transações suspeitas envolvendo 

magistrados, esta situação começa a mudar.  

 

Uma breve explanação sobre o plano de trabalho 

 

Este capítulo cobrirá um período de, aproximadamente, cinco anos, em que 

foram presidentes do CNJ os Ministros Nelson Jobim, Ellen Gracie, Gilmar Mendes e 

Cezar Peluso. A fim de melhor organizar as informações, os dados serão 

apresentados e organizados em função dos mandatos de cada um dos quatro 

presidentes acima citados. A opção por esta forma de organização deu-se porque a 

literatura de  Fragale (2013), Carvalho e Leitão (2013) aponta o voluntarismo do 

presidente como um fator central para a compreensão da atuação do CNJ. 

Ao analisar cada um dos períodos, a primeira providência será uma nota sobre 

a biografia do presidente, seguida de uma breve discussão sobre as resoluções 

publicadas no período correspondente. Por fim, será feito uma análise dos temas 

discutidos por ações diretas de inconstitucionalidade e mandado de segurança, 

encerrando-se com um pequeno balanço de cada uma das presidências.  
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4.2 A presidência de Nelson Jobim  
 

Nelson Jobim foi indicado ao STF pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso 

em 1997. Ele assumiu a presidência do STF em junho de 2004 e a do CNJ em agosto 

de 2005 e exerceu ambos os cargos até março de 2006, quando se aposentou 

voluntariamente.  

Jobim foi deputado constituinte e relator da Revisão Constitucional de 1993, 

período em que trabalhou próximo a Gilmar Mendes, assessor técnico do Congresso. 

Ele foi o responsável por reintroduzir, durante a Revisão Constitucional, a ideia de um 

órgão de controle externo, além de súmulas de efeito vinculante (SADEK, 2010, p. 4). 

Como não poderia deixar de ser, os primeiros atos do CNJ foram voltados a 

sua própria organização e a regras gerais de funcionamento. Assim, das 14 

resoluções editadas no período em que Nelson Jobim foi presidente do CNJ, três 

tinham esse objetivo. As resoluções 1 e 2 tratavam das atividades de apoio e do 

regimento interno do CNJ, respectivamente, e a resolução 5 dispunha sobre regras 

mínimas para a publicação de estatísticas pelos tribunais, lembrando que, por 

expressa determinação constitucional, cabe ao CNJ produzir relatórios semestrais 

sobre as estatísticas do Judiciário brasileiro como um todo.  

Além dessas medidas, foram publicadas resoluções regulamentando o 

funcionamento do Judiciário durante o período natalino e a definindo os limites de 

gastos do Judiciário, de acordo com os percentuais estabelecidos em lei. Jobim foi 

responsável, ainda, por dar os primeiros passos rumo à informatização do Judiciário, 

criando, pela resolução 12, o Banco de Soluções do Judiciário com função de colher 

e divulgar soluções tecnológicas pensadas para os problemas relacionados à 

tecnologia da informação cotidianamente enfrentados pelos servidores e juízes. 

O restante das resoluções teve como foco a magistratura propriamente dita. 

Duas delas (critérios para aferição de merecimento para promoção e definição do que 

se considera atividade jurídica para ingresso na carreira) receberam pouca atenção. 

Contudo, a proibição ao nepotismo e a aplicação do teto salarial à magistratura 

geraram muita polêmica, sendo ambas questionadas por Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, embora a proibição ao nepotismo tenha recebido apoio de parte 

das associações.  

 



98 
 

Proibição ao nepotismo 

 

A proibição ao nepotismo foi a primeira medida do CNJ a ser questionada no 

STF pela propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3617) pela 

ANAMAGES. Foi a única, também, que gerou divergências entre as associações, com 

a AMB impetrando Ação Direta de Constitucionalidade (ADC 12) em favor da 

resolução.  

A proibição ao nepotismo era um tema na agenda de Jobim desde a época de 

deputado. Em 2005, um pouco antes da instalação do CNJ, Jobim, já na condição de 

Presidente do STF, voltou, novamente, a defender a proibição ao nepotismo em todo 

o funcionalismo. Nesse cenário, nada mais natural que a sua primeira medida de 

impacto à frente do CNJ fosse direcionada à prática do nepotismo no Judiciário.  

Além dos casos de nepotismo “clássico”, ou seja, a contratação de parente, 

cônjuge ou companheiro de funcionário público para cargos ou funções em comissão 

de confiança ou que não exigem concurso público, a resolução também proibia a 

contratação de empresas que tivessem sócios nas condições acima. A resolução 9, 

publicada pouco mais de um mês após a resolução 7, fez um pequeno ajuste para 

deixar claro que a proibição de vínculo com parentes de magistrados não se limitava 

ao momento da licitação, mas a toda duração do contrato.   

Como mencionado, a questão dividiu as associações. Para a AMB, a proibição 

ao nepotismo era decorrência do próprio princípio da moralidade administrativa, 

enquanto, para a ANAMAGES, o CNJ havia legislado, e, portanto, extrapolado suas 

funções. O STF não chegou a analisar a questão de mérito, ou seja, o argumento 

jurídico que embasava a pretensão, pois não reconheceu a legitimidade ativa da 

ANAMAGES. A ação foi decidida, portanto, em função de uma questão processual. 

Entretanto, o STF encampou o argumento da AMB segundo o qual o CNJ não havia 

extrapolado a sua missão de órgão de controle, uma vez que a vedação ao nepotismo 

estava subtendida no princípio da moralidade administrativa.  

 

Teto salarial 

 

A aplicação do teto salarial também foi parcialmente questionada, muito 

embora, o inconformismo das associações tenha sido dirigido à própria EC nº 41/03, 

que introduziu o teto para todo o funcionalismo, e, apenas subsidiariamente à 
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resolução do CNJ sobre o tema. O inconformismo das associações de magistrados 

foi direcionado, na verdade, especificamente ao chamado subteto. Pela sistemática 

introduzida pela EC 41/03, além do teto do funcionalismo definido pelo subsídio dos 

chefes de cada um dos poderes em nível federal, haveria o subteto aplicável ao 

funcionalismo estadual, calculado sobre o subsídio do chefe de cada um dos poderes 

em nível estadual.  

A redação original do art. 37 da CRFB/88 não era taxativa sobre a aplicação do 

subteto aos juízes estaduais, razão pela qual o entendimento era o de que o só havia 

um teto para toda a magistratura, não importando ser federal ou estadual. A partir da 

EC nº 41, entretanto, a redação foi alterada, estabelecendo que o teto para os juízes 

estaduais seria calculado sobre o subsídio dos desembargadores.  

Inicialmente, o CNJ não havia feito distinção entre juízes federais e estaduais. 

Contudo, a partir do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3881, 

proposta contra a resolução 15 do Conselho Nacional do Ministério Público (MP) com 

teor semelhante ao da resolução 13 do CNJ, em que o STF decidiu pela 

constitucionalidade do subteto para os promotores estaduais, o CNJ deu nova 

interpretação aos termos de sua própria resolução, afirmando a existência de subteto 

para a magistratura estadual.  

Essa foi a razão para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

contra a EC 41/03 quase três anos após sua promulgação e contra a resolução do 

CNJ quase um ano após sua edição.  

O STF deferiu a liminar suspendendo a aplicação do subteto à magistratura 

estadual e, ao fazê-lo, definiu uma premissa importante para outras decisões: o 

Judiciário é uno e o princípio federativo não se aplica a ele em toda sua amplitude. 

Para justificar a diferença de tratamento entre MP e Judiciário, o STF considerou que 

o MP é uma instituição que se organiza na esfera federal e estadual, o que fundamenta 

o tratamento não isonômico.  

Após a concessão da liminar em 28 de fevereiro de 2007, o processo teve 

poucos andamentos. Na realidade, os efeitos da liminar perduram por pouco mais de 

treze anos. É importante ressaltar que a liminar não foi concedida monocraticamente, 

o que tornou menos grave a demora para uma decisão definitiva.  

 

Breves considerações 
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A disposição de Nelson Jobim em enfrentar temas tão polêmicos logo de início 

é explicada tanto pelo seu posicionamento crítico em relação à falta de controle do 

Judiciário e, também, pela necessidade de dar respostas à população de forma a 

realçar que o CNJ iria, de fato, contribuir para a moralização da magistratura.  

Esses embates iniciais entre associações e CNJ, no entanto, não estão 

fundados em ameaça à independência judicial. Pelo contrário, os temas discutidos 

são tipicamente de controle administrativo sem reflexos na atividade jurisdicional.  

 

4.3 A presidência de  Ellen Gracie 
 
Ellen Gracie também foi indicada por Fernando Henrique Cardoso e ingressou 

no STF em 2000. Assumiu a presidência do STF e do CNJ em março de 2006 e 

cumpriu o seu mandato integral até março de 2008. Procuradora Federal, Ellen Gracie 

foi nomeada pelo quinto constitucional para o 4º Tribunal Regional Federal em 1989, 

onde foi presidente entre 1998 e 1999. 

Há duas linhas principais de atuação durante o período em que Ellen Gracie foi 

presidente do CNJ: a finalização da institucionalização do CNJ e o início do processo 

de informatização, segundo Fragale (2013). Além dessas duas linhas de atuação, o 

CNJ começou a dar os primeiros passos no diagnóstico dos problemas envolvendo a 

execução penal e a superpopulação carcerária, estabelecendo regras para a 

execução penal provisória e para o controle da execução da pena e, especialmente, 

criando o Sistema Integrado da População Carcerária, primeira das medidas voltadas 

a esse propósito. Por fim, na mesma linha, uma última resolução estabeleceu 

periodicidade e regras para a inspeção dos estabelecimentos prisionais. 

Durante a sua presidência, Ellen Gracie deu continuidade à agenda 

moralizadora da magistratura iniciada por Jobim, definindo critérios para autorização 

do exercício do magistério e de residência fora da comarca onde o juiz exerce suas 

atividades, fixando, por fim, limites para pagamento de diárias, passagens e 

locomoção. 

Em relação à institucionalização do CNJ, o funcionamento do sistema 

estatístico foi totalmente regulado. O CNJ ocupou-se, ainda, de seus próprios 

funcionários, utilizando resoluções para tratar do uso de celulares pelo pessoal do 

CNJ, do pagamento aos juízes convocados pelo CNJ e da definição da dependência 

econômica e do reconhecimento da união estável para funcionários da instituição.  
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O CNJ focou, ainda, em problemas gerais envolvendo a administração dos 

tribunais. Entre as medidas, o CNJ definiu critérios para a composição e eleição do 

Órgão Especial dos Tribunais, responsável pela decisão final de procedimentos 

administrativos;  parâmetros para convocação de juízes para auxiliar nos tribunais, 

para a remoção a pedido e permuta de magistrados e, por fim, regras mínimas para o 

funcionamento do plantão permanente. 

Duas resoluções, tratando sobre a conversão em pecúnia de férias não 

gozadas por necessidade de serviço, foram publicadas e logo em seguida revogadas. 

Assim, há quatro resoluções tratando tão somente dessa questão. 

Em relação ao procedimento de informatização, as medidas iniciais eram 

bastante simples, dispondo sobre o uso do domínio “jus.br”, padronizando os 

endereços eletrônicos e definindo a primeira versão das tabelas processuais 

unificadas, medida necessária para a compilação de dados nacionais.  

Outros temas mais diversos também foram objeto de resolução. A proibição da 

prática de nepotismo foi estendida às serventias extrajudiciais e foram estabelecidas 

regras administrativas voltadas às serventias extrajudiciais, empresas de transporte e 

agentes públicos no que tange à viagem de crianças e adolescentes ao exterior, 

desacompanhadas de responsáveis.  

Finalmente, uma das resoluções ressalvava a hipótese de nomeação de 

parente, cônjuge ou companheiro aprovado em concurso público para exercer cargo 

subordinado a outro magistrado que não aquele que gerou a incompatibilidade 

(resolução 21 que altera o art. 2º da resolução 7).  

As resoluções questionadas no STF foram duas: a primeira delas foi a 

resolução 30 que estabelecia procedimentos para a apuração de faltas funcionais por 

magistrados e a segunda, a resolução 48, que exigia curso superior para o cargo de 

Oficial de Justiça.  

Adicionalmente a essas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, houve a 

propositura de dois Mandados de Segurança no período em que Ellen Gracie foi 

presidente do CNJ. Esses Mandados de Segurança foram impetrados contra decisões 

proferidas nos Procedimentos de Controle Administrativo (PCA) nº 438 e nº 440 e 

tinham como objeto a discussão sobre as hipóteses de cabimento do auxílio-moradia. 

 

Procedimento administrativo disciplinar 
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Duas ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas contra a 

resolução 30. A primeira foi proposta pela ANAMATRA (ADI 3992). Após manifestação 

da PGR questionando a legitimidade da ANAMATRA para discutir resolução que 

afetava toda a magistratura (e não apenas os magistrados do trabalho), a AMB optou 

por propor uma segunda ação (ADI 4485). Ambas foram propostas pelo mesmo 

escritório de advocacia e os termos em que foram vazadas são praticamente idênticos.  

Vários pontos da resolução foram questionados. Desde a competência para o 

CNJ editar a resolução, face ao disposto no art. 48 da LOMAN, que dispõe que o 

procedimento para apuração de falta disciplinar deve ser regulado pelos regimentos 

internos dos tribunais, até questões sobre a fixação de prazo para a prática de atos 

no procedimento. As associações de magistrados dedicaram especial atenção ao fim 

do sigilo dos procedimentos à proibição de exoneração voluntária do juiz após o início 

do procedimento disciplinar e à violação da isonomia pelo fato da resolução 

estabelecer que magistrados de primeiro grau seriam julgados pelas corregedorias e 

magistrados em segundo grau pela presidência do respectivo tribunal. 

É preciso separar os argumentos jurídicos relevantes de uma retórica dramática 

contrária à atuação do CNJ, uma vez que não é possível considerar a alegação de 

que os juízes estariam submetidos a “trabalhos forçados” caso não pudessem se 

demitir após o início do procedimento administrativo disciplinar. Há três argumentos 

jurídicos relevantes: (1) a aparente contradição da resolução com o texto da LOMAN 

que impõe sigilo à apuração de faltas cometidas por magistrados; (2) a diferenciação 

da autoridade responsável pela condução do procedimento e (3) a possibilidade do 

estabelecimento de limitações, como a proibição de demissão após o início do 

procedimento e de prazos para a prática de atos.  

A resolução 30 foi totalmente revogada pela resolução 135, em 2011, sem que 

o STF a tenha analisado. A resolução 135 foi também objeto de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 4638), mas com solução totalmente diferente, com a 

concessão de liminar para a suspensão de vários de seus dispositivos. Ao decidir 

sobre essa liminar, o STF realizou, muito provavelmente, o mais completo debate 

sobre os limites da atuação do CNJ. Tratarei dela, entretanto, em momento oportuno. 

 

Diploma em curso de nível superior para oficiais de justiça 
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As associações de magistrados propuseram, ainda, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 4394) contra a resolução que estabelecia a exigência de 

diploma em nível superior para oficiais de justiça na justiça estadual. A questão não 

era a exigência em si, mas a forma com que ela foi definida. Como a regulação do 

funcionalismo estadual é de competência da legislação estadual, o CNJ determinou 

que os tribunais de justiça enviassem projeto de lei para que tal exigência fosse 

incluída entre os requisitos para a aprovação em concurso para o cargo.  

Esse tema, ou seja, a discussão quanto à possibilidade de o CNJ determinar 

que os tribunais enviem projeto de lei em determinado sentido em face do princípio da 

iniciativa privativa de leis pelos tribunais, é recorrente e foi levantado em outras ações 

diretas de inconstitucionalidade. Antes da manifestação do STF sobre ele, a resolução 

foi revogada.  

 

Auxílio-moradia 

 

O debate que ocorre nos mandados de segurança visando discutir o alcance 

da decisão nos PCA 438 e 440 (MS 26550 e 26638) é o início da controvérsia sobre 

o auxílio-moradia que só foi ser resolvida em 2017. Tanto o PCA 438, quanto o PCA 

440 foram instalados para a fiscalização do respeito ao teto salarial e do pagamento 

de auxílios e outras verbas. O atual Ministro Alexandre de Moraes, à época 

conselheiro do CNJ, determinou que o auxílio-moradia não deveria ser pago a 

magistrados que possuíssem residência oficial à disposição ou que possuíssem 

residência própria na comarca. Ressaltou, ainda, que o auxílio-moradia não poderia 

superar o teto em nenhuma hipótese. 

A Associação Mato-Grossense de Magistrados (AMAM) questionou a decisão 

(MS 26550) alegando que o CNJ havia criado requisito para o pagamento do auxílio-

moradia que não existia na LOMAN, que não fazia qualquer ressalva quanto a ter ou 

não o magistrado residência na comarca. Questionava, ainda, a determinação para a 

cessação do pagamento sem que antes tivessem sido ouvidos os magistrados 

diretamente afetados pela decisão.  

A Associação dos Magistrados do Amapá impetrou mandados de segurança 

(MS 26638), mas, logo na sequência, desistiu da ação e preferiu se mobilizar visando 

a alterarão da legislação estadual para estabelecer, expressamente, o pagamento do 

auxílio-moradia aos juízes daquele Estado. 
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Na decisão no MS 26550, o Ministro Ricardo Lewandowski entendeu que o CNJ 

não havia determinado a imediata cessação do pagamento do auxílio-moradia, mas 

apenas da parcela do auxílio que excedesse o teto constitucional. Ele anulou a 

decisão do CNJ sob o argumento de que os magistrados afetados não haviam sido 

intimados.  

Em uma sequência de fatos independentes, a AMAAP, após desistir do 

Mandado de Segurança e lograr a aprovação de lei estadual prevendo o pagamento 

do auxílio-moradia, foi ao CNJ pedir a reconsideração da decisão em face da nova 

legislação estadual. O CNJ manteve, porém, a proibição com fundamento na 

jurisprudência do STF de que os benefícios a serem pagos aos magistrados são só 

os previstos na LOMAN. Contra essa segunda decisão, a AMAAP impetrou novo 

Mandado de Segurança (MS 28417). Contudo, antes mesmo do julgamento, o 

Tribunal de Justiça do Amapá comunicou ao CNJ que havia retomado o pagamento 

por determinação da justiça local em processos movidos por juízes que exigiam o 

cumprimento da lei estadual. Diante dessa notícia, o CNJ oficiou ao Ministério Público 

Federal para a apuração do desrespeito a sua decisão.  

Ao decidir tal Mandado de Segurança, o Ministro Dias Toffoli ponderou que o 

CNJ não está sujeito à jurisdição local. A questão não foi efetivamente julgada porque 

o Ministro entendeu que o início da contagem do prazo decadencial de 120 dias para 

a impetração do MS era a primeira decisão do CNJ e não a decisão posterior à nova 

legislação estadual.  

O pagamento do auxílio-moradia foi objeto das únicas três ações originárias, 

propostas pela AJUFE (AO 1389); pela AMB (AO 1946) e ANAMATRA (ACO 2511). 

Tais ações foram propostas, entretanto, contra a União. Nessas e em algumas ações 

movidas por magistrados individualmente, decidiu-se, em liminar, que o pagamento 

do auxílio-moradia independia de qualquer regulamentação do CNJ. Essas liminares 

produziram efeitos entre 2014 e 2018, quando após acordo entre o Ministro Dias 

Toffoli e o Presidente Michel Temer, “trocou-se” o auxílio-moradia pelo reajuste 

salarial, segundo afirma Macedo (2018).  

 

Breves considerações 

 

As disputas que se iniciaram em 2007 iriam reverberar, ainda, por muito tempo. 

Tanto a regulamentação do procedimento administrativo disciplinar, quanto do auxílio-
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moradia permaneceram como ponto de atrito entre associações de magistrados e 

CNJ. Mais uma vez, os atos e decisões que levaram as associações a questionar a 

atuação do CNJ não configuram violação da independência judicial, mas sim a defesa 

de interesses corporativos da classe.  

Ao disciplinar a apuração das infrações administrativas cometidas por 

magistrados, o CNJ interferiu em dois pontos importantes para combater o 

“engavetamento” das investigações Ao tornar tais procedimentos públicos, o CNJ 

inseriu dois novos agentes de controle, ou seja, a imprensa e o público. A fixação de 

prazos para a prática dos atos e para a finalização da investigação servem, também, 

como instrumento para combater a prescrição e diminuir a impunidade.  

 

4.4 A presidência de Gilmar Mendes 
 

O Ministro Gilmar Mendes teve uma carreira eclética antes de chegar ao STF. 

Ele foi Procurador da República, desempenhou várias funções no Executivo e 

Legislativo, tendo trabalhado como assessor técnico da Revisão Constitucional, e, 

portanto, próximo a Nelson Jobim. Entre 2000 e 2002, ele foi Advogado Geral da União 

no governo de Fernando Henrique Cardoso e responsável pela defesa da política 

adotada pelo Governo Federal durante a crise energética em 2001, o chamado 

Apagão. Além disso, Gilmar Mendes esteve diretamente envolvido com o 

procedimento para ressarcimento dos cofres públicos em razão do superfaturamento 

das obras da sede da Justiça do Trabalho em São Paulo.  

Mendes foi o último indicado por Fernando Henrique Cardoso, em 2002. A 

experiência anterior no Executivo, claramente, influenciou a sua visão do Judiciário. A 

sua presidência é caracterizada por uma extensa agenda e pela regulamentação de 

temas críticos, em vários casos, a partir da constatação fática dos problemas em 

inspeções ou mesmo em procedimentos administrativos.  

Durante os dois anos em que Gilmar Mendes esteve à frente do CNJ, foram 

publicadas mais de 60 resoluções sobre os mais diversos assuntos.  

Foram várias medidas voltadas a aspectos gerais da administração dos bens e 

da carreira dos servidores do Judiciário. Destacam-se as medidas voltadas à proibição 

da atribuição de nome de pessoas vivas a bens públicos, ao regramento da aquisição, 

locação e uso de veículos oficiais e ao estabelecimento de regras para a transição 
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dos cargos de direção. Estabeleceu-se, ainda, a obrigatoriedade de diploma de nível 

superior para o cargo de Escrivão.  

A mais importante medida voltada à administração foi, muito provavelmente, a 

edição de regras para a realização de obras pelo Judiciário. Além de estabelecer 

balizas para o processo licitatório do Judiciário, a resolução 114 também estabeleceu 

a realização de levantamento a fim de determinar a prioridade das obras a partir de 

critérios definidos na própria resolução. 

Atendendo a demandas dos magistrados e dos servidores, o CNJ estabeleceu  

(resolução 104) medidas para garantir a segurança nos prédios do Judiciário, 

permitindo o controle de acesso e o uso de detectores de metal e recomendando que 

os tribunais mantivessem convênio com os órgãos da segurança pública e 

realizassem concursos com requisitos diferenciados para funcionários responsáveis 

pela segurança. Por fim, o CNJ recomendou que os tribunais apresentassem projeto 

de lei para a destinação de parte dos recursos ao financiamento dessas medidas.  

O CNJ também editou resoluções importantes voltadas ao chamado foro 

extrajudicial. A resolução 80 declarou a vacância de várias delegações que não 

estavam providas, na forma das Disposições Constitucionais Transitórias, em 1988 

(tabelionatos e registros públicos). Sem essa medida, era inviável a realização de 

concursos públicos.  A resolução 81, por sua vez, regulamentou os concursos. 

Deu-se continuidade ao processo de informatização, com a uniformização de 

números dos processos e regulamentação da comunicação oficial por meio eletrônico. 

Para facilitar a prática de atos processuais nas execuções cíveis, o CNJ também 

aprimorou e tornou obrigatório o cadastramento dos juízes no sistema BACENJUD, 

que interliga o Judiciário ao sistema bancário por intermédio do Banco Central. 

Permitiu-se e regrou-se a forma de documentação das videoconferências para a 

colheita de depoimentos, interrogatórios e testemunhos, que apesar de já autorizadas, 

ainda não eram frequentemente utilizadas, a despeito da economia de recursos e 

redução de riscos à segurança. Ainda na área de novas tecnologias, o CNJ 

estabeleceu regras procedimentais a serem adotadas para a autorização e 

monitoramento das interceptações telefônicas. 

Quatro resoluções tiveram como objetivo aprimorar a transparência do 

Judiciário como um todo. Primeiramente, o CNJ determinou a divulgação periódica 

das atividades desenvolvidas pelos tribunais e a publicação de informações sobre 

gestão financeira e orçamentária, incluindo dados com o pessoal, estabeleceu 
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diretrizes para a comunicação social dos tribunais e estipulou  regras gerais quanto à 

forma de publicação das informações relativas ao Judiciário para dar mais 

transparência a seus atos. Por fim, embora não voltada exclusivamente à promoção 

da transparência, o CNJ regulamentou o funcionamento de sua ouvidoria. 

Não há dúvidas que a presidência do Ministro Gilmar Mendes ficou marcada 

pela atenção dada à população carcerária. Durante as inspeções, além da falta de 

infraestrutura e da superlotação, o que chamou a atenção do CNJ foi a existência de 

um número alto de presos provisórios, isto é, presos ainda não condenados e da 

completa falta de controle sobre a execução da pena em razão de falhas no sistema 

de controle do processo de execução penal. 

Para tentar melhorar a situação, o CNJ instituiu a Política Nacional de Execução 

Penal e de Medidas Alternativas com um detalhamento minuciosos dos dados sobre 

o condenado e sobre a pena a ser cumprida, além de um roteiro para o controle das 

informações sobre o desenrolar de seu cumprimento. Somada a essa providência, 

houve a alteração dos procedimentos administrativos em relação à prisão em 

flagrante, com a obrigatoriedade de comunicação à Defensoria Pública na hipótese 

de o investigado não constituir advogado 48 horas após a prisão.29 Houve, por fim, a 

criação de dois programas. O Mutirão Carcerário foi um deles. Iniciado no Rio de 

Janeiro em 2008, ainda como um programa piloto, o programa tinha como objetivo 

revisar o processo de presos para verificar a possibilidade de progressão de regime 

ou da prescrição da pena. Os resultados obtidos foram tão positivos que o Mutirão 

Carcerário foi institucionalizado em 2009. 

O segundo programa, denominado Começar de Novo, tinha como objetivo 

capacitar presos e egressos do sistema penal. Com a colaboração de empresas e de 

instituições públicas, o CNJ criou um portal que dá publicidade de oportunidades de 

empregos e oferece pequenos cursos, gratuitamente, a essas pessoas.  

Outras providências, como a criação de mecanismos para o controle dos 

prazos prescricionais, também foram adotadas. Por fim, o CNJ regulou as inspeções 

em estabelecimentos e entidades que acolhem adolescentes em conflito com a lei, já 

que os mesmos problemas encontrados no sistema carcerário costumam se repetir 

nessas entidades.  

 
29 Tal medida foi posteriormente substituída pela audiência de custódia.   
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O CNJ também implementou medidas para controle das atividades dos 

magistrados. Estabeleceu critérios para autorização de afastamento de magistrados 

para aperfeiçoamento profissional. Os procedimentos para o concurso de ingresso na 

carreira foram extensivamente detalhados. Ao fixar critérios para a convocação de 

juízes de 1º grau para auxiliar no 2º grau, reduziu o peso de laços pessoais e influência 

politica no avanço da carreira dos magistrados. Em face de fatos observados durante 

inspeções, e que serão detalhados a seguir, limitou as matérias a serem tratadas em 

plantão e estabeleceu regras para a declaração da suspeição por motivo de foro 

íntimo. 

A intensa agenda do CNJ no biênio 2008/2009 refletiu no número de ações 

diretas de inconstitucionalidade e mandados de segurança com seis ações diretas de 

inconstitucionalidade e seis mandados de segurança.  

As ações diretas de inconstitucionalidade questionaram a resolução 71, que 

tratava do regime de plantão Judiciário; a resolução 72, que definia critérios para a 

convocação de juízes do 1º grau para auxiliar no 2º grau; a resolução 82, que 

estabelecia procedimentos para a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo; 

a resolução 87, apenas na parte que tornava obrigatória a comunicação da Defensoria 

Pública quando o preso não constitui advogado e a resolução 88, que fixava horário 

para atendimento ao público. 

Os mandados de segurança trataram de temas bastante diversos e de conflitos 

não diretamente causados pelo CNJ, mas sim por disputas entre os próprios 

magistrados ou entre os magistrados e a cúpula dos tribunais a que eles estão 

subordinados. As ações diretas de inconstitucionalidade e os mandados de segurança 

serão apresentados por ano e organizados de acordo com os temas tratados, ou seja, 

serão intercaladas decisões em ações diretas de inconstitucionalidade com decisões 

em mandados de segurança. 

 

Plantão Judiciário  

 

A resolução 71 trouxe regras gerais para o funcionamento dos plantões 

judiciários em 1º e 2º grau. Além de várias medidas procedimentais, a resolução 

definiu os temas que poderiam ser apreciados pelo juiz de plantão e proibiu pedidos 

de reconsideração ou de reexame de questões feitas em processos em curso, bem 

como a reapresentação de pedidos já negados em outro plantão. 
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A publicação de tal resolução é resultado das inspeções realizadas nos Estados 

do Amazonas, Mato Grosso e Bahia, quando se observou a deturpação do uso do 

plantão. O caso mais grave, entretanto, chegou ao STF por meio do Pedido de 

Providências nº 2008.3000.000.735. Nesse pedido, a empresa Bayern Cropscience 

relatou a existência de decisões determinando o recolhimento de quantias vultuosas 

durante plantões. Segundo o relatório da decisão, no pedido, um grupo de agricultores 

que buscava indenização por falhas em fungicidas havia tentado durante o recesso 

natalino obter decisão liminar para o bloqueio de R$ 40 milhões. A juíza do plantão 

não apreciou o pedido por entender que não estava caracterizada a urgência.  

Após a primeira tentativa malsucedida, a associação renovou o mesmo pedido 

em um sábado do mês de março, ou seja, três meses após a primeira tentativa. O juiz 

de plantão, dessa vez, aceitou o pedido e determinou o bloqueio de R$ 20 milhões da 

empresa e ainda estabeleceu multa diária de R$ 50 mil para o não cumprimento da 

decisão. Posteriormente, em outro plantão, os agricultores pediram o bloqueio de mais 

R$ 1 milhão para garantir o pagamento dos danos morais. 

Após a apuração das denúncias, a Corregedoria Nacional de Justiça 

recomendou a revisão da resolução 36, que regulava o plantão, de forma a restringir 

os pedidos que poderiam ser apreciados em plantão.  

 As duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma proposta pela AMB e outra 

pela ANAMAGES, questionavam os mesmos pontos: 

 a)  A definição dos temas que podem ser apreciados em plantão por ferir a 
autonomia dos tribunais; 
 b)  A exigência de duas vias da petição por usurpação da competência 

privativa da União para legislar sobre direito processual; 

 c)  Quebra da isonomia já que os desembargadores eram dispensados do 

cumprimento das restrições estabelecidas pela resolução.  

A Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ANAMAGES não teve 

seguimento, em função da falta de legitimidade ativa da associação. Na ação movida 

pela AMB, após a manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradora Geral 

da República pela constitucionalidade da resolução, não houve a prática de atos 

processuais relevantes. Desde fevereiro de 2011, o processo sofre apenas 

movimentações ocasionais sem repercussão.  

Com a falta de decisão do STF, a resolução permanece em vigor. Ainda que o 

congestionamento da pauta seja um fato, é inegável que a falta de andamento de uma 
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ação de interesse direto da magistratura pode ser entendida de várias formas. É 

possível que a relatora simplesmente não veja relevância na matéria diante de outros 

casos mais relevantes. É possível, entretanto, que a não inserção do processo na 

pauta de julgamento seja para  sinalizar que o inconformismo em relação à atuação 

do CNJ só irá sensibilizar o STF em casos graves. 

 

Convocação de juízes para auxiliar no 2º grau 

 

A resolução que estabelecia regras gerais quanto à forma e aos requisitos a 

serem seguidos para a convocação de juízes do 1º grau para auxiliar no 2º grau 

recebeu uma única ação, proposta pela Associação Nacional dos Desembargadores 

(ANDES). Os fundamentos do pedido não destoaram daqueles de outras ações 

diretas de inconstitucionalidade, fixando-se, sobretudo, na autonomia dos tribunais 

para definir a sua forma de organização e trabalho. 

A resolução limitava, por exemplo, a dois o número de juízes auxiliares para 

funções administrativas junto à presidência, vice-presidência e corregedoria dos 

tribunais, exigindo autorização do CNJ quando esse número fosse ultrapassado em 

tribunais com mais de 300 juízes. A resolução também vedava a convocação de juízes 

com autos em atraso ou que cumulassem outras funções, como o serviço eleitoral, a 

diretoria do fórum e a coordenação de juizados especiais ou do atendimento à infância 

e juventude, mas ainda dava plena liberdade para os tribunais fixarem em seus 

regimentos os critérios para escolha ou eleição dos juízes convocados.  

Os fundamentos da ação não chegaram a ser apreciados, pois o Ministro Luís 

Roberto Barroso não reconheceu a legitimidade ativa da associação para propor Ação 

Direta de Inconstitucionalidade. Assim como no caso da ANAMAGES, a decisão 

fundamentou-se no fato de que a associação apenas representava parte dos 

magistrados.  

 

Declaração de suspeição por motivo de foro íntimo 

 

A edição da resolução 82, que estabelece procedimentos a serem seguidos 

quando juízes se declararem suspeitos por motivo de foro íntimo, também resultou de 

problemas constatados durante a realização de inspeções. Mais especificamente, a 

Corregedoria Nacional de Justiça observou um alto número de declarações de 
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suspeição por motivo de foro íntimo e quando foi averiguar porque isso ocorria, mesmo 

em cidades um pouco maiores, ouviu dos funcionários que os juízes se declaravam 

suspeitos para reduzir a carga de trabalho. 

Para evitar o uso deturpado da declaração de suspeição por motivo de foro 

íntimo e, ao mesmo tempo, respeitar o sigilo que a envolve, o CNJ determinou que os 

juízes deveriam oficiar as corregedorias informando o motivo da suspeição. Esses 

ofícios deveriam ficar arquivados em expedientes sigilosos para consulta quando da 

realização de correições e inspeções.  

A resolução foi questionada por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

proposta em litisconsórcio pela AMB, AJUFE e ANAMATRA (ADI 4260) com pedido 

de antecipação de tutela. Após a negativa do STF em suspender a eficácia da 

resolução liminarmente, as associações resolveram adotar outra estratégia e 

impetraram Mandado de Segurança contra a resolução (MS 28215), tendo em vista o 

sucesso de um juiz individual na obtenção da segurança (MS 28089). No MS 28089, 

o Ministro Joaquim Barbosa consignou que a independência judicial implicava a 

liberdade em não revelar razões, quando a lei não o determinasse. 

Para justificar a propositura de Mandado de Segurança, as associações de 

magistrados alegaram que a resolução produzia efeitos concretos porque os juízes 

teriam que, a partir do momento de sua publicação, “confessar” as razões que o 

levaram a se declarar suspeito. O argumento convenceu inicialmente o Ministro Ayres 

Britto que concedeu a liminar. 

Com a aposentadoria de Ayres Britto, o processo foi redistribuído ao Ministro 

Teori Zavascki que negou seguimento ao Mandado de Segurança por entender que 

não se admite essa medida para substituir a ação declaratória de 

inconstitucionalidade, revertendo, portanto, a liminar.  

Com a revogação da liminar, a Corregedoria Nacional de Justiça expediu um 

ofício circular determinando que as corregedorias adotassem, imediatamente, os 

procedimentos descritos na resolução. Contra esse ofício, as associações de 

magistrados impetraram novo Mandado de Segurança.  

A solução deu-se, porém, por outra via, pois do novo Código de Processo Civil 

consta expressamente que os magistrados não são obrigados a declarar os motivos 

de foro íntimo quando se dão por suspeitos para julgamento de uma determinada 

causa.  
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Muito embora não tenha encontrado evidências claras sobre a atuação das 

associações de magistrados em relação à questão da declaração de suspeição por 

motivo de foro íntimo, é indiscutível que elas participaram ativamente das discussões 

do novo Código de Processo Civil e conseguiram alterar todos os pontos que não 

agradavam os magistrados. Mesmo após aprovação no Legislativo, as associações 

publicaram uma nota técnica pedindo o veto de alguns dos dispositivos do novo 

código, especialmente a obrigatoriedade de julgamento por ordem cronológica de 

entrada do processo e a necessidade de fundamentação de toda e qualquer decisão 

judicial no processo.  

Após a sanção do projeto sem o veto pretendido, as associações foram mais 

uma vez ao Legislativo e conseguiram, sutilmente, as alterações que pretendiam, 

antes mesmo do código entrar em vigor, conforme Lacerda (2018).  

 

Aquisição, locação e uso de veículos oficiais 

A resolução 83 regulamentou diversas questões relacionadas à frota de 

veículos dos tribunais, estabelecendo critérios não só para a renovação da frota, como 

também para o uso dos veículos pelos desembargadores e magistrados. 

Ao prestar informações na ação (ADI 4311) proposta pela ANAMAGES, o CNJ 

ressaltou que o conteúdo da resolução havia sido discutido com as associações de 

magistrados e com os próprios tribunais.  

Em face da jurisprudência do STF, que não reconhece legitimidade ativa à 

ANAMAGES, a questão de fundo, isto é, a violação da autonomia dos tribunais, não 

chegou sequer a ser discutida. Contudo, ao frisar que a questão havia sido debatida 

com as associações, o CNJ, deliberadamente ou não, evidenciou o distanciamento 

entre a ANAMAGES e as demais associações. 

 

Procedimento e controle das prisões provisórias 

 

Dentro do esforço para reduzir o número de presos provisórios e constatando 

que a prisão em flagrante era geralmente convertida em provisória, sem critérios 

claros, o CNJ regulou diversos aspectos do procedimento a ser seguido após a prisão 

em flagrante pela resolução 87. Dentre as medidas preconizadas, havia a 

obrigatoriedade de o juiz apreciar, fundamentadamente, quanto à necessidade de 

manutenção do investigado preso após o flagrante e de nomear advogado dativo ou 
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comunicar a Defensoria Pública, caso o preso não constituísse advogado em 48 horas 

após a prisão.  

A resolução foi questionada, primeiramente, pela ANAMAGES (ADI 4344). Em 

face da manifestação da Procuradora Geral da República pelo não conhecimento da 

ação por falta de legitimidade ativa da ANAMAGES, a AMB deliberou impetrar uma 

segunda Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4392). Contudo, essa ação 

também não chegou a ter o mérito apreciado em razão da regulamentação das 

audiências de custódia. 

 

Jornada de trabalho e cargos em comissão 

 

A resolução 88 regula as relações dos tribunais com seus funcionários. As 

principais determinações podem ser resumidas da seguinte forma: fixação de jornada 

de trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais para os funcionários; reserva de 

50% das vagas dos cargos em comissão a servidores do próprio Judiciário e limitação 

a 20% do número de funcionários requisitados. O ponto que gerou polêmica na 

resolução foi a determinação aos tribunais para enviar projeto de lei atendendo aos 

parâmetros fixados na resolução, caso as legislações estaduais dispusessem forma 

diferente.  

A resolução não gerou descontentamento somente entre as associações de 

magistrados, tendo a Mesa da Assembleia Legislativa do Pernambuco proposto Ação 

Direta de Inconstitucionalidade contra a mesma resolução. No que tange às 

associações de magistrados, houve a propositura de duas ações diretas de 

inconstitucionalidade, uma pela ANAMAGES e outra pela AMB.  

O argumento central em todas as ações diretas de inconstitucionalidade 

propostas foi a violação da autonomia dos tribunais e da separação de poderes. Mais 

especificamente, a alegação era de que a regulamentação do art. 37, inc. V, da 

CRFB/88, que tratava dos cargos de confiança ou em comissão, dependia de lei. Além 

disso, sustentava-se que cabia ao Chefe do Executivo a iniciativa de lei para a fixação 

da carga horário do funcionalismo público estadual.  

Em sua resposta, o CNJ explicou que a determinação era de que fosse enviado 

projeto de lei nos termos da resolução, mas que, obviamente, o Executivo e o 

Legislativo poderiam deliberar de forma diferente.  
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Nenhuma das ações diretas de inconstitucionalidade foi julgada até hoje, 

inexistindo manifestação do STF digna de nota sobre o tema, em especial, quanto à 

possibilidade de o CNJ determinar que os tribunais enviem projeto de lei, questão que 

recorrentemente gera questionamento das associações.  

 

Lista tríplice 

 

A controvérsia sobre a formação da lista tríplice chegou ao STF a partir de 

reclamação formulada por um magistrado no CNJ contra o procedimento adotado pelo 

Tribunal de Justiça da Paraíba na formação das listas tríplices para a promoção de 

magistrados. De acordo com a LOMAN, para estar apto a participar de tal lista, o 

magistrado deve integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade de 

magistrados na entrância anterior. A controvérsia surgiu quando não havia mais 

magistrados que preenchessem tal requisito. O Tribunal de Justiça da Paraíba 

escolheu os magistrados para integrar a lista tríplice a partir do segundo quinto da lista 

de antiguidade. Esse entendimento já havia sido referendado pelo CNJ em outras 

oportunidades a partir de proposta da AMB em caso semelhante ocorrido em outro 

estado.  

O magistrado entendia, entretanto, que não existindo mais magistrados na 

primeira quinta parte da lista de antiguidade, todos os demais magistrados da 

entrância deveriam ser considerados aptos para a formação da lista tríplice. No 

procedimento de controle administrativo iniciado a partir da reclamação desse 

magistrado, o CNJ deu razão ao Tribunal de Justiça da Paraíba. 

Contra essa decisão do CNJ, ou seja, que manteve a decisão do Tribunal local, 

a ANAMAGES impetrou Mandado de Segurança (MS 27887), pedindo não só a 

reversão da decisão do Tribunal da Paraíba, como também a suspensão de todos os 

concursos de remoção no País. Em mais um sinal das disputas internas, a Associação 

dos Magistrados da Paraíba solicitou ingresso no Mandado de Segurança como 

amicus curiae, propugnando pela manutenção da decisão do CNJ por entender que a 

proposta do magistrado encampada pela ANAMAGES implicava casuísmo na escolha 

dos promovidos.  

O pedido de liminar foi apreciado pelo Ministro Menezes de Direito que o negou 

por não verificar ilegalidade e por entender que a suspensão dos concursos não 

atendia a “supremacia do interesse público”.  
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Pouco após essa decisão, a ANAMAGES optou por desistir do processo sem 

dar maiores razões.  

 

Quórum para afastamento de magistrado em procedimento administrativo disciplinar 

 

A questão discutida no Mandado de Segurança 27980 é diferente daquelas 

estudadas até o momento. O Mandado de Segurança foi impetrado por um juiz, 

individualmente, contra a decisão proferida pelo CNJ de manter a decisão proferida 

pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que iniciou procedimento administrativo 

disciplinar e afastou o juiz em um dos vários procedimentos em que ele era 

investigado. 

Ao menos um dos casos investigados teve repercussão nacional. Nesse caso 

específico, o juiz havia declarado a conexão entre dois mandados de segurança, que 

se apurou posteriormente, de fato, não existir, para conceder decisão à empresa 

Caribean Distribuidora de Combustíveis para compensação de créditos tributários, 

antes mesmo da certeza quanto à existência de tais créditos, segundo Batista (2019).  

O juiz questionou a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

alegando, em síntese, que não havia quórum para que o tribunal tomasse a decisão 

determinando o início do procedimento e o afastamento das funções. O CNJ 

reconheceu a validade da decisão que determinou início da apuração da falta 

disciplinar, mas anulou a decisão do afastamento, determinando que o tribunal 

apreciasse novamente a questão, respeitando o quórum estabelecido na LOMAN. 

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região realizou, então, novo julgamento 

chegando ao mesmo resultado. Após essa decisão, o juiz investigado protocolou um 

pedido de esclarecimentos, reiterando o mesmo argumento. A controvérsia deu-se 

porque havia desembargadores afastados e cargos vagos. O juiz argumentava que o 

quórum deveria ser considerado pelo número total de cargos, enquanto o tribunal 

entendia que o quórum deveria ser contabilizado a partir do número de 

desembargadores votantes. 

O CNJ rejeitou os esclarecimentos e manteve o afastamento. Contra essa 

decisão do CNJ foi impetrado um Mandado de Segurança com o objetivo de 

determinar a suspensão do procedimento administrativo disciplinar e do afastamento. 

A AJUFE e Associação dos Juízes Federais da 1ª Região (AJUFER) requereram o 

ingresso como litisconsortes junto ao magistrado impetrante. 
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A Ministra Cármen Lúcia concedeu a liminar no mandado de segurança por ver 

plausibilidade no argumento de que há um “direito líquido e certo de ser julgado pela 

totalidade dos membros dos tribunais”. A decisão final foi, porém, em sentido oposto. 

A Ministra entendeu que o mandado de segurança veiculava “apenas irresignação do 

impetrante com a decisão” e negou seguimento à ação porque não haveria 

competência do STF, já que a decisão desfavorável ao magistrado tinha sido 

prolatada pelo tribunal e não pelo CNJ.  

 

Publicidade de informações sobre procedimentos disciplinares contra magistrados 

 

Pela LOMAN, os procedimentos administrativos disciplinares contra 

magistrados devem ser processados em sigilo. No entanto, a Constituição Federal 

prevê a publicidade como regra. O sigilo só é admissível em virtude de alguma razão 

específica do caso ou das pessoas envolvidas.  

Desde a sua criação, o CNJ teve por prática dar ampla publicidade em sua 

página na internet sobre os procedimentos contra magistrados, alterando a prática das 

corregedorias que, apesar do texto constitucional, continuavam a processar as 

apurações das faltas disciplinares em sigilo.  

Em 2009, a ANAMAGES impetrou Mandado de Segurança contra a ampla 

divulgação das informações dos magistrados submetidos a procedimentos 

administrativo disciplinar (MS 28390), fundamentando o pedido na LOMAN e no 

resguardo da dignidade e independência dos magistrados. 

O Ministro Dias Toffoli, ao negar a liminar, ofereceu várias razões contrárias à 

manutenção ao sigilo. Ele lembrou, primeiramente, que a Constituição Federal de 

1988 “inaugurou uma nova era no tratamento da publicidade dos atos administrativos 

e judiciais” e que, nesse cenário, as normas da LOMAN “eram representativas de 

outros tempos”.   

Por fim, ele argumentou que havia sempre um potencial conflito entre a 

liberdade de expressão e a proteção à honra, o que poderia autorizar, em casos 

específicos e por razões sólidas, a decretação do sigilo.  

A questão do sigilo foi novamente apreciada na decisão que confirmou a liminar 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4638, proposta contra a resolução que regula 

o procedimento disciplinar. Esse foi um dos poucos pontos em que os ministros 

praticamente não divergiram, considerando que as disposições da LOMAN que 
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determinam que tais processos tramitem em segredo não foram recepcionadas pela 

Constituição Federal de 1988.  

Com a decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4638, foi negado 

prosseguimento ao Mandado de Segurança, uma vez que naquela decisão a não 

recepção da LOMAN nesse aspecto em específico já havia sido estabelecida.  

 

Critérios para aferição de merecimento para promoção e acesso ao 2º grau 

 

O CNJ estabeleceu critérios uniformes e objetivos para a aferição do 

desempenho de magistrados nos concursos internos para promoção e acesso ao 2º 

grau. A AMB, AJUFE e ANAMATRA propuseram Ação Direta de Inconstitucionalidade 

questionando critérios que, na visão das associações, não estavam relacionados com 

a qualidade da prestação jurisdicional. Em especial, elas atacaram os seguintes 

pontos: residência na comarca onde o juiz atua; atendimento das metas do Judiciário; 

participação em mutirões e outros programas institucionais; peso maior para as 

sentenças proferidas em audiência e para sentenças homologatórias de acordo e, por 

fim, a existência de processos em atraso.  

A definição de tais critérios foi objeto de audiência pública da qual participaram 

as associações de magistrados, advogados e representantes da sociedade civil 

organizada. Houve, como se extrai dos votos dos conselheiros nessa audiência 

pública, ampla discussão para se chegar a critérios objetivos. Várias das sugestões 

das associações não foram incorporadas ao texto final da resolução e o inconformismo 

manifestado na Ação Direta de Inconstitucionalidade resultou, em parte, desse fato. 

Após a manifestação da Procuradoria Geral da República, o que ocorreu em 

2013, não houve outros andamentos no processo. Em conclusão, o STF não se 

manifestou quanto à pretensão das associações. 

 

Reclassificação de entrâncias 

 

Os efeitos da reclassificação de entrâncias em São Paulo foram discutidos em 

dois mandados de segurança propostos em razão da decisão proferida no PC nº 

0001560.2007.2.00.000. Esse procedimento teve início em 2007, a partir da 

reclamação de um juiz que se sentiu prejudicado após a reestruturação das entrâncias 

no Estado. Houve a redução do número de entrâncias de quatro para três. Com isso, 
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algumas comarcas de 3ª entrância foram reclassificadas como entrância final e outras 

como entrância intermediária.  

Como consequência, vários dos magistrados da antiga 3ª entrância e que 

exerciam em comaras reclassificadas como de entrância final, alguns recém 

empossados, passaram a receber benefícios da entrância final, além de desfrutar de 

outras prerrogativas, como a possibilidade de auxiliar no 2º grau e receber o chamado 

auxílio-voto. O magistrado pretendia que todos os magistrados que se encontravam 

na antiga 3ª entrância passassem a gozar dos mesmo benefícios que os magistrados 

que passaram à entrância final. O pedido do juiz contava com parecer da AMB no 

sentido de que a solução dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo era 

inconstitucional. 

Durante a instrução do procedimento, o CNJ observou que alguns dos juízes 

haviam recebido valores acima do teto constitucional a título de auxílio-voto. Quando 

o CNJ passou a apurar tal fato, o magistrado, que formulou a reclamação, requereu 

que o CNJ ficasse restrito aos fatos narrados por ele. Contudo, verificada a 

irregularidade, o CNJ reafirmou que pouco importava a forma como ela havia chegado 

ao seu conhecimento. Por essa razão, ao decidir sobre a reclamação, o CNJ 

determinou que todos os juízes das comarcas da antiga 3ª entrância passassem a 

receber subsídios idênticos à entrância final e, ainda, que houvesse a cessação do 

auxílio-voto e que todos os juízes devolvessem o que haviam recebido acima do teto.  

Contra essa decisão, houve a impetração de Mandado de Segurança pela 

APAMAGIS e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pela ANAMAGES.  

Ao decidir o Mandado de Segurança, o Ministro Dias Toffoli afirmou que o CNJ 

agiu de “forma mais realista que o rei”, já que a própria Secretaria de Controle Interno 

do CNJ havia reconhecido a legalidade dos pagamentos do auxílio-voto, 

considerando, primeiro, que esse tinha se dado antes da regulamentação do tema 

pelo CNJ e que houve comprovação da efetiva prolação dos votos, o que afastava a 

má-fé dos magistrados.  

 

Plano emergencial para os juizados federais 

 

O Mandado de Segurança 28985 foi impetrado pela Associação dos Juízes 

Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santos (AJUFERJES) contra o provimento nº 6 

da Corregedoria Nacional de Justiça, que implementou um plano emergencial para a 



119 
 

redução do estoque de processos conclusos para sentença nos Juizados Federais de 

todo o país. De acordo com esse plano, os juízes com menor número de processos 

distribuídos receberiam, mensalmente, uma carga um pouco maior para auxiliar os 

juízes sobrecarregados. Para as associações, o plano violaria o Princípio do Juiz 

Natural, pois implicaria no julgamento por magistrado não competente para o 

julgamento no início da demanda. 

Ao julgar o mandado de segurança, o Ministro Dias Toffoli criticou abertamente 

o posicionamento da associação ao questionar o provimento. Ele salientou que 

eventual interesse no questionamento do provimento seria do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região e que “a defesa da ordem jurídica é atribuição do Ministério 

Público Federal e da Advocacia Geral da União”. Contudo, mais uma vez, o Mandado 

de Segurança não foi conhecido porque foi impetrado após o decurso do prazo de 120 

dias. Dado esse fato, o Ministro encerrou a sua argumentação com a seguinte 

observação: 
Em suma, a ação não reúne mínimas condições de ser ao menos apreciada 
em juízo de mérito, dada a evidente falta de substrato processual elementar. 
Custa crer que uma associação que congrega juízes federais possa ter-se 
aventurado em semelhante intento, que desmerece a cognição do Pretório 
Excelso e a própria altivez técnica de tão nobre entidade de classe (TOFFOLI, 
2013, p. 2). 

 
4.5 A presidência de Cezar Peluso 

 
Cezar Peluso foi o primeiro magistrado de carreira a presidir o CNJ. Primeiro 

indicado pelo Presidente Lula, Peluso entrou na magistratura em 1967, passando pelo 

Tribunal de Alçada Cível até se tornar Desembargador do Tribunal de Justiça de São 

Paulo em 1986.  

Durante a presidência de Peluso, foram editadas 28 resoluções (10 em 2010 e 

18 em 2011). Em 2010, das 10 resoluções publicadas, oito tinham como objetivo 

alterar, revogar ou suspender resoluções anteriores, várias delas medidas adotadas 

por Gilmar Mendes. A resolução 116, por exemplo, alterou a resolução 113 que trazia 

uma série de regras procedimentais para a execução penal, sob o argumento de que 

“não cabia ao CNJ fixar regras de competência”. A mesma resolução relativizou 

algumas das disposições da resolução 113 para melhor adequação às diversas 

realidades encontradas no Brasil. A resolução 117 suspendeu a criação do Cadastro 

Nacional de Prisões Cautelares e Internações Provisórias, medida criada na gestão 
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de Mendes para enfrentar o número excessivo de presos provisórios no sistema 

carcerário.  

O regramento para o concurso de ingresso também foi alterado, mas em razão 

de estudos que já haviam se iniciado, sendo, a principal alteração, a possibilidade da 

contratação de empresas terceirizadas para a organização do concurso. Houve, 

ainda, alterações de pouca relevância em resoluções que tratavam do concurso para 

outorga de delegações, para gestão de precatórios e em relação ao Fundo Nacional 

de Segurança.  

Peluso também promoveu reformas nas resoluções sobre a realização de 

obras, nivelamento em tecnologia da informação, jornada de trabalho e sobre o 

funcionamento da Comissão de Comunicação, mas sem alterações significativas. Em 

dois casos, as alterações geraram controvérsia. A primeira dessas alterações foi a 

que inseriu na resolução 88 a padronização do horário de funcionamento em todos os 

tribunais do País, levando à propositura de duas ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADI 4598 e ADI 4600). A outra resolução objeto de modificação 

foi a que dispunha sobre o procedimento administrativo disciplinar.  

Peluso, por outro lado, privilegiou as formas alternativas de solução de 

conflitos, criando os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos (NUPEMEC) e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), além de fomentar a capacitação de mediadores e conciliadores. 

Por fim, Peluso atendeu a uma antiga reivindicação de magistrados, 

expressamente prevendo a simetria entre os membros do Judiciário e do Ministério 

Público, permitindo a extensão de aumentos e outros benefícios concedidos aos 

promotores de justiça. 

Houve uma sensível alteração na feição do CNJ na presidência de Cezar 

Peluso que vai além da mera redução no número de resoluções publicadas. O primeiro 

sintoma dessa alteração é o alto número de resoluções modificativas de resoluções 

anteriores, ainda que, em muitos dos casos, sejam alterações e ajustes em partes não 

essenciais do regulamento anterior. Uma segunda evidência dessa alteração é a 

redução do número de resoluções que poderiam ser descritas como tipicamente de 

controle e o aumento de resoluções de caráter coordenativo.  

 O foco na gestão de Peluso é, sem dúvida, o incentivo à resolução de conflitos 

pela conciliação e mediação, seguindo, aliás, uma tendência que já vinha se 

desenhando na própria legislação processual. A priorização de meios alternativos de 
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solução de conflitos reflete uma diferente forma de encarar e enfrentar os problemas 

do Judiciário, visando retirar do Judiciário aqueles casos não essenciais e se filiar a 

uma linha de que defende a redução do Judiciário dentro de um programa maior de 

redução de todo o Estado. 

Houve poucos temas levados ao STF durante a presidência de Peluso. 

Contudo, as discussões ocorridas foram intensas e trazem um comportamento até 

então inédito por parte do STF em relação ao CNJ. 

 

Fixação e padronização de horário para atendimento ao público 

 

O CNJ fez ajustes na resolução 88, que tratava da jornada de trabalho, com o 

fim de fixar e padronizar o horário de atendimento ao público de segunda a sexta-feira, 

das 9 às 18 horas. A resolução foi atacada pela ANAMAGES e pela AMB. Como de 

praxe, a Ação Direta de Inconstitucionalidade da ANAMAGES não chegou a ser 

conhecida. 

A AMB questionou a resolução por violação ao princípio da separação de 

poderes, já que argumentou que caberia ao Chefe do Executivo Estadual a iniciativa 

de lei reguladora da carga horária de trabalho dos funcionários públicos. Sustentou o 

desrespeito a autonomia dos tribunais, ao determinar que os tribunais de justiça 

enviem projeto de lei ajustado horários aos parâmetros definidos na resolução e, 

finalmente, por importar em aumento de gastos, que não podia o CNJ determinar 

padrões. 

O Ministro Luiz Fux suspendeu os efeitos da resolução e determinou que todos 

os tribunais do País se manifestassem sobre os impactos nos gastos pela adoção do 

horário fixado pelo CNJ e sobre o horário adotado antes da edição da resolução e de 

quais dificuldades para a adequação.  

A leitura da resposta dos tribunais é um bom exemplo da diversidade dos 

estados brasileiros. Vários tribunais do Norte e Nordeste responderam que as 

audiências começam às 7 horas da manhã e se concentram, nesse período, em razão 

do calor. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul respondeu que 

às 17 horas já é noite durante o inverno e que, portanto, a extensão do horário de 

atendimento até as 18 horas resultaria em um aumento de gastos com energia. São 

Paulo explicou que, pelo contrário, a adoção do horário constante da resolução traria 

economias, pois o atendimento se dava até às 19 horas. 
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O processo seguiu atribulado em virtude da admissão de um número alto de 

amici curiae, além de vários incidentes porque alguns tribunais decidiram alterar seus 

horários, após a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade.  

Em maio de 2016, o Ministro Fux determinou que os tribunais prestassem 

informações mais uma vez, diante da alteração da situação econômica do País. O 

Ministro determinou, ainda, que o CNJ informasse sobre estudos técnicos quanto ao 

ganho de produtividade e eficiência com o novo horário.  

Em outubro de 2019, foi realizada uma audiência para tentativa de conciliação 

entre a AMB e representantes dos tribunais e do CNJ. Foi acordado que a AMB iria 

compilar as sugestões dos tribunais e consultar a OAB e o Ministério Público. Desde 

março de 2020, aguarda-se a manifestação do CNJ sobre as propostas apresentadas, 

sem que até o momento tenha se chegado a qualquer solução para o impasse. 

 

Procedimento administrativo disciplinar 

 

As regras gerais para o processamento do procedimento administrativo 

disciplinar estão previstas na própria LOMAN. Tais regras são, contudo, 

extremamente genéricas, o que levava os tribunais do País a adotar procedimentos e 

prazos diferentes. A primeira resolução contendo definições de prazos e regras para 

o processamento de tais procedimentos foi a de número 30, que, como já mencionado, 

foi questionada pelas associações. A resolução 135 revisou parte das disposições 

contidas na resolução 30 e, também, foi questionada por Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 4638). Chama a atenção o fato de que apesar dos pontos 

questionados em ambas as resoluções serem bastante semelhantes, a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade contra a resolução 30 não chegou a ser julgada, enquanto 

que na Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a resolução 135 houve a 

concessão de liminar e a confirmação da liminar em plenário. Há duas possíveis 

razões para esse fato. A primeira delas é a diferença entre os relatores, já que a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade contra a resolução 135 foi distribuída ao Ministro 

Marco Aurélio, crítico ao CNJ. Uma segunda possível explicação é a indisposição 

entre o Ministro Cezar Peluso e a Ministra Eliana Calmon, Corregedora Nacional de 

Justiça o que poderia ter influenciado a condução do processo pelo Ministro Marco 

Aurélio. 
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As associações discordaram de três pontos principais na resolução: a 

publicidade dos procedimentos disciplinares, a definição da competência da 

Corregedoria Nacional de Justiça para realizar os procedimentos disciplinares e a 

sujeição dos magistrados à Lei de Abuso de Autoridade. Mais especificamente, as 

associações alegaram que da forma com que a resolução foi redigida, a Corregedoria 

Nacional de Justiça tornar-se-ia a principal responsável por tais procedimentos, 

esvaziando as funções das corregedorias dos tribunais. Assim, a discussão tornou-se 

uma discussão quanto a ser a competência da Corregedoria Nacional de Justiça 

subsidiária ou concorrente às corregedorias dos tribunais. Outros pontos da 

resolução, até mesmo alguns que favoreciam o magistrado investigado, também 

foram impugnados, embora a polêmica maior tenha se fixado nos pontos acima 

descritos. 

A discussão sobre a resolução 135 opôs o Ministro Cezar Peluso, Presidente 

do CNJ, e a Ministra Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça, e levou a uma 

divisão interna no próprio CNJ. Em função das críticas das associações à resolução, 

Eliana Calmon afirmou que havia “bandidos de toga”. Como resposta, Peluso soltou 

uma nota assinada em conjunto por 11 conselheiros, afirmando que a acusação era 

leviana. Na sequência, os conselheiros não magistrados publicaram um artigo no 

jornal “Folha de São Paulo”, afirmando que o único objetivo da resolução era o de 

aprimorar os procedimentos e não desautorizar as corregedorias (FRAGALE, 2013, p. 

989).  

Em um julgamento longo e com muitos debates, a decisão do STF pode ser 

definida como uma vitória do CNJ, embora repleta de recados quanto o que seria 

aceitável ou não. A sujeição dos magistrados à Lei de Abuso de Autoridade foi 

derrubada porque, no campo penal, os juízes já estão sujeitos a ela e no campo cível 

a lei seria inaplicável por ser incompatível com o princípio da livre convicção do juiz. 

Os outros dois pontos polêmicos, ou seja, a publicidade durante o procedimento 

disciplinar e a definição da competência subsidiária ou concorrente da Corregedoria 

Nacional de Justiça, foram mantidos. O STF decidiu que a publicidade nos 

procedimentos era decorrência da própria Constituição Federal. Em uma votação 

apertada, o STF decidiu pela manutenção da competência concorrente da 

Corregedoria Nacional de Justiça.  

 

Definição do número de vagas destinadas ao quinto constitucional 
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O segundo tema levado ao STF pelas associações de magistrados no período 

em que Cezar Peluso era presidente foi uma disputa local, entre a OAB, os 

Procuradores Federais e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 17ª Região. A 

OAB e os Procuradores Federais questionaram o entendimento do TRT ao reservar 

apenas duas vagas para o quinto constitucional, após o aumento do número de 

membros do tribunal. Como, no total, o TRT era composto por 12 de membros, a 

fração deveria ser arredondada para cima e não para baixo, como havia feito o TRT. 

A OAB e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho formularam 

reclamação no CNJ, que deu razão a elas. Contra essa decisão, a Associação 

Nacional dos Magistrados do Trabalho (ANAMATRA) da 17ª Região impetrou 

Mandado de Segurança. Apesar da decisão do CNJ estar de acordo com a 

jurisprudência do STF sobre o tema, a ANAMATRA sustentou que a jurisprudência 

deveria ser revisada.  

O mandado de segurança foi julgado monocraticamente já que a decisão do 

CNJ estava de acordo com a jurisprudência do STF. No Agravo Regimental contra a 

decisão, o STF manteve a decisão monocrática com votação em bloco.  

 

Investigação pela Corregedoria Nacional de Justiça sobre transações suspeitas 

envolvendo magistrados 

 

Ainda em 2009, o então Corregedor Nacional de Justiça Gilson Dipp 

determinou que os tribunais informassem o CPF de todos os magistrados e servidores. 

Com base nas informações, a Ministra Eliana Calmou solicitou ao Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (COAF) que enviasse um relatório sobre 

atividades financeiras suspeitar na lista de CPF fornecida. Aqui é preciso uma 

explicação sobre a função do COAF, pois ele não investiga as transações, mas 

apenas identifica transações anormais em face de alguns critérios definidos por lei ou 

regulamento e comunica ao órgão responsável pela investigação. São consideradas 

transações suspeitas, por exemplo, todas aquelas acima de um determinado valor, 

pagamento em espécie de valores altos ou pagamentos repetidos. A identificação de 

uma transação suspeita pelo COAF não significa que ela seja ilícita, pois uma 

transação de valor alto pode decorrer da venda e compra de um imóvel ou herança. 

É, portanto, a investigação conduzida posteriormente que determina a ilicitude da 
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transação. Como o COAF não realiza a investigação, ele tampouco tem poder para a 

quebra do sigilo fiscal ou bancário.  

O COAF identificou, como não poderia deixar de ser, várias transações 

suspeitas, dado os critérios utilizados. Ao receber o relatório, a Corregedoria Nacional 

de Justiça concluiu que seria a inviável a investigação de todas as transações 

constantes do relatório. Assim, ela restringiu as investigações às transações 

superiores a R$ 500 mil, limitando as investigações aos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Bahia. Inspeções foram agendadas nos três para colher evidências quanto à 

licitude ou não dos pagamentos. 

Dentre as transações suspeitas, entretanto, havia uma envolvendo o Ministro 

Cezar Peluso e outra envolvendo o Ministro Ricardo Lewandowski, quando atuavam 

como desembargadores nos tribunais de São Paulo. Desde a afirmação da Ministra 

Eliana Calmon sobre os “bandidos de toga”, já havia um grande mal-estar em relação 

à atuação da Corregedoria. Dois mandados de segurança foram impetrados, um pela 

ANAMAGES (MS 31083) e outro pela AMB, AJUFE e ANAMATRA (MS 31085).  

O Mandado de Segurança impetrado pela ANAMAGES (MS 31083) foi 

distribuído ao Ministro Luiz Fux, enquanto o Mandado de Segurança impetrado pela 

AMB, AJUFE e ANAMATRA foi distribuído ao Ministro Joaquim Barbosa. Como 

Barbosa estava de licença, o pedido da liminar acabou sendo apreciado pelo Ministro 

Lewandowski que concedeu a liminar, determinando a imediata suspensão das 

investigações. Mais tarde, chegou aos jornais que Lewandowski era um dos 

investigados, fato que ela alegava desconhecer no momento da concessão da liminar.  

A reação das associações foi forte, com a presidente da AMB, Nelson Calandra 

afirmando que a Corregedoria havia violado o sigilo bancário e fiscal de 216.800 

(duzentos e dezesseis mil e oitocentos) magistrados e servidores, sem qualquer 

ciência deles, já que até mesmo ele só havia tomado conhecimento da intenção da 

Corregedoria ao acompanhar a inspeção realizada em São Paulo, onde atuava como 

desembargador.  

Posteriormente, dado que o Mandado de Segurança da ANAMAGES havia sido 

distribuído primeiramente, o Mandado de Segurança das outras associações foi 

redistribuído ao Ministro Luiz Fux. Desde aquela época, entretanto, não houve 

andamentos relevantes.  

 

Breves considerações  
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A institucionalização do CNJ ocorreu de maneira relativamente tranquila, 

impulsionada pelos seus três primeiros presidentes. O alinhamento de Nelson Jobim 

e Gilmar Mendes quanto ao papel e importância do CNJ fizeram com que o CNJ fosse 

ativo e focado no combate a práticas corporativas, como o nepotismo, os pagamentos 

acima do teto e a definição de critérios objetivos para a progressão na carreira.  

Os três primeiros presidentes estabeleceram prioridades e fixaram uma agenda 

para os seus mandatos. Jobim tratando de temas que o interessavam desde a época 

de deputado; Gracie focando na informatização e Mendes no enfrentamento do 

problema carcerário. Ao mesmo tempo, os três, até mesmo por suas trajetórias 

profissionais, não foram receptivos às demandas das associações, o que explica o 

alto número de questões levadas ao STF.  

A presidência do Ministro Cezar Peluso, magistrado de carreira, é marcada por 

características diferentes, iniciando uma tendência que viria a se consolidar 

posteriormente: a de revisar as resoluções editadas pelos antigos presidentes. O 

posicionamento e atuação da Ministra Eliana Calmon, ela também magistrada de 

carreira, de resistência às pretensões das associações, intensificou os embates no 

seio do próprio CNJ.  

A Presidência de Cezar Peluso marca o início de um período de transição. O 

CNJ paulatinamente abandona o combate às práticas corporativistas e o incentivo à 

transparência, e passa a focar na elaboração de políticas para o Judiciário nacional. 

A partir desse momento, fica evidente que a composição do CNJ é um fator que 

enfraquece e até mesmo impede a sua atuação como órgão de controle. Por essa 

razão, o CNJ não pode ser descrito como um órgão intermediário entre Judiciário e os 

demais Poderes, segundo a literatura de Garoupa e Ginsburg (2008) e Kosar (2016) 

com o objetivo de dosar independência e controle. O foco esteve no controle, apenas, 

durante as três primeiras presidências. A partir do momento em que Cezar Peluso 

assume a presidência do órgão, ele assume características de um órgão focado na 

defesa da independência judicial. 
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CAPÍTULO 5: AS ASSOCIAÇÕES DE MAGISTRADO – REEQUILIBRANDO AS 
FORÇAS 

 
A análise dos anos iniciais do CNJ permite duas observações importantes para 

o objeto deste estudo. A primeira é que as associações de magistrados inconformadas 

com a criação do CNJ, o que foi percebido como uma derrota, adotaram a litigância 

como tática para resistir à atuação do CNJ. A segunda observação é de que a esta 

estratégia não produziu muitos resultados, pois o STF não foi receptivo às demandas 

do movimento associativo. 

 O ciclo seguinte, que será objeto deste capítulo, mostra uma dinâmica 

diferente. Há uma mal-estar crescente no STF em relação ao que é percebido como 

exagero do CNJ, que gerou um confronto aberto entre 2010 e 2011, como descrito no 

capítulo anterior. A partir de 2012, há uma retração do CNJ em sua função de 

controlador, culminando, em 2015, com a criação de dois conselhos consultivos junto 

à presidência, um composto pelos presidentes das três associações de âmbito 

nacional e outro pelo colégio de presidentes dos tribunais de justiça. Nesse cenário, o 

CNJ volta-se ao enfrentamento de problemas do Judiciário e na criação de políticas 

para a sua solução. Este capítulo trata, portanto, de um período de transição e 

realinhamento de forças em que as demandas das associações de magistrados 

passam a ser consideradas pelo CNJ. 

 

5.1 A presidência de Ayres Britto 
  

 Ayres Britto assume a presidência do CNJ em março de 2012 e se aposenta 

compulsoriamente em novembro do mesmo ano. A sua gestão não produziu medidas 

que exigissem alguma alteração de rumo radical ou que fossem suficientes para 

imprimir uma agenda particular ao CNJ. São editadas 17 resoluções. A maioria delas 

tinha como objetivo revisar resoluções anteriores, sem trazer alterações fundamentais 

ao texto original.  

 Como novidade, houve a regulamentação do funcionamento dos Núcleos de 

Repercussão Geral e Recursos Repetitivos criados na gestão de Cezar Peluso, a 

instituição do Fórum Nacional de Precatórios e diante da aproximação da realização 
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dos grandes eventos, o estabelecimento de regras para a comunicação de prisão de 

estrangeiro e do Fórum Nacional para a coordenação das atividades do Judiciário em 

razão da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. 

  

Divulgação de rendimentos 

  

 Diante da inexistência de questões relevantes reguladas por resolução, as 

controvérsias que chegaram ao STF no ano de 2012 foram todas tratadas em 

mandados de segurança. 

 A primeira dessas questões foi a delimitação do alcance da Lei nº 12.527/11 

(Lei de Acesso à Informação). O problema surgiu em razão da determinação do CNJ 

de que houvesse identificação nominal dos magistrados na publicação dos valores 

recebidos a título de remuneração, diária ou indenização.  

 Não só os magistrados foram contrários à identificação dos recipientes dos 

valores. O STF já havia julgado uma suspensão de segurança proposta pela Prefeitura 

Municipal de São Paulo com o objetivo de reverter duas decisões do Tribunal de 

Justiça que havia determinado a remoção do nome dos servidores do site “De Olhos 

nas Contas”. Nessa ação, decidiu-se que a Lei de Acesso à Informação exigia tal 

publicação com identificação dos servidores. Segundo Gilmar Mendes, no mandado 

de segurança movido pela Prefeitura de São Paulo, a visibilidade é “o preço que se 

paga pela opção por uma carreira pública em um Estado republicano”. A decisão do 

Ministro Fux cita o precedente e sucintamente decide pela regularidade da 

identificação dos magistrados. 

 Apesar da determinação, os tribunais continuaram a utilizar subterfúgios para 

não deixar tais informações evidentes. A Ministra Cármen Lúcia, em 2017, diante de 

um escândalo envolvendo o pagamento de indenização por férias a magistrado do 

Mato Grosso, observou que em um certo tribunal, que ela não identificou, houve a 

necessidade de 18 cliques para acessar as informações sobre rendimentos dos 

magistrados.  

  

Pagamento de adicional de férias acima do fixado em lei 

  

 Após denúncia na Ouvidoria do CNJ sobre lei no Estado do Amapá para 

pagamento em dobro do adicional de férias, o CNJ iniciou Procedimento de Controle 
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Administrativo para apurar como se dava o pagamento do adicional de férias em todo 

o País. 

 Ao final desse procedimento, o CNJ determinou aos tribunais de justiça dos 

estados em que a legislação permitia o pagamento de mais do que 1/3 sobre o salário 

pelas férias que enviassem projeto de lei para adequação a LOMAN, que limitava o 

pagamento a 1/3. 

 Em face dessa decisão, a AMB, a Associação dos Magistrados do Amapá e a 

Associação dos Magistrados do Espírito Santo impetraram Mandado de Segurança 

argumentando que o CNJ havia, reflexamente, realizado controle de 

constitucionalidade. Além disso, sustentaram que não havia irregularidade porque a 

Constituição prevê que o adicional seja de “pelo menos” 1/3, não havendo, portanto, 

vedação ao pagamento de abono maior. 

 Apesar da liminar concedida, o STF, ao final, entendeu que a determinação do 

CNJ estava de acordo com a jurisprudência do próprio STF, que já havia decidido que 

os únicos benefícios a serem recebidos pelos magistrados são aqueles constantes da 

LOMAN. Houve Agravo Regimental contra essa decisão, oportunidade em que o 

Ministro Ricardo Lewandowski votou pela concessão da segurança, não em razão do 

controle sobre os valores pagos, mas sim porque o CNJ teria extrapolado suas 

funções.  

 Esse é um dos poucos casos em que houve algum tipo de debate entre os 

ministros, em especial entre Lewandowski e Gilmar Mendes, que adotaram posição 

antagônica. O debate concentrou-se, na realidade, nos limites das atribuições do CNJ 

e não propriamente na correção da legislação.  

 

5.2 A presidência de Joaquim Barbosa 
  

Joaquim Barbosa foi indicado ao STF pelo Presidente Lula em 2003, após 

quase 20 anos no Ministério Público Federal. Barbosa ganhou enorme visibilidade 

durante o julgamento do Ação Penal 470 -Mensalão, do qual foi relator. Por essa 

razão, houve boatos até mesmo de que ele sairia candidato à presidência da república 

em 2014.  

Joaquim Barbosa foi o primeiro ministro a se aposentar no exercício da 

presidência, em julho de 2014. Com isso, ele exerceu a presidência do CNJ por pouco 

menos de 18 meses. Além disso, durante parte do período do julgamento do 
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Mensalão, Barbosa acumulou além das duas presidências, a relatoria do processo. 

Se isso já não fosse o suficiente, os anos de 2013 e 2014 são marcados por alta 

instabilidade política, com as grandes manifestações de 2013, seguida de mais 

denúncias de corrupção envolvendo as obras para a Copa do Mundo. Não é possível 

afirmar o quanto todos esses fatores externos influenciaram a agenda do CNJ, mas 

percebe-se que, durante o período, tratou-se de poucos temas polêmicos, 

permanecendo, porém, a tendência de revisão das resoluções já publicadas.  

Algumas medidas importantes foram, no entanto, adotadas. A primeira delas 

foi a definição de normas técnicas para a realização de auditorias, o que inclui as 

inspeções e correições realizadas pelo CNJ. A segunda medida foi, finalmente, a 

instituição do Sistema de Processo Judicial Eletrônico. O sistema aproveitou o sistema 

Creta desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região para criar uma 

plataforma flexível a ser cedida gratuitamente aos tribunais do País para o 

gerenciamento digital de processos.  

Uma terceira medida de impacto foi a criação do Fórum de Política Prioritária 

de Atenção ao Primeiro Grau, comissão para discutir medidas voltadas ao 

enfrentamento da morosidade e falta de estrutura do 1º grau. De acordo com 

pesquisas estatísticas do próprio CNJ, 90% dos processos estavam no 1º grau e a 

média de congestionamento era duas vezes maior do que a taxa observada no 2º 

grau. A resolução propunha, entre as medidas a serem adotadas, a melhor distribuição 

de recursos entre os dois graus de jurisdição e a melhoria da infraestrutura do 1º grau. 

Ainda com o objetivo de racionalizar a distribuição de recursos, a penúltima resolução 

editada por Joaquim Barbosa estabelecia critérios para a criação de cargos, funções 

e unidades judiciárias.  

Por fim, o CNJ regulou a participação de magistrados em eventos patrocinados 

em função de reportagens relatando que os congressos organizados pelas 

associações recebiam apoio financeiro de grandes empresas públicas e privadas, que 

sorteavam aos magistrados carros, viagens internacionais, entre outros. 

 

Criação de cargos, funções e unidades judiciárias 

  

O CNJ buscou com a resolução 184 criar um mínimo de padronização e 

racionalidade nos projetos de lei, de iniciativa reservada ao Judiciário, para a criação 

de cargos, funções e novas unidades judiciárias. Para isso, foram estabelecidos 
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índices e estatísticas que deveriam ser observados no processo de tomada de decisão 

sobre a necessidade de aumento da estrutura do tribunal. Além disso, a resolução 

previu que os tribunais deveriam submeter ao CNJ o projeto de lei antes de ser 

enviado ao Legislativo para conferência dos critérios definidos. 

 A ANAMAGES, ciente da ausência de legitimidade para questionar a 

constitucionalidade da resolução de uma forma geral, atacou apenas a 

obrigatoriedade do envio do projeto de lei pelos tribunais estaduais, uma vez que, 

assim, o empecilho estaria, em tese, superado. Não houve, entretanto, até hoje 

qualquer decisão relevante no processo, estando a resolução em vigor desde a sua 

publicação. 

 

Regulamentação da participação de magistrados em eventos patrocinados 

 

 A resolução 170 é um novo capítulo na disputa entre as associações de 

magistrados e o CNJ. O resultado é o que poderíamos chamar de um empate técnico. 

Os excessos nos eventos organizados pelas associações já vinham sendo discutidos 

desde 2010, quando o tema entrou na pauta após o presidente da AMB, Mozart 

Valadares, criticar a realização de evento da AJUFE em Barra do Una, na Bahia.  

 A ideia de regular a participação de magistrados nesses eventos não foi adiante 

nos anos imediatamente seguintes. Contudo, após a veiculação de notícias dando 

conta de um encontro realizado pela APAMAGIS (VASCONCELOS, 2013, on-line), o 

CNJ instaurou procedimento para investigar a veracidade do relato. Após a 

confirmação de que, realmente, houve sorteios de um carro zero e de passagens para 

a Europa, o CNJ editou uma resolução restringindo a participação de magistrados em 

eventos promovidos ou subsidiados por entidades privadas com fins lucrativos. 

Algumas das medidas, como a proibição do recebimento de prêmios, auxílios ou 

contribuições sob qualquer pretexto, são quase uma obviedade. 

 A resolução diferenciou a situação do magistrado que comparece ao evento 

como palestrante, conferencista, presidente de mesa, moderador ou debatedor da 

situação dos juízes que comparecem ao evento como espectadores. No primeiro 

caso, o magistrado pode aceitar o ressarcimento de despesas com transporte e 

hospedagens. No segundo caso, todas as despesas devem ser custeadas pelo 

próprio magistrado. Adicionalmente, as restrições só se aplicam a eventos com 
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patrocínio ou subsidiados. A participação em eventos totalmente custeados pelas 

associações de magistrados não sofre qualquer tipo de restrição.  

 A resolução também aumentava a transparência, determinando que todos os 

eventos promovidos ou apoiados por tribunais e escolas de oficiais da magistratura 

tivessem o conteúdo, a carga horária, origem dos recursos e montante das despesas 

divulgados previamente. O subsídio de empresas públicas ou privadas foi limitado a 

30% do total dos gastos. 

 A resolução foi questionada por dois mandados de segurança e não por uma 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Um impetrado pela ANAMAGES (MS 31945) e 

o outro impetrado pela AMB, AJUFE e ANAMATRA em litisconsórcio (MS 32040). O 

fundamento principal de ambos os mandados de segurança era uma suposta limitação 

à liberdade de associação. As associações questionaram a regularidade da resolução 

pela falta de realização de audiências públicas para sua discussão. Os dois mandados 

foram distribuídos ao Ministro Celso de Mello.  

 Em sua manifestação no mandado de segurança impetrado pela ANAMAGES, 

o CNJ esclareceu que não havia proibição para que as associações de magistrados 

realizassem eventos, mesmo que patrocinados por empresas públicas ou privadas. A 

restrição atingia, apenas, os magistrados que nessa última hipótese deveriam custear 

suas despesas. Diante de tal quadro, a decisão foi a de que o pedido estava 

prejudicado, por inexistir qualquer limitação à liberdade de associação.  

 Já o Mandado de Segurança impetrado pelas demais associações não chegou 

a ser conhecido, porque, para Celso de Mello, o objetivo da ação era questionar ato 

normativo sem efeitos concretos. Ainda assim, ele apreciou vários dos argumentos 

das associações, fazendo críticas aos desvios éticos que demandaram a atuação do 

CNJ para preservar a moralidade. 

Em sua manifestação, o Presidente do CNJ trouxe a informação de que as 

associações haviam sido ouvidas durante a fase de elaboração da resolução, mas que 

não trouxeram quaisquer sugestões ou soluções, fazendo transparecer que o seu 

único intento era que não houvesse regulação.  

 As decisões não foram objeto de recurso, nem houve, tampouco, a propositura 

de Ação Direta de Inconstitucionalidade, solução apontado pelo Ministro Celso de 

Mello.  

 

Intimação do Ministério Público  
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A situação que leva à propositura do Mandado de Segurança 32169 é mais do 

que inusitada, mas relevante, pois evidencia o espírito de corpo dentro do Ministério 

Público e do Judiciário. Em linhas gerais, a disputa envolvia o local de intimação e 

entrega de processos ao Promotor de Justiça, se na sala de apoio dentro do fórum ou 

na sede do Ministério Pública na Comarca. Contra a decisão da juíza de Cachoeira 

Paulista, em São Paulo, que havia determinado que os processos com vistas para o 

Ministério Público continuassem a ser entregues na sala de apoio, a Associação 

Paulista do Ministério Público (APMP) reclamou ao CNJ, alegando, em síntese, que 

não se tratava da mera entrega do processo, mas da própria intimação do Promotor 

de Justiça, que deveria, de acordo com a legislação, ser feita pessoalmente.  

 O CNJ concedeu a liminar pleiteada pelo APMP. O Tribunal de Justiça de São 

Paulo impetrou Mandado de Segurança contra a decisão alegando que a matéria seria 

jurisdicional e, portanto, não poderia ser apreciada pelo CNJ. A APAMAGIS ingressou 

na ação, como amicus curiae e, aparentemente, uma briga em uma comarca do 

interior se transformou em uma disputa institucional.  

 O Ministro Ricardo Lewandowski concedeu a liminar requerida pelo TJ/SP. Na 

sequência, entretanto, o Ministro Edson Fachin sucedeu a Lewandowski na relatoria, 

e decidiu manter a decisão do CNJ, argumentando que, em primeiro lugar, a discussão 

não fazia muito sentido, porque a intimação deveria ser preferencialmente eletrônica, 

na impossibilidade da intimação eletrônica, pela imprensa oficial e só então pessoal. 

Mesmo assim, ele frisou que em consulta em aplicativos na internet, constatou que a 

distância entre o Fórum e a sede do MP era de 240 metros e que não haveria ônus 

excessivo ao Judiciário em realizar a intimação e entrega de processos na sede do 

MP.   
 

Atuação de procurador da fazenda como assessor em gabinete 

 

Mais uma disputa local chegou ao CNJ no período.  A OAB do Rio de Janeiro 

formulou pedido ao CNJ para se manifestar quanto à possibilidade de procuradores 

da Fazenda Nacional atuarem como assessores de Desembargadores do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região (TRF/2ª Região). O pedido estava fundamentando na 

possibilidade de influência dos procuradores em processos tributários em que a União 

fosse parte. Em um momento inicial, não houve o pedido de liminar, contudo, em razão 
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dos diversos adiamentos da sessão de julgamento, algumas causadas pela própria 

OAB pela dificuldade de aquisição de passagens para Brasília, a liminar foi deferida, 

resultando na suspensão da nomeação de uma das procuradoras, que já atuava como 

assessora, e de novas nomeações até decisão final do PCA nº 0000706-

90.2012.2.00.0000.  

A AJUFE e AJUFER impetraram Mandado de Segurança sustentando que a 

decisão do CNJ configurava interferência indevida na esfera de discricionariedade do 

Judiciário na nomeação para cargos em comissão. Além disso, argumentaram no 

sentido da regularidade da cessão porque não havia vedação na lei. 

O Mandado de Segurança, por erro do sistema, foi distribuído duas vezes, 

gerando os números 32188 e 32189, sendo um deles distribuído à Ministra Rosa 

Weber e outro ao Ministro Gilmar Mendes. O Ministro Gilmar Mendes concedeu a 

liminar para cassar os efeitos da liminar do CNJ, afirmando, em síntese, que ela não 

poderia prevalecer, primeiro, porque a legislação autoriza a cessão de servidores 

públicos entre os seus diferentes órgãos e, segundo, porque a argumentação da OAB 

dava a entender que não só os Procuradores iriam se valer da oportunidade para 

defender os interesses da União, como também que os Desembargadores seriam 

suscetíveis a essa influência. O pleno do CNJ, ao apreciar o pedido da OAB-RJ, 

entendeu pela regularidade da cessão e cassou a liminar, razão pela qual ambos os 

MS perderam seu objeto.  

 

Possibilidade de reeleição para cargos de cúpula dos tribunais 

 

No mesmo ano, a disputa pela eleição no TJ de São Paulo também chegou ao 

CNJ e ao STF. Ao final de seu mandato de dois anos, Ivan Ricardo Sartori30 conseguiu 

aprovar uma resolução que deixava em aberto a possibilidade de reeleição. A ideia 

de que Sartori buscava concorrer novamente à presidência já estava sendo discutida 

pelo Sindicato dos Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo que o tinham como 

aliado. De sua parte, Sartori também não negava a intenção (VASCONCELOS, 2013, 

on-line). Ele, no entanto, não contava com a simpatia de outros membros do tribunal 

 
30 Sartori é hoje candidato a Prefeitura de Santos e ganhou notoriedade por ter sido cotado para 

Ministro da Justiça logo após a saída de Sergio Moro.  
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porque consideravam que foi ele quem trouxe à tona o pagamento dos valores acima 

do teto a diversos desembargadores.   

Para sanar a dubiedade da resolução, o Desembargador José Damião Pinheiro 

Machado Cogan foi ao CNJ, que em decisão administrativa, suspendeu a eficácia da 

resolução. Contra a decisão, por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou 

Mandado de Segurança no STF, com a participação da APAMAGIS como amicus 

curiae. Sartori não chegou a apresentar a candidatura e o Mandado de Segurança 

não foi julgado até hoje.   

Sartori era candidato, no mesmo período, à vice-presidência da AMB na chapa 

encabeçada por Henrique Nelson Calandra, que precisava de apoio após a renúncia 

de toda a sua diretora já às vésperas da definição das chapas que concorreriam. A 

luta aberta entre os desembargadores teve um efeito inédito, pois tanto a eleição para 

a AMB, quanto a eleição para a APAMAGIS naquele ano tiveram como vencedores 

chapas de oposição encabeçadas por um juiz e não por um desembargador, o que 

não havia acontecido em quase 60 anos.   
 

Escolha de magistrados para auxílio no 2º grau 

 

A Associação Regional dos Juízes Federais da 5ª Região (REJUFE) impetrou 

Mandado de Segurança contra a decisão proferida pelo CNJ no procedimento de 

controle instaurado para a verificação da regularidade do Regimento Interno do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região. De acordo com a associação, o referido 

regimento não continha dispositivo disciplinando, ou seja, não apresentava de forma 

clara como se dava a escolha de juízes de 1º grau para substituir em 2º grau, como 

determinavam as resoluções 17 e 72 do CNJ.   

O CNJ decidiu, entretanto, que a redação do regimento interno atendia as suas 

resoluções e não conheceu o pedido. A REJUFE impetrou Mandado de Segurança 

contra a decisão do CNJ, sendo esse o único caso em que uma associação recorreu 

ao STF contra decisão do CNJ que manteve a normatização ou decisão de um 

tribunal.   
 

Conclusões 
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Se entre 2005 e 2011, descrevi o CNJ como um órgão atuante no controle do 

Judiciário, entre 2012 e 2015, a atenção do órgão está mais dispersa. O CNJ assume 

o papel de órgão de coordenação, reduzindo a sua atuação no controle. As principais 

medidas no período são, por exemplo, a criação de fóruns, a regulamentação de 

aspectos administrativos da informatização e a instituição de políticas. 

 A mudança de atitude não pode ser atribuída a um único fator. Certamente, 

colaboram para ela duas presidências com mandatos truncados e a suspensão de 

outras discussões importantes em função da excessiva atenção dada ao julgamento 

do Mensalão e, na sequência, ao início da Operação “Lava-Jato”, que, de certa forma, 

colaboraram para uma revitalização da popularidade do Judiciário. A instabilidade 

política que se inicia em 2013 e que se mantém após a reeleição da Presidente Dilma 

Rouseff parece ser um fator importante para explicar porque não houve grandes 

polêmicas envolvendo o Judiciário.  

 Não obstante, a opção pelo confronto aberto por parte do CNJ entre 2009 e 

2011 parece ser o fator fundamental para explicar a mudança de atitude do STF e, 

consequentemente, da reversão de curso do CNJ. A linguagem sem subterfúgios de 

Eliana Calmon é uma ruptura importante. Não se tratava de um jornalista, de um 

político ou de um advogado e, portanto, a justificativa pronta do revanchismo ou “da 

vontade de vender jornais” não se aplicava.   

 Nesse momento, as investigações sobre as transações suspeitas envolvendo 

magistrados, que só foram questionadas um pouco depois, já eram conhecidas das 

associações de magistrados e, provavelmente, dos próprios Ministros. Há sinais de 

uma ameaça real que demandava união.  

 Em síntese, a resistência das associações de magistrados à atuação do CNJ, 

que havia sido recebida quase que com indiferença pelo STF, assume uma nova 

dimensão. Não se trata mais do combate a um órgão submisso ao STF, mas de um 

órgão controlador, de fato e de direito, que não se intimidava em investigar 

desembargadores do tribunal estadual mais poderoso do País.   

A passagem de Joaquim Barbosa pela presidência do CNJ não revela nenhuma 

agenda ou objetivo particular. O julgamento do Mensalão consumiu tempo e energia 

do Ministro que preferiu, no CNJ, manter o movimento de revisão de antigas 

resoluções. Casos específicos, como excessos nos eventos realizados pelas 

associações de magistrados, foram tratados. O CNJ, entretanto, adota uma atitude 
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passiva, no sentido de que não toma a dianteira no controle, apenas reagindo aos 

temas que a ele chegam. 

As observações desse período sinalizam a importância do CNJ como órgão de 

coordenação do Judiciário e confirmam que ele tem um papel importante a 

desempenhar em relação à redução do poder hierárquico dentro dos tribunais. No 

entanto, somam-se mais evidências de que o CNJ está longe de ser um conselho de 

justiça nos termos como a literatura europeia descreve. Não há, em suma, órgãos com 

características semelhantes as do CNJ, razão da dificuldade em analisá-lo. 
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CAPÍTULO 6: A VITÓRIA FINAL É DAS ASSOCIAÇÕES DE MAGISTRADOS? 

  

 O último período estudado compreende as presidências de Ricardo 

Lewandowski, Cármen Lúcia e o primeiro ano da presidência de Dias Toffoli. Logo 

após tomar posse, o Ministro Ricardo Lewandowski ao criar um conselho consultivo 

formado pelos presidentes das três associações de âmbito nacional (AMB, AJUFE e 

ANAMATRA) para atuar junto à presidência do órgão rompe com distanciamento entre 

o órgão de controle e os controlados, característica central para a adoção do modelo 

de conselho de justiça por outros países.  Esse capítulo concentra-se na análise dos 

efeitos da criação desse conselho na atuação do CNJ.   
  

  6.1 A presidência Ricardo Lewandowski  
 

 Ricardo Lewandowski iniciou sua carreira como advogado, mas foi nomeado 

por Orestes Quércia para o extinto Tribunal de Alçada Criminal pelo quinto 

constitucional. Em 1999, ele passou a integrar o Tribunal de Justiça de São Paulo e 

foi indicado pelo Presidente Lula para o STF em 2006. A sua trajetória profissional o 

aproxima da magistratura tanto que ele foi vice-presidente da AMB entre 1993 e 1999 

(STF, 2017, on-line).  A sua simpatia pelas reivindicações da magistratura fica 

evidente na primeira resolução de sua gestão ao definir o caráter indenizatório do 

auxílio-moradia.    

  Em 2015, foram editadas 16 resoluções. Não se nega a importância de várias 

delas, como a criação de reserva de vagas a negros, a regulamentação da audiência 

de custódia e a criação dos grupos de monitoramento do sistema carcerário. A 

atuação do CNJ, particularmente em relação a temas disciplinados por resolução, 

mostra-se cada vez mais próxima a um “legislativo do Judiciário”, ou seja, as 

resoluções deixam de tratar de problemas concretos para firmar diretrizes, instituir 

políticas ou criar estratégias.31 Além disso, um número cada vez maior de resoluções 

tem como único objetivo alterar uma resolução anterior.   

 O ano de 2016 marca o início de um período de quase quatro anos em que não 

há nenhuma Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por associação de 

 
31 Isso sem mencionar a profusão de fóruns, que nada mais são do que comissões, com objetivos e 

calendário pouco claros.   
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magistrado contra resolução do CNJ. Esse parece ser o sinal mais evidente da perda 

de relevância da atuação do CNJ como órgão de controle porque, ao contrário do que 

a ausência de ações diretas de inconstitucionalidade poderia fazer supor, pelo padrão 

anterior, houve a publicação de 30 resoluções em 2016.  

 Além das usuais revisões de resoluções anteriores, uma parte considerável das 

resoluções trata de temas cotidianos (recolhimento de fiança quando não há 

expediente bancário; necessidade de funcionário para auxiliar deficiente visual a 

consultar informações processuais, regulamentação do teletrabalho, delegando aos 

tribunais o estabelecimento da definição de índices e outros requisitos de 

produtividade) ou de temas gerais, relevantes, mas que não ligados ao controle. 

  

Participação de cônjuges de magistrados em leilão  

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5153 foi a única não interposta contra 

uma resolução. Na realidade, o objetivo dessa ação é questionar decisão em uma 

consulta em que o CNJ estabeleceu que cônjuges ou companheiros de magistrados 

não poderiam participar de leilões judiciais em face do princípio da moralidade. A 

proibição para os próprios magistrados é prevista pelo Código de Processo Civil.  

 A ANAMATRA impetrou a citada Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

entender que o CNJ não poderia ampliar o texto legislativo para estender as 

proibições. A justificativa do CNJ era de que a proibição se fazia necessária, porque 

os cônjuges e companheiros de magistrados teriam acesso as mesmas informações 

privilegiadas que os magistrados, ou seja,  a participação de cônjuges e companheiros 

poderia ser uma maneira de se obter obliquamente o resultado vedado.  

  Embora distribuída em 2014, a Ação Direta de Inconstitucionalidade não teve 

andamentos relevantes e está conclusa ao relator desde outubro de 2018.  

 

Audiência de Custódia  

 

 Sem assento no conselho consultivo composto pelos presidentes da AMB, 

AJUFE e ANAMATRA, a ANAMAGES questionou a audiência de custódia. Os 

argumentos foram o avanço na competência privativa do Congresso Nacional para o 

estabelecimento de regras processuais. O Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao 

mandado de segurança por falta de legitimidade ativa da associação, repetindo a 
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mesma fundamentação utilizada para negar seguimento a todas as outras ADIs 

propostas pela mesma associação.  

 

Critérios para cumprimento de remoção compulsória  

 

O Mandado de Segurança 33422 foi a única ação da amostra em que há 

magistrado litigando contra associação de magistrados, no caso, a ANAMAGES. A 

associação questionava o ato do Tribunal de Justiça do Amazonas que para dar 

cumprimento à pena de remoção compulsória aplicada pelo CNJ, removeu a juíza 

punida para a comarca vizinha àquela em que ela atuava originalmente e que ela já 

acumulava. O CNJ atendeu o pedido da associação e determinou que o tribunal 

providenciasse uma nova remoção.   

 A magistrada punida recorreu ao STF contra a decisão do CNJ que determinou 

a nova remoção. A demora em decidir o processo fez com que ele perdesse o objeto 

porque em 2018 a juíza foi promovida por antiguidade.  

  

Ordem de prisão ou ameaça de sanções a funcionários do Ministério da Saúde  

 

 Em face de constantes ameaças dirigidas ao Consultor Jurídico do Ministério 

da Saúde em razão do descumprimento de ordem judicial determinando prestações 

fundadas no direito à saúde, a Advocacia Geral da União deduziu reclamação contra 

dois juízes. O pedido estava fundado, por sua vez, no reconhecimento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 2652 de que os advogados que atuam na defesa de órgãos 

públicos gozam das mesmas prerrogativas dos advogados que defendem 

particulares. A conclusão é simples: se advogados não podem ser ameaçados de 

prisão porque seus clientes não cumprem a ordem judicial, tampouco o advogado do 

órgão público pode ser ameaçado em razão do descumprimento da ordem pelo órgão 

a quem ele presta serviços.   

 A Corregedoria Geral de Justiça determinou não só a instauração de 

procedimento administrativo disciplinar como também suspendeu as decisões 

proferidas pelos magistrados. Contra essa decisão, a AJUFE impetrou o Mandado de 

Segurança 33862.  Embora a discussão não tenha caminhado, porque a própria 

Corregedoria Nacional de Justiça decidiu pela revogação da liminar ao entender que 
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não havia infração disciplinar, a questão jurídica de fundo é importante, pois remete 

aos limites do controle administrativo em relação a decisões judiciais absurdas.   

 

Peticionamento eletrônico em autos físicos  

 

 Apesar do estímulo à informatização e ao uso do processo eletrônico, o CNJ 

falhou em regular o processo de transição quando há na mesma vara processos 

físicos e digitais tramitando simultaneamente, fato extremamente comum. 

 Diante da dificuldade em conciliar o uso dos dois sistemas, o Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região expediu quatro resoluções proibindo que advogados 

peticionassem eletronicamente em processos físicos porque transferia-se aos 

funcionários do Judiciário a tarefa de imprimir e juntar as peças nos processos, com 

evidentes custos para o tribunal. 

 A OAB reclamou ao CNJ em relação a essas resoluções.  O pedido foi atendido 

e o CNJ determinou que o tribunal voltasse a aceitar o peticionamento eletrônico, 

ainda que o processo continuasse a tramitar fisicamente. A AJUFE recorreu da 

decisão, mas o CNJ não conheceu o recurso porque interposto após o prazo. A AJUFE 

foi então ao STF, que concedeu parcialmente a ordem, porque, por uma falha do CNJ, 

a decisão não havia sido publicada no Diário Oficial, o que impedia o início da 

contagem do prazo. O STF não apreciou a matéria que levou a discordância entre a 

OAB e o tribunal, apenas determinando que o CNJ apreciasse o recurso, fato que não 

ocorreu até a data do encerramento da coleta de dados.   

 

Critérios para promoção e remoção 

 

 A matéria discutida no mandado de segurança é extremamente técnica e 

envolve os critérios de promoção e remoção de magistrados. A AMB, representando 

um grupo de magistrados estaduais do Piauí que se sentiu prejudicado por uma 

decisão do CNJ, que, por sua vez, havia sido provocado por outro juiz, que se sentiu 

preterido no concurso interno realizado pelo tribunal daquele estado, impetrou 

Mandado de Segurança contra a decisão do CNJ. Em síntese, a AMB toma um lado 

em uma disputa envolvendo vários juízes. A liminar requerida pela AMB foi concedida, 

sem que o Mandado de Segurança tenha caminhado desde 2017. Dado o tempo, é 
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possível até que a questão já esteja superada por promoções realizadas em outros 

concursos internos posteriores.  

 

Critérios para contagem de pontos em concursos para progressão na carreira 

 

 Mais uma vez, a questão que leva à interposição de recurso é o controle 

realizado pelo CNJ em função de reclamação de magistrado que se sente preterido 

em concurso interno, desta vez, envolvendo o acesso ao 2º grau. O ponto combatido 

era a ausência de critérios objetivos e a ausência de fundamentação dos votos dos 

desembargadores ao votar nos candidatos. 

 Com a anulação do concurso pelo CNJ, a Associação dos Magistrados do 

Estado de Rondônia (AMERON) foi ao STF (MS 34316) para revalidar o concurso. Ao 

julgar o pedido, Lewandowski mantém a decisão do CNJ porque a transcrição da 

sessão do tribunal de Rondônia confirmou os termos da reclamação.  

 

6.2 A presidência de Cármen Lúcia  
 

 A Ministra Cármen Lúcia foi procuradora do Estado em Minas Gerais e indicada 

ao STF em 2006. A sua presidência do CNJ foi atípica, pois são 18 meses sem 

qualquer resolução (julho de 2016 a dezembro de 2017). Nos últimos meses de sua 

gestão, entre janeiro e setembro de 2018, são publicadas 15 resoluções focadas, 

principalmente, em questões de gênero. Além da instituição da Política Nacional de 

Inventivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, houve outras duas resoluções 

importantes. A primeira delas é a criação da Política Nacional para o Enfrentamento 

da Violência contra Mulher e a segunda, fruto do habeas corpus impetrado pelo 

Coletivo de Advogados em Direitos Humanos, fixando princípios e diretrizes para o 

acompanhamento de mulheres gestantes e mães privadas de liberdade.  

 A ministra Cármen Lúcia manteve uma pauta discreta e pouco polêmica 

também no STF. Questões controvertidas, como a possibilidade de prisão em 

segunda instância, não foram pautadas para julgamento, apesar da pressão até 

mesmo dos outros ministros. Trata-se, portanto, de um período atípico que pouco 

auxilia na compreensão do papel do CNJ e das relações entre ele e as associações. 

 Não se observou nem mesmo a distribuição de mandados de segurança, o que 

só havia ocorrido nos anos iniciais do CNJ. O período serve como um exemplo dos 
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problemas que decorrem da concentração de tantos poderes no Presidente do STF. 

Há interrupções e mudanças de rumos que prejudicam todo o Judiciário devida a 

instabilidade que a alternância no poder gera, conforme pontua Carvalho e Leitão 

(2016), isto sem mencionar a inexistência de mecanismos que possibilitem o controle 

das suas decisões.  
 

6.3 A presidência de Dias Toffoli 
 

 A pesquisa cobriu apenas a parte inicial da Presidência de Dias Toffoli, mas, 

mesmo assim observou-se novo conflito entre as associações de magistrados e o CNJ 

em razão de uma resolução, o que não ocorria desde 2016. 

 A primeira resolução editada na presidência de Dias Toffoli decorre da 

constatação da dificuldade em se obter e compilar informações sobre folhas de 

pagamento ainda durante a gestão de Cármen Lúcia. Como solução, o CNJ instituiu 

codificação e padronização de rubricas para que as folhas de pagamentos de todos 

os tribunais pudessem ser processadas e comparadas pelo CNJ.   

  Dias Toffoli também foi responsável por encerrar as ações sobre o auxílio-

moradia como parte do “acordo” com o então presidente Michel Temer para a 

concessão de reajuste salarial à magistratura (FERNANDES, 2018, on-line).   

 O último ano em que realizada a pesquisa dá sinais de que as associações de 

magistrados podem voltar a se sentir incomodadas pela atuação do CNJ. Como dito, 

após um longo período de trégua, no final de 2019, há a propositura de duas ações 

diretas de inconstitucionalidade, fruto do descontentamento das associações com a 

conversão do Provimento 71 da Corregedoria Nacional de Justiça, em resolução. O 

objetivo dessa medida foi o de fixar diretrizes para o uso das redes sociais pelos 

magistrados.  
 

Uso das redes sociais 

 

 A regulação do uso de redes sociais por magistrados foi objeto de duas 

contestações. Primeiro, houve a impetração de um Mandado de Segurança (MS 

36.793) contra o Provimento 71 da Corregedoria Nacional de Justiça e, posteriormente 

à publicação da resolução 305, que repetiu várias das disposições contidas no 

provimento, houve a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 6293 
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e ADI 6310). O Mandado de Segurança contra o provimento 71, apelidado de “Lei da 

Mordaça”, foi julgado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que sustentou não só a 

necessidade do regramento, quanto a sua razoabilidade. Em sua argumentação, o 

Ministro ressaltou que as redes sociais diluem as fronteiras entre o público e o privado 

e que as manifestações dos magistrados são lidas como manifestações do próprio 

Judiciário. Além disso, Barroso citou o próprio Manual das Redes Sociais da AMB que 

continha disposições não muito diferentes, pois a atividade político partidária é 

proibida aos juízes pela LOMAN. 

 Os excessos ocorridos durante a campanha presidencial de 201832 reforçaram 

a necessidade de regramento mais contundente. A resolução traz algumas regras que 

não vão além do bom-senso e que devem ser seguidas por qualquer cidadão, como 

evitar a propagação de fake news ou o uso de linguagem imprópria ou inadequada.  

 A resolução traz também vedações quanto a postagens sobre processos 

pendentes de julgamento do próprio autor da publicação ou de outro juiz. A resolução 

veda, igualmente, postagens contendo discurso de ódio e com finalidade de 

autopromoção ou com intuito comercial.  Por fim, a última proibição é a de 

manifestação de qualquer opinião que demonstre atuação político-partidária ou apoio 

ou crítica públicos a lideranças políticas ou partidos políticos. A resolução ressalva, 

entretanto, que a vedação não alcança críticas sobre projetos, programas de governo 

ou processos legislativos de interesse público ou de interesse do Poder Judiciário ou 

dos próprios magistrados.   

 A primeira Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pela AMB ainda 

em 2019. O argumento central é de que a vedação à atividade político partidária 

contida na LOMAN abarca, somente, a filiação a partido político e não a manifestação 

política. Além disso, segundo a associação, a definição de rede social utilizada na 

resolução é extremamente ampla e inclui até mesmo WhatsApp e outras redes 

fechadas. Por fim, a associação questiona a constitucionalidade da resolução por 

violar o direito constitucional à liberdade de expressão, utilizando-se para tanto de 

parecer do constitucionalista Daniel Sarmento em defesa de magistrados que 

participaram em atos contrários ao impeachment da Presidente Dilma Rousseff.  

 
32 O Desembargador Ivan Ricardo Sartori utilizou como “tela de abertura” de sua página no 

Facebook o lema do candidato Jair Bolsonaro e um juiz de direito do Espírito Santo fez a seguinte 
postagem: “O cidadão do bem acordou. Chega desse mi mi mi... Podem espernear à vontade! 
Dia 28 é 17”.  
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 A segunda Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pela AJUFE 

repetindo, em essência, os argumentos da AMB, com base, entretanto, na 

jurisprudência do STF sobre biografias não autorizadas. Há um retorno, entretanto, do 

uso de argumentos emocionais, pois a AJUFE afirma que a restrição trata o 

magistrado como se ele não fosse um cidadão comum.   

 

Prevalências das decisões do CNJ sobre decisões judiciais 

 

 As quatro últimas ações estudadas (MS 36549, 36550 e 36552 e ADI 4412) têm 

o mesmo objeto, isto é, a determinação do CNJ de que suas decisões devem 

prevalecer em face de decisões judiciais, salvo, obviamente, se o órgão prolator da 

decisão for o STF. A razão de ser dessa regra é o fato de que se um juiz puder 

determinar o não cumprimento de ordem ou decisão do CNJ, a capacidade de controle 

do órgão ficará naturalmente reduzida. A regra consta do regimento interno do CNJ, 

e foi questionada pela Ação Direta de Inconstitucionalidade, que teve poucos 

andamentos. O tema voltou à tona quando o CNJ expediu uma recomendação para a 

observância do dispositivo. 

 Os três mandados de segurança e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

tiveram, porém, seguimento totalmente diverso. Enquanto a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, distribuída em 2010, não teve andamentos relevantes até 2019, 

a segurança foi concedida liminarmente em 2018. O fato de a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ter como relator Gilmar Mendes e os mandados de segurança 

terem sido distribuídos ao Ministro Marco Aurélio parece ser a razão de 

encaminhamento tão dispare. Em face, entretanto, da concessão da liminar nos 

mandados de segurança, Gilmar Mendes determinou a suspensão de todas as ações 

questionando atos do CNJ nas instâncias inferiores até que a questão fosse 

definitivamente decidida pelo STF.   

 

Breve análise dos dados 

 

 A análise dos dados trouxe revelações sobre a dinâmica entre as ações de 

magistrados, o CNJ e o STF. Inicialmente, as associações de magistrados resistiram 

aos atos e decisões do CNJ por dois instrumentos processuais: as ações diretas de 

inconstitucionalidade e os mandados de segurança. A opção por um ou outro é 
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definida por critérios técnico-jurídicos de acordo com o ato a ser questionado, o que 

faz com que os temas tratados só convirjam em situações excepcionais.  

 Observei que as interações entre as associações de magistrados e o CNJ não se mantiveram 

regulares nos quase 15 anos de existência do órgão. Identifiquei três grandes períodos, o primeiro 

entre 2005 a 2011, de confronto frequente, mas no qual as decisões do CNJ não são modificadas pelo 

STF, culminando no julgamento das disputas sobre o procedimento administrativo disciplinar e a 

investigação sobre transações suspeitas. A discussão nesses dois casos revive a polêmica sobre os 

limites a que o CNJ está sujeito. Ainda que as decisões não tenham enfaticamente desautorizado o 

CNJ, há a sinalização por parte do STF de que o CNJ deve estar atento ao que ele pode ou não fazer. 

Em outras palavras, os limites do CNJ são reavivados.  

 O segundo ciclo, de 2012 a 2015, é marcado por uma atuação mais discreta. Fatores 

externos ao Judiciário certamente influenciam nesse padrão. A aposentadoria dos 

dois presidentes do período no curso da gestão também pode explicar a dificuldade 

em se perceber traço distintivo ou uma agenda bem definida nesse ciclo.  

 O terceiro e último ciclo analisado, que se inicia em 2015 e se encerra em 2019, 

é marcado por uma redução drástica nos confrontos entre associações de 

magistrados e CNJ. A abertura de espaço para a manifestação das associações no 

seio do CNJ é um elemento importante para explicar o período de trégua. Se o 

confronto em razão da resolução que regula o uso das redes sociais e a 

recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça de prevalência das decisões do 

CNJ sobre decisões judiciais de outros órgãos que não o STF irá se traduzir em uma 

nova mudança de padrão é algo ainda que não é possível prever.   

 Em sintonia com outras pesquisas, Fragale (2013) e Carvalho e Leitão (2013), 

os dados demonstram que o posicionamento do presidente é fundamental para a 

definição dos rumos do CNJ.  

Esquematicamente, essa evolução pode ser representada da seguinte forma:  
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 Fonte: Elaboração própria. 

  

 Por outro lado, a comparação entre as partes, temas e posicionamento das 

associações de magistrados nas ações diretas de inconstitucionalidade e mandados 

de segurança evidencia que não há homogeneidade de posicionamento entre os 

magistrados quanto ao papel do CNJ. A metodologia utilizada não permite responder 

se os magistrados, individualmente considerados, apoia as iniciativas das 

associações em relação à regulação abstrata feita pelo CNJ. Entretanto, a análise dos 

mandados de segurança permite a construção de um quadro mais complexo no qual 

um certo número de magistrados recorre ao CNJ para reverter decisões que lhes são 

desfavoráveis nos tribunais em que atuam, mas nem sempre eles são respaldados 

pelas associações.  

 Há várias possíveis explicações para esse posicionamento das associações. 

É possível que o juiz demandante não seja filiado à associação e que, havendo 

controvérsia com outros juízes, estes o sejam. É possível, ainda, que após uma 

avaliação objetiva e imparcial, a associação tenha concluído que a reclamação não 

tem fundamento, mas é possível, também, que o posicionamento das associações 

não esteja relacionado com a demanda em si, mas com a necessidade de reafirmar o 

poder e a hierarquia dos tribunais. As associações nasceram e estiveram ligadas à 

cúpula dos tribunais e só recentemente, a partir de 2011, passaram a ter em cargos 

de direção juízes de 1º grau. Assim, não é impossível que a atuação das associações 

seja orientada para o “enquadramento” do juiz que questiona o tribunal. 

 Em dois casos, as associações se colocaram em posição opostas na relação 

processual. O primeiro deles ocorreu na controvérsia sobre o nepotismo e o segundo 

entre as associações representativas dos juízes federais e juízes estaduais em 
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Curitiba. Além disso, no caso da realização de eventos pelas associações, o 

presidente da AMB criticou a AJUFE, ainda que elas se alinhem na maior parte dos 

casos. A ANAMAGES, a seu turno, é uma outsider, que ainda busca se consolidar. As 

sucessivas ações diretas de inconstitucionalidade propostas por ela, mesmo diante 

do firme posicionamento do STF em não reconhecer o seu caráter de associação de 

âmbito nacional, encaixam-se na explicação de Taylor (2008) e de Taylor e Da Ros 

(2008) de que o objetivo da judicialização nem sempre é a vitória e pode estar 

relacionado à conquista de visibilidade e espaço.   

 As evidências demonstram, em suma, que as associações se comportam de 

maneira diferente nas ações diretas de inconstitucionalidade e nos mandados de 

segurança. Nas ações diretas de inconstitucionalidade, as associações se 

apresentam como um bloco coeso, até mesmo porque há um número restrito de 

associações que estão legitimadas a se valer desse instrumento processual. Nos 

mandados de segurança, por haver interesses distintos dentro da própria 

magistratura, a ação é menos coordenada e, até mesmo, antagônica.   

 A primeira observação em relação ao comportamento do STF é de que o 

silêncio é tão revelador quanto o posicionamento explícito. O não decidir de um 

número alto de ações diretas de inconstitucionalidade não pode ser creditado, apenas 

e tão somente, ao congestionamento da agenda, pois casos críticos foram julgados. 

O silêncio do STF que acarreta, quase sempre, a manutenção do ato do CNJ 

desincentiva a propositura de novas ações.    

 O posicionamento do relator em relação ao CNJ também influencia no 

desfecho da demanda. Isso fica evidente em dois casos. O primeiro deles envolve a 

discussão sobre o procedimento administrativo disciplinar. Os fundamentos utilizados 

para questionar a resolução 135 foram praticamente os mesmos utilizados para 

fundamentar a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a resolução 30, 

a primeira a tratar do tema. Contudo, as medidas cautelares nas duas ações diretas 

de inconstitucionalidade contra a resolução 30 foram negadas e as ações tiveram 

poucos andamentos relevantes. Na ação contra a resolução 135, cuja relatoria coube 

ao Ministro Marco Aurélio, houve a concessão da medida cautelar. O mesmo padrão 

repete-se em relação ao questionamento da prevalência da decisão do CNJ frente à 

decisão judicial por tribunal que não o STF. A Ação Direta de Inconstitucionalidade e 

os mandados de segurança questionando medidas idênticas seguiram curso 

diferente. 

Daniela Barbosa
Aqui seria uma figura? 
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 Por fim, a declaração de guerra da Ministra Eliana Calmon gera forte reação. Para o STF, o CNJ 

não representava uma ameaça, porque é controlado por ele. Contudo, o avanço das investigações 

com possíveis reflexos em ministros do próprio STF chamou a atenção da Corte, que se posicionou de 

maneira mais veemente. Por fim, a chegada de dois presidente ligados à magistratura, em um espaço 

de tempo curto, é outro fator que explica a mudança que se observa a partir de 2012.  

 Até outubro de 2023 haverá a aposentadoria de quatro ministros do STF (Celso de Mello, 

Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber), o que representa uma renovação importante. 

Resta saber qual o impacto que os novos ministros terão em relação ao CNJ e às associações de 

magistrados.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Em 2004, após mais de 12 anos de discussão, o Congresso aprovou a Reforma 

do Judiciário, que, entre outras medidas, criou o CNJ como órgão de controle 

administrativo e financeiro de todo o Judiciário brasileiro. A criação de um órgão de 

controle externo do Judiciário estava na agenda do Legislativo desde a Constituinte, 

mas, em virtude da forte oposição de grande parte dessa corporação e em particular, 

das associações de magistrados, a iniciativa foi adiada até que, no início dos anos 

2000, a configuração de uma crise no Judiciário  alcançou tal nível  que a criação de 

órgão com tal atribuição tornou-se inevitável. Mesmo nesse momento, em que a 

exigência de maior accountability do Judiciário havia se tornado uma demanda do 

Executivo, do Legislativo e da própria sociedade, como relata Sadek (2010), as 

associações de magistrados continuaram a sustentar que o controle exercido pelas 

corregedorias de cada um dos tribunais era o suficiente, ainda que admitissem a 

necessidade de um órgão de coordenação. 

De acordo com a literatura de Ribeiro e Arguelhes (2015) e Oliveira (2016), as 

associações de magistrados foram os autores do maior número de ações diretas de 

inconstitucionalidade propostas no STF contra atos e decisões do CNJ, demonstrando 

que a sua resistência ao controle representado pelo CNJ permaneceu mesmo após a 

aprovação da reforma. Assim, as questões que esta tese pretendeu responder foram 

as seguintes: 1) Por que as associações foram ao STF contra atos do CNJ?; 2) Qual 

a resposta do STF nestas ações? e 3) Há uma dinâmica política que explique a 

redução da litigiosidade que se observa nos anos recentes?  

A primeira resposta que se pode dar à primeira pergunta segue na mesma 

direção de outras pesquisas, como apontam  Fragale (2013), Carvalho e Leitão (2013), 

reiterando haver  grande heterogeneidade no foco e na atuação do CNJ dependendo 

de quem ocupa seus cargos de direção, ou seja, a Presidência e a Corregedoria 

Nacional de Justiça. Há diferenças importantes não só nos temas tratados, mas na 

forma de pensá-los e no próprio volume de atividades. Durante as três primeiras 

presidências (Nelson Jobim, Ellen Gracie e Gilmar Mendes), o CNJ segue uma 

agenda bem definida, com prioridades claras e fortemente influenciadas pela visão do 

presidente do momento.  

É importante ressaltar que Nelson Jobim e Gilmar Mendes trabalharam juntos 

durante a Revisão Constitucional e há claras indicações que compartilhavam uma 

mesma opinião sobre os problemas do Judiciário e sobre qual deveria ser o papel do 
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conselho no controle do Judiciário.  Quanto à visão de Ellen Gracie, pode-se lembrar 

que, embora originária do Ministério Público, ela tem passagem longa pelo Judiciário 

e a experiência de alguém que já foi presidente de um tribunal inferior. Sua gestão 

caracterizou-se pela preocupação com temas mais gerais, relativos à regulamentação 

do procedimento administrativo disciplinar, e ao cotidiano da magistratura, mas com 

impactos na eficiência, como residência do juiz fora da comarca de atuação e exercício 

do magistério, por exemplo.   

Os primeiros anos são marcados, não por acaso, por conflitos frequentes com 

as associações. Mais da metade das ações diretas de inconstitucionalidade contra 

resoluções do CNJ foi impetrada entre 2005 e 2010. Além disso, parte dessas 

resoluções são fruto de irregularidades observadas pelo CNJ em inspeções ou em 

reclamações, fato que não ocorre em relação às resoluções editadas nos anos 

seguintes, demonstrando a intensa atuação do CNJ e também  sinergia entre a 

Corregedoria Nacional de Justiça e a Presidência, especialmente durante a 

presidência de Gilmar Mendes. 

A partir de 2010, entretanto, diversos fatores contribuem para uma mudança no 

padrão de atuação do CNJ e, consequentemente, para a redução dos conflitos com 

as associações de magistrados. O primeiro desses fatores é a alteração no perfil do 

presidente do CNJ. Cezar Peluso, ao contrário dos presidentes anteriores, era um 

magistrado de carreira e, portanto, mais alinhado com as demandas das associações 

de classe. Isso resulta na revisão de grande número de resoluções durante os dois 

anos de sua gestão. Houve, ao menos, uma oportunidade em que o CNJ, já sob a 

presidência de Cezar Peluso, ao se manifestar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade proposta por associação de magistrados, deu razão à 

associação. Diante da polêmica instalada em razão das regras do procedimento 

administrativo disciplinar, ele não deixou dúvidas quanto ao seu posicionamento, 

chegando a chamar de leviana a afirmação da Corregedora Eliana Calmon de que 

haveria “bandidos de toga”.  

O segundo fator que leva alinhamento do CNJ com os interesses das 

associações é o atrito dentro do CNJ e entre o CNJ e o STF gerado por duas iniciativas 

do CNJ. A primeira delas foi a resolução que alterava as regras do procedimento 

administrativo disciplinar, cuja redação parece resultar de iniciativas de Eliana 

Calmon, já que apenas ela saiu em defesa do texto. Dois pontos causaram enorme 

polêmica. Um  foi a menção de que juízes estariam sujeitos à Lei do Crime de Abuso 
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de Autoridade e o segundo foi a extensão dos poderes da Corregedoria. A discussão 

sobre a constitucionalidade dessa resolução serviu como pretexto para uma nova 

discussão quanto aos limites e às funções do CNJ. Apesar da suspensão liminar de 

alguns poucos pontos da resolução, os debates entre os ministros, em especial as 

críticas do Ministro Marco Aurélio, relator do processo, e do Ministro Ricardo 

Lewandowski dirigidas ao CNJ, deixam transparecer que o STF estava mais atento à 

atuação do órgão e pronto a intervir para conter o CNJ. A segunda foi a investigação 

das transações suspeitas envolvendo magistrados, que foi suspensa pelo STF, sem 

maiores consequências. 

Cezar Peluso foi sucedido por Ayres Britto, que permaneceu à frente do órgão 

por pouco mais de seis meses, em virtude da aposentadoria compulsória, e que, 

portanto, não teve tempo para gerar um profundo impacto na definição de prioridades 

do órgão, focando na revisão pontual de algumas resoluções e na instituição de alguns 

fóruns de discussão. Na sequência, a presidência foi ocupada por Joaquim Barbosa, 

período em que pouco mais de 30 resoluções foram editadas, sendo o objetivo da 

maioria delas a revisão de resoluções já publicadas. Apenas a resolução 170 que fixou 

regras para a participação de magistrados em eventos patrocinados gerou 

contrariedade nas associações de magistrados. Contudo, dado que a resolução 

resultara de notícia publicada em diversas jornais e revistas que havia gerado uma 

onda de críticas ao Judiciário, as associações impetraram Mandado de Segurança 

mas sequer recorreram da decisão monocrática do Ministro Celso de Mello que negou 

provimento ao pedido. 

O período entre 2012 e 2014, que compreende as presidências de Ayres Britto 

e Joaquim Barbosa, é marcado por uma atuação discreta do CNJ voltada à revisão 

de decisões e atos anteriores e a algumas inovações na gestão processual, como o 

lançamento da plataforma de processo judicial eletrônico. Embora esteja fora do 

escopo deste trabalho, é preciso ressaltar que no mesmo período ocorreu o 

julgamento da Ação Penal 470, a chamada ação do Mensalão, o que pode ser uma 

explicação não só para a pouca atividade do CNJ, como também para o pouco espaço 

dedicado à discussão dos problemas do Judiciário, uma vez que toda a atenção do 

público estava voltada ao julgamento dela. Em 2013, tivemos, ainda, as grandes 

manifestações públicas, o acompanhamento e as discussões quanto ao atraso das 

obras nos estádios para a realização da Copa do Mundo, em julho de 2014, e, logo 

após o final da copa, a realização de eleições presidenciais.  
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A chegada de Ricardo Lewandowski em novembro de 2014 marca o início de 

um novo ciclo no CNJ. Ainda que Lewandowski tivesse acessado o Judiciário pelo 

quinto constitucional, a sua permanência na magistratura era longa. Além disso, 

Lewandowski manteve-se próximo da vida associativa, tendo, inclusive, sido vice-

presidente da AMB, quando ainda atuava no Tribunal de Justiça de São Paulo. Logo 

no início de seu mandato, ele cria o conselho consultivo composto pelos presidentes 

das três associações de âmbito nacional para atuar junto à presidência do CNJ. As 

associações passam, então, a ter espaço para manifestar suas pretensões e 

contrariedades diretamente junto à presidência do CNJ, não necessitando, assim, 

utilizar a via processual.  Isso se revela claramente na redução do número de ações 

diretas de inconstitucionalidade a partir 2015. Como já afirmado por Ribeiro e 

Arguelhes (2016), a criação desse conselho, bem como do conselho composto pelos 

presidentes dos tribunais, aparou as possíveis arestas no relacionamento entre o CNJ, 

tribunais e  associações. Há uma clara redução das atividades do CNJ no que toca à 

edição de resoluções sobre temas novos. Se não bastasse tal fato, mesmo os novos 

temas regulados pelo CNJ não estão ligados ao controle do Judiciário e sim, como 

mencionado anteriormente, à coordenação das atividades do judiicário.  

A presidência da Ministra Cármen Lúcia mantém padrão semelhante. Mais uma 

vez, é preciso lembrar que Cármen Lúcia assumiu a presidência do STF e do CNJ 

pouco tempo depois ao término do processo de impeachment de Dilma Roussef, em 

um cenário político instável. Até mesmo no STF, priorizou-se uma pauta sem 

possibilidade de gerar conflitos.  

Apenas com a chegada do Ministro Dias Toffoli à presidência do CNJ é que se 

observa uma  aindatímida tentativa da recuperação do papel do CNJ como órgão de 

controle do Judiciário pela edição da resolução que regula o uso das redes sociais 

pelos juízes.  

Apesar das diferenças nos temas das resoluções, as associações 

fundamentam o pedido de declaração de inconstitucionalidade quase que nos 

mesmos argumentos jurídicos, ou seja, a independência judicial e a autonomia dos 

tribunais, como havia ocorrido durante a Constituinte e na Reforma do Judiciário. 

Como se discutiu neste estudo, o conflito entre controle e a independência é um falso 

dilema e não implica a inexistência de controles externos, seja pelos demais Poderes, 

seja pela sociedade. Pelo contrário, tanto a independência do Judiciário como o 
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controle sobre ele têm um mesmo fundamento: a proteção ao Estado Democrático de 

Direito.  

Considerando a análise das ações diretas de inconstitucionalidade à luz desses 

pressupostos teóricos, conclui-se, primeiro, que a independência judicial talvez tenha 

saído arranhada apenas em um caso, ou seja, na exigência de exposição dos motivos 

para a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo. As demais resoluções 

combatidas por ações diretas de inconstitucionalidade tratam de temas que afetam, 

diretamente, aspectos da gestão da magistratura, tais como proibição ao nepotismo, 

obediência ao teto constitucional, critérios para promoção e acesso ao 2º grau, entre 

outros. Conclui-se   pela análise das ações diretas de inconstitucionalidade, que as 

associações atuam na defesa dos interesses dos tribunais e não, somente, dos 

magistrados individualmente considerados. Como observado pelo Ministro Dias 

Toffoli, em uma de suas decisões, isso ocorre apesar da existência de órgãos 

específicos para a defesa da ordem pública e, portanto, da independência judicial e 

da autonomia dos tribunais. Por essa razão, é possível concluir que nas ações diretas 

de inconstitucionalidade, as associações de magistrado continuam a funcionar como 

braço político dos tribunais, como afirma Bonelli (2005). 

Nos mandados de segurança, porém, o quadro é mais complexo, pois, em 

vários casos, os juízes vão ao CNJ quando sentem que foram prejudicados por 

decisões dos tribunais a que estão vinculados. Como salientado por Bonelli (2005), 

parte da magistratura composta pelos juízes da primeira instância enxergou a criação 

do CNJ como um espaço para veicular suas pretensões, ou apenas como forma de 

pressionar os tribunais quando suas demandas não são bem recebidas por eles.  

Quando o foco da pesquisa é o próprio CNJ, conclusões importantes podem 

ser igualmente extraídas da análise. A primeira observação é de que o CNJ não é um 

conselho de justiça, conforme a concepção de Garoupa e Ginsburg (2008) ou de 

Kosar (2016). Em primeiro lugar, ele detém apenas o poder disciplinar em relação aos 

magistrados e, mesmo assim, geralmente em caráter subsidiário, em relação aos 

juízes de 1º grau. O CNJ não tem qualquer interferência nem nos concursos de 

ingresso, nem nos concursos internos de promoção de magistrados, ponto-chave para 

a caracterização de um conselho de justiça como posto pelos autores citados. Por 

outro lado, o CNJ também não é um conselho de justiça, se tomarmos por molde o 

conselho sueco, segundo Woermans e Albers (2003), pois ele não administra 
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recursos, mas ao mesmo tempo, detém competências que vão além da gestão 

administrativa.  

Em relação à composição, o CNJ também não pode ser enquadrado em 

nenhum dos dois modelos, pois a composição dos conselhos europeus é muito mais 

heterogênea, cabendo ao Executivo e ao Legislativo a escolha da maior parte de seus 

membros, segundo Carvalho (2006).  

 Além disso, descrever o CNJ como um intermediário em uma relação entre 

agente e principal, onde o povo seria o principal, como imaginam Garoupa e Ginsburg 

(2009), não parece apropriado ao caso brasileiro, diante das evidências colhidas nesta 

pesquisa e das particularidades acima descritas. O poder de definição da agenda do 

CNJ está concentrado nas mãos de seus presidentes e, portanto, protegido da 

influência dos demais integrantes do órgão. Os conselheiros escolhidos pelo 

Legislativo, que seriam os representantes populares, são apenas dois, o que retira 

deles qualquer capacidade de impedir que os interesses do Judiciário saiam 

vitoriosos. Se não bastasse tal fato, os membros do Judiciário são escolhidos pelos 

próprios tribunais. Dessa forma, não há como se falar em risco de captura porque o 

CNJ é, desde sua constituição, um órgão capturado pelos regulados.  

Nesse cenário, a literatura produzida com base nos conselhos europeus ou nos 

países que adotam modelos semelhantes auxilia muito pouco o entendimento do CNJ. 

A análise da literatura produzida no exterior coloca em dúvida, até mesmo, o quão 

apropriado é sustentar que o Brasil tenha aderido ao modelo de conselho de justiça. 

O CNJ se assemelha muito mais a um órgão de administração, inserido na estrutura 

do Judiciário (como aliás decidiu o próprio STF), com competência sobre todo o 

território nacional, mas sem funções de um conselho de justiça como os existentes na 

Europa e demais países latino-americanos. 

Uma segunda observação importante é a de que o desenho criado pela 

Reforma do Judiciário concentrou ainda mais poderes nas mãos do STF. Como 

demonstraram as análises das ações diretas de inconstitucionalidade e dos mandados 

de segurança, o STF transformou-se em uma espécie de corte administrativa recursal. 

Ele se tornou, de um lado, ainda mais poderoso, mas de outro, recebeu aumento de 

competências de uma corte com pauta já congestionada. Se um dos objetivos da 

reforma era o de evitar que discussões sem repercussão chegassem ao STF, é um 

contrassenso atribuir ao STF o julgamento de disputas cotidianas sobre promoções 

Daniela Barbosa
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de magistrados, horário de atendimento ao público ou de reorganização judiciária, 

como se observou.  

Respondendo à primeira pergunta proposta, ou seja, o que leva as associações 

de magistrados a acionar o STF contra o CNJ, é preciso distinguir entre as ações 

diretas de inconstitucionalidade e os mandados de segurança. Em face das próprias 

limitações das ações diretas de inconstitucionalidade, os questionamentos pelas 

associações se concentram nas resoluções. Embora o número de ações diretas de 

inconstitucionalidade seja pequeno em comparação ao número de resoluções 

editadas no período, observa-se, primeiro, que as associações de magistrados 

questionaram as resoluções que, de alguma forma, reduziam a discricionariedade dos 

tribunais (fixação de horário e jornada de trabalho; fixação de critérios objetivos para 

a progressão na carreira; critérios para contratação de cargos em comissão). As 

associações, também, propuseram ações diretas de inconstitucionalidade contra 

aquelas resoluções que aumentavam a transparência, como, por exemplo, a 

publicidade nos procedimentos administrativos disciplinares ou a possibilidade de 

requisição pelo CNJ de dados financeiros dos magistrados investigados. Por fim, as 

associações questionaram aquelas resoluções que, mesmo que indiretamente, 

significavam uma redução de poder dos magistrados, dentro e fora do processo 

(regulamentação do procedimento de prisão em flagrante; regulamentação da 

audiência de custódia; exposição dos motivos para declaração de motivos para a 

declaração de suspeição e regras para o uso de redes sociais).  

Nos mandados de segurança, é mais difícil a observação de padrões. Em 

muitas situações, há duas associações em polos distintos. Além disso, em vários dos 

casos, o Mandado de Segurança não é impetrado pelas associações de magistrados, 

mas sim pelos próprios juízes. As associações entram nesses processos 

posteriormente, às vezes, inclusive, se alinhando ao entendimento do tribunal e 

manifestando-se contrariamente à pretensão do juiz.  

 Com relação à segunda pergunta, referente à resposta do STF às ações das 

associações, constata-se que, de maneira geral, o tribunal constitucional é pouco 

receptivo às demandas das associações. As intervenções do STF contrárias ao CNJ 

são poucas e ocorrem em casos muito específicos, como nas investigações 

envolvendo transações suspeitas por magistrados ou no julgamento para confirmação 

da liminar que suspendeu dispositivos da resolução que disciplinava o procedimento 

administrativo disciplinar. É importante observar, entretanto, que a maioria das 
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decisões foi tomada monocraticamente, razão pela qual a resposta do STF é 

determinada pelo posicionamento do Ministro responsável pela decisão.  

Por fim, a resposta à terceira pergunta demanda uma análise do 

posicionamento das associações ao longo do tempo frente ao próprio CNJ. Como se 

extrai da análise realizada por Carvalho (2017) e Bonelli (2009), as associações de 

magistrados atuaram politicamente, de forma mais intensa a partir da Constituinte, na 

defesa dos interesses corporativos do Judiciário. Apesar de ter conseguido evitar a 

criação de um órgão de controle externo na Constituição Federal de 1988 e ter 

influenciado decisivamente no desenho do CNJ, as associações de magistrados 

continuaram a questionar a atuação do CNJ, em especial nos anos iniciais, quando o 

CNJ, presidido por ministros distantes dos magistrados, atuou de forma mais incisiva 

no controle da magistratura. Não há dúvida, portanto, de que as associações de 

magistrados buscaram os meios à sua disposição para resistir ao CNJ, 

predominantemente com objetivos corporativistas, conforme evidencia o conteúdo das 

demandas. 

A chegada ao poder de ministros mais próximos à magistratura e das próprias 

associações, no caso do Lewandowski, altera a relação entre CNJ e associações, na 

medida em que seus interesses foram melhor atendidos, embora não seja possível 

responder claramente se a criação do conselho consultivo composto pelos 

presidentes das associações explica por si só a redução da litigiosidade observada a 

partir de 2015. Como se sabe bem, em 2013, o país inicia um longo período de 

instabilidade política, o que pode ter influenciado a redução das atividades do CNJ.  

Conclui-se, portanto, que há fatores políticos internos ao Judiciário, 

relacionados à criação de um canal entre associações e CNJ, e fatores políticos 

externos que podem ajudar compreender a redução do número de resoluções 

voltadas ao controle da magistratura e que determina, consequentemente, a redução 

da litigiosidade por parte das associações de magistrados. Dada a concentração do 

poder nas mãos do presidente do CNJ, também há a possibilidade da alteração dessa 

dinâmica sempre que ocorre a troca no comando do órgão. Não é possível afirmar, 

portanto, que a tendência se manterá para o futuro ou se a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade contra a resolução que regulou o uso das redes sociais marca o 

início de um novo ciclo.    

Além disso, esse trabalho permitiu constatar várias lacunas no tema que 

exigem mais estudos empíricos. A primeira delas é a análise dos poucos casos em 
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que o STF, de alguma forma, suspendeu ou invalidou o ato expedido pelo CNJ.  Outra 

questão refere-se à influência na construção da agenda do CNJ de outros atores além 

do presidente do CNJ.  Se já há trabalhos que apontam a importância da formação e 

da trajetória dessa figura, essa análise precisa ser replicada para outros personagens, 

como o Corregedor Nacional de Justiça, os conselheiros do CNJ e do próprio relator 

do processo no STF. Dentro do CNJ, é preciso analisar ainda o processo que leva à 

edição de uma resolução, em especial quando não há a realização de audiências 

públicas, para compreender o peso da opinião dos demais conselheiros em um 

momento anterior à aprovação do texto definitivo. Os relatórios das inspeções 

realizadas pelas Corregedorias, utilizados neste trabalho para explicar as razões para 

a edição de algumas das resoluções, mostraram ser uma inestimável fonte de 

informação. A riqueza de detalhes na exposição da situação do tribunal inspecionado 

e das providências que precisam ser tomadas pode revelar muito sobre o 

funcionamento do Judiciário brasileiro. Na mesma linha, o estudo dos procedimentos 

de controle administrativo pode revelar outros aspectos das relações entre o CNJ e os 

tribunais, o que parece ser indispensável para a construção de um quadro mais 

detalhado do funcionamento do órgão de controle. 

Por fim, parece-me essencial continuar a pensar o tema do controle do 

Judiciário. Conselhos de justiça podem ser efetivos, desde que sua composição e 

competência sejam definidas adequadamente tendo em vista o objetivo que se 

pretende atingir. Com a criação do CNJ, houve uma certa acomodação, como se a 

criação do órgão fosse o objetivo da Reforma de 2004. O CNJ pode ter mitigado 

problemas de eficiência, mas o déficit de controle democrático do Judiciário é evidente 

para qualquer um que leia os jornais do País. Por essa razão, há muito o que avançar 

no projeto que visa tornar o Judiciário brasileiro mais transparente e responsável 

perante o povo. 

Em suma, tais lacunas suscitam a percepção de que as novas pesquisas na 

área exigem o aprofundamento de pelo menos duas questões importantes do ponto 

de vista teórico e metodológico: a primeira diz respeito à necessidade de análises mais 

exaustivas não só dos processos decisórios e das ações que têm visibilidade, mas 

sobretudo das não decisões, ou seja, do chamado lado invisível do poder no sistema 

Judiciário no Brasil;  a segunda se refere ao peso do corporativismo no interior do 

Estado e de suas relações com a sociedade, as quais parecem perpassar 
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completamente a vida política brasileira, comprometendo ou mesmo anulando de 

forma dramática as institucionais democráticas no País. 
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ANEXOS 
 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 

01 Atividades de apoio ao CNJ  

02 Regimento interno CNJ  

03 Proibição de férias coletivas em julho  

04 Publicação de estatísticas pelos tribunais  

05 Limites de despesa com pessoal  

06 Critérios para aferição de merecimento para promoção  

07 Proibição ao nepotismo 3617 

08 Funcionamento no período natalino  

09 Altera redação res. 7  

10 Vedação de exercício de função em Tribunal de Justiça 

Desportivo 

 

11 Definição de atividade jurídica para concurso de ingresso  

12 Cria o Banco de Soluções do Judiciário  

13 Teto salarial para magistrados 3854 

14 Teto salarial para funcionários  

 

2006 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 
15 Disposições sobre o sistema de estatísticas - 
16 Critérios para composição e eleição do Órgão Especial - 

17 Parâmetros para escolha de juízes para substituição em 2º grau - 

18 Dispõe sobre a utilização de serviço móvel pelo pessoal do CNJ - 

19 Dispõe sobre execução penal provisória - 

20 Nepotismo no foro extrajudicial - 

21 Nova redação ao art. 2º da Res. 7 - 

22 Pagamento de retribuição aos juízes auxiliares do CNJ - 

23 Dispõe sobre a conversão em pecúnia das férias não gozadas 

por necessidade de serviço 

- 

24 Revoga o art. 2º da Res. 3 - 

25 Dispõe sobre a conversão em pecúnia das férias não gozadas 

por necessidade de serviço 

- 

26 Novos limites com pessoal e despesas - 

27 Revoga a Res. 25 - 

28 Revoga a Res. 24 - 
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2007 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 
29 Expedição anual de atestado de pena a cumprir - 

30 Regula o Procedimento Administrativo Disciplinar 4485/3993 

31 Prazo para encaminhamento das propostas orçamentárias para 

2008 

- 

32 Dispõe sobre remoção a pedido e permuta de magistrados - 

33 Cria o Sistema Integrado da População Carcerária - 

34 Regula o exercício de atividade de magistério por magistrados - 

35 Regula a aplicação da Lei 11414/07 para os serviços de notas e 

registro 

- 

36 Parâmetros mínimos para o plantão permanente - 

37 Obrigatoriedade de os tribunais regulamentarem os casos 

excepcionais de magistrados que residem fora das respectivas 

comarcas 

- 

38 Regula a assistência à saúde na forma de auxílio - 

39 Regula a dependência econômica no âmbito do CNJ - 

40 Dispõe sobre o procedimento de reconhecimento de união estável - 

41 Dispõe sobre o uso do domínio “jus.br” - 

42 Dá nova redação às resoluções 13 e 14 - 

43 Estabelece limites de empenho para diárias, passagens e 

locomoção no exercício de 2007 

- 

44 Cria o Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade 

Administrativa 

- 

45 Dispõe sobre padronização de endereços eletrônicos - 

46 Cria as tabelas processuais unificadas - 

47 Dispõe sobre as inspeções em estabelecimentos penais - 

48 Dispõe sobre a exigência de curso superior para Oficial de Justiça 4394 

49 Regula o funcionamento do Núcleo de Estatísticas - 

50 Altera a res. 44 - 

51 Dispõe sobre a concessão de autorização de viagem para o 

exterior de crianças e adolescentes 

- 

 

2008 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 

52 Regula a atribuição do nome de pessoas vivas aos bens públicos 

administrados pelo Poder Judiciário 

- 
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53 Define prazos para o encaminhamento da proposta orçamentária 

para 2009 

- 

54 Cria o Cadastro Nacional de Adoção - 

55 Altera a Res. 51 - 

56 Altera a Res. 19 (execução penal provisória) - 

57 Altera novamente a Res. 19 - 

58 Dispõe sobre a exigência de conclusão de curso superior, 

preferencialmente em Direito para o provimento do cargo de 

Escrivão Judicial 

- 

59 Dispõe sobre as rotinas para interceptação telefônica - 

60 Institui o Código de Ética da Magistratura Nacional - 

6133 Disciplina o uso do BACENJUD - 

63 Institui o Sistema Nacional de Bens Apreendidos - 

64 Dispõe sobre o afastamento de magistrados para 

aperfeiçoamento profissional 

- 

65 Dispõe sobre a uniformização de números dos processos - 

 

2009 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 

62 Disciplina os procedimentos para cadastramento e estruturação 

de serviços de assistência jurídica voluntária 

- 

63 Institui o Sistema Nacional de Bens Apreendidos - 

64 Dispõe sobre o afastamento de magistrados para 

aperfeiçoamento profissional 

- 

65 Dispõe sobre a uniformização de números dos processos - 

66 Cria controles estatísticos e o acompanhamento dos casos de 

prisão provisória 

- 

67 Aprova o Regimento Interno do CNJ (novo) - 

68 Fixa prazo para o envio da proposta orçamentária - 

69 Dispõe sobre a implementação do Conselho Consultivo do 

Departamento de Pesquisas Judiciárias 

- 

70 Dispõe sobre o planejamento e gestão estratégica no Poder 

Judiciário 

- 

71 Dispõe sobre o regime de plantão judiciário em 1º e 2º grau 4410/4443 

72 Dispõe sobre a convocação de juízes de 1º grau para 

substituição e auxílio ao 2º grau 

4344 

73 Dispõe sobre o pagamento de diárias - 

 
33 A resolução nº 62 só foi publicada em 2009, não existindo explicação para tal fato.  
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74 Dispõe sobre a concessão de autorização de viagens para o 

exterior de crianças e adolescentes 

- 

75 Dispõe sobre os concursos para ingresso na magistratura - 

76 Dispõe sobre os princípios do Sistema de Estatística do Poder 

Judiciário 

- 

77 Dispõe sobre a inspeção nos estabelecimentos e entidades de 

atendimento e implantação do cadastro nacional dos 

adolescentes em conflito com a lei 

- 

78 Institui o Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias - 

79 Dispõe sobre a transparência na divulgação das atividades do 

Poder Judiciário 

- 

80 Declara a vacância dos serviços de notas e de registro ocupados 

em desacordo com as normas constitucionais 

- 

81 Dispõe sobre o concurso para outorga de delegações de notas e 

de registro 

- 

82 Regulamenta as declarações de suspeição por motivo de foro 

íntimo 

4260/4266 

83 Dispõe sobre a aquisição, locação e uso de veículos no Poder 

Judiciário 

4311 

84 Altera a resolução 59 (interceptação telefônica) - 

85 Dispõe sobre a comunicação social do Poder Judiciário - 

86 Dispõe sobre a organização, atendimento e funcionamento dos 

núcleos de controle interno nos tribunais 

- 

87 Altera a redação da res. 77 – procedimentos e controles para o 

caso os casos de prisão provisória 

4344/4392 

88 Dispõe sobre a jornada de trabalho e preenchimento de cargos 

em comissão e servidores requisitados 

4358/4312 

89 Institucionaliza os mutirões carcerários - 

90 Dispõe sobre os requisitos de nivelamento de tecnologia de 

informação 

- 

91 Institui o Modelo de Requisitos para os Sistema Informatizados 

de Gestão de Processos e Documentos  

- 

92 Dispõe sobre a gestão de precatórios - 

93 Altera redação da Res. 54 – Cadastro Nacional de Adoção  - 

94 Determina a criação de Coordenadorias da Infância e Juventude 

nos tribunais 

- 

95 Dispõe sobre a transição nos cargos de direção  - 

96 Cria o Projeto Começar de Novo - 
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97 Altera a resolução 32 – remoção a pedido e permuta - 
98 Dispõe sobre as provisões de encargos trabalhistas a empresas 

que prestam serviços terceirizados 

- 

99 Institui o planejamento estratégico de Tecnologia de Informação 

e Comunicação  

- 

100 Dispõe sobre a comunicação oficial por meio eletrônico - 
101 Dispõe sobre a política institucional na execução de penas e 

medidas alternativas à prisão  

- 

102 Dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações 

alusivas à gestão orçamentária e financeira e quadro de pessoal 

- 

 

2010 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 

103 Dispõe sobre as atribuições da ouvidoria do CNJ - 

104 Dispõe sobre medidas administrativas para a segurança de 

magistrados e servidores e do Fundo Nacional de Segurança 

- 

105 Dispõe sobre a documentação de depoimentos, interrogatórios e 

testemunhos por videoconferência 

- 

106 Fixa critérios objetivos para aferição de merecimento para 

promoção para o 2º grau 

4510 

107 Institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento de 

demandas de assistência à saúde 

- 

108 Dispõe sobre o cumprimento de alvarás de soltura e sobre 

movimentação de presos 

- 

109 Institui a medalha Joaquim Nabuco de Direitos Humanos - 

110 Institui o Fórum de Assuntos Fundiários - 

111 Institui o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores - 

112 Institui mecanismos para o controle dos prazos de prescrição de 

processos criminais 

- 

113 Dispõe sobre o procedimento de execução da pena privativa de 

liberdade e medidas de segurança 

- 

114 Dispõe sobre a realização de obras pelo Poder Judiciário - 

115 Dispõe sobre Gestão de Precatórios - 

116 Altera a resolução 113 - 

117 Suspende parte da Res. 66 (Cadastro Nacional de Prisões 

Cautelares e Internações Provisórias) até a implantação do 

processo eletrônico 

- 

118 Altera a Res. 75 – regulamento do concurso de ingresso na 

carreira 

- 
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119 Revoga a Res. 48 (curso superior para Oficial de Justiça) - 

120 Altera dispositivos da Res. 35 (serviços notariais e de registro) - 

121 Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na 

internet 

- 

122 Altera a Res. 81 (Concurso de outorga de delegações) - 

123 Altera a Res. 115 (gestão de precatórios) - 

124 Altera a Res. 104 (medidas de segurança e Fundo Nacional de 

Segurança) 

- 

125 Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento 

adequado para conflitos de interesse 

- 

 

2011 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 

126 Dispõe sobre o plano nacional de capacitação de magistrados e 

servidores 

- 

127 Dispõe sobre o pagamento de honorários de perito, tradutor e 

intérprete em caso de justiça gratuita 

- 

128 Determina a criação de Coordenadorias Estaduais de Mulheres 

em situação de violência doméstica 

- 

129 Extingue o Prêmio Nacional de Estatísticas - 

130 Altera a Res. 88 (Jornada e horário de trabalho) 4598/4600 

131 Dispõe sobre concessão de autorização de viagem para o 

exterior de criança e adolescente 

- 

132 Altera a Res. 114 (realização de obras pelo Poder Judiciário) - 

133 Dispõe sobre a simetria entre magistratura e Ministério Público - 

134 Dispõe sobre o deposito judicial de armas de fogo e munições - 

135 Dispõe sobre o Procedimento Administrativo Disciplinar 4638 

136 Altera a Res. 90 (nivelamento de TI) - 

137 Regulamenta o banco de dados de mandados de prisão - 

138 Institucionaliza o Fórum Nacional de Ações Coletivas - 

139 Dispõe sobre a transferência de magistrados para órgãos 

jurisdicionais fracionados 

- 

140 Proíbe a atribuição do nome de pessoas vivas aos bens públicos 

administrados pelo Judiciário 

- 

141 Revoga a Res. 38 (auxílio à saúde) - 

142 Redefine a coordenação dos trabalhos da Comissão Permanente 

de Relacionamento Institucional e Comunicação 

- 
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143 Altera a redação da Res. 21 (divulgação de dados processuais 

na internet) 

- 

 

2012 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 
144 Altera a res. 72 (convocação de juízes para auxiliar o CNJ  

145 Altera a redação da resolução 115 (gestão de precatórios) - 

146 Dispõe sobre a distribuição de cargos efetivos de servidores - 

147 Estabelecer que cabe ao Juiz do Trabalho a escolha do Diretor 

de Secretaria de forma discricionária 

- 

148 Dispõe sobre a prestação de serviços permanente por policiais e 

bombeiros militares 

- 

149 Altera a res. 72 (convocação de juízes para substituição e auxílio 

no 2º grau) 

- 

150 Altera a res. 139 (transferência de magistrados para órgãos 

fracionários) 

- 

151 Altera a res. 102 (publicação de informações de gestão 

orçamentária e financeira) 

- 

152 Altera a res. 71 (plantão judiciário) - 

153 Procedimentos para o recebimento antecipado de despesas de 

diligência por Oficiais de Justiça 

- 

154 Define a política institucional para utilização de recursos oriundos 

da pena de prestação pecuniária 

- 

155 Dispõe sobre o traslado de certidões de registro civil de pessoas 

nascidas no exterior 

- 

156 Proíbe a designação para funções de confiança ou cargos em 

comissão de pessoas consideradas inelegíveis 

- 

157 Altera a Res. 77 (inspeção em estabelecimentos prisionais) - 
158 Institui o Fórum Nacional de Precatórios - 
159 Dispõe sobre diretrizes administrativas e financeiras para a 

formação de magistrados e servidores 

- 

160 Dispõe sobre a organização do Núcleo de Repercussão Geral e 

Recursos Repetitivos nos tribunais 

- 

161 Sem efeito - 
162 Dispõe sobre a comunicação de prisão de estrangeiro à missão 

diplomática de seu país 

- 

163 Cria o Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de 

Imprensa 

- 
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164 Institui o Fórum Nacional de Coordenação das Ações do Poder 

Judiciário para a Copa das Confederações e Copa do Mundo 

- 

165 Dispõe sobre normas gerais de atendimento ao adolescente em 

conflito com a lei 

- 

166 Dispõe sobre o critério de tempo no cargo para efetivo de 

aposentadoria de magistrado 

- 

2013 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 
167 Revoga a resolução 40 (reconhecimento de união estável) - 
168 Revoga a resolução 39 (reconhecimento de dependente 

econômico) 

- 

169 Dispõe sobre a retenção de provisões de encargos trabalhistas e 

previdenciários a serem pagos às empresas que prestam 

serviços terceirizados 

- 

170 Regulamenta a participação de magistrados em congressos, 

seminários, simpósios e eventos similares 

- 

171 Dispõe sobre as normas técnicas de auditoria nas unidades 

jurisdicionais vinculadas ao CNJ 

- 

172 Altera a res. 44 (Cadastro Nacional de Condenados por ato de 

Improbidade Administrativa) 

- 

173 Altera a res. 156 (nomeação de pessoas inelegíveis para 

funções de confiança ou cargos em comissão) 

- 

174 Dispõe sobre a atividade de juiz leigo no Sistema de Juizados 

Especiais 

- 

175 Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento e 

conversão de união estável em casamento de pessoas do 

mesmo sexo 

- 

176 Institui o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário - 
177 Altera o percentual destacado como limite para as despesas com 

pessoal e encargos sociais do CNJ 

- 

178 Revoga a resolução 126 (Plano Nacional de Capacitação de 

magistrados e servidores) 

- 

179 Altera a res. 35 (aplicação da Lei 11.441/07 pelos serviços 

notariais e de registro) 

- 

180 Acrescenta informações à guia de recolhimento nos termos da 

Lei 12.736/12 

- 

181 Altera a redação da res. 7 (nepotismo) - 
182 Dispõe sobre diretrizes para contratação de soluções de TI - 
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184 Dispõe sobre critérios para criação de cargos, funções e 

unidades judiciárias 
511934 

185 Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - 

2014 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 
186 Altera a res. 156 (nomeação de pessoas inelegíveis)  - 
187 Altera a res. 81 (concurso para outorga de serviços de notas e 

registro) 

- 

188 Altera a res. 77 (inspeção em estabelecimentos prisionais) - 
189 Altera a res. 176 (sistema de segurança do Poder Judiciário) - 
190 Altera a res. 43 (cadastro nacional de adoção) - 
191 Altera a res. 165 (atendimento de adolescentes em conflito com 

a lei) 

- 

192 Dispõe sobre a Política Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Servidores 

- 

193 Dispõe sobre a padronização da Carteira Nacional de Identidade 

do Magistrado 

- 

194 Institui a Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau - 
195 Dispõe sobre a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder 

Judiciário 

- 

196 Altera a res. 153 (procedimentos para recebimento antecipado 

de diligências) 

- 

197 Institui o Fórum Nacional para monitoramento das demandas 

relacionadas ao tráfico de pessoas  

- 

198 Dispõe sobre Planejamento e Gestão Estratégica - 
2015 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 

200 Disciplina o impedimento de magistrado previsto no art. 134, IV, 

do CPC 

- 

201 Dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos 

socioambientais nos tribunais e do Plano de Logística 

Sustentável 

- 

202 Regulamenta o prazo de devolução dos pedidos de vista  - 
203 Dispõe sobre a reserva de 20% das vagas em concursos do 

Judiciário a negros 

- 

204 Altera a redação da res. 198 (planejamento e gestão estratégica)  
205 Altera a res. 158 (gestão de precatórios) - 

 
34 A ADI foi proposta, entretanto, só em 2014. 
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206 Altera a redação da res. 154 (aplicação dos recursos das penas 

de prestação pecuniária) 

- 

207 Institui a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e 

Servidores 

- 

208 Altera a res. 75 (concurso de ingresso na magistratura) - 
209 Dispõe sobre a convocação de magistrados para auxílio no CNJ 

e tribunais 

- 

210 Dispõe sobre a transferência de bens do CNJ em atendimento 

do projeto de Modernização da Infraestrutura da Tecnologia da 

Informação do Poder Judiciário 

- 

211 Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação  - 
212 Institui o Fórum Nacional para o monitoramento das demandas 

relacionadas à exploração de trabalho em condições análogas 

as de escravo 

- 

213 Dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade 

judicial no prazo de 24 horas (audiência de custódia) 

5448 

214 Dispõe sobre a organização e funcionamento dos Grupos de 

Monitoramento e Fiscalização  

- 

215 Dispõe sobre a Lei de Acesso à Informação no Judiciário - 

216 Dispõe sobre a eficácia das resoluções em relação à Justiça 

Eleitoral 

- 

217 Altera a redação da res. 59 (interceptação telefônica) - 

218 Altera a res. 176 (política nacional de segurança) - 

219 Dispõe sobre a distribuições de servidores em cargos em 

comissão e funções de confiança 

- 

220 Altera a res. 35 (escrituras de separação/divórcio cônjuge em 

estado gravídico) 

- 

221 Institui a gestão participativa e democrática na elaboração das 

metas nacionais 

- 

222 Altera a res. 105 (política de atenção primária ao primeiro grau) - 

223 Institui o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - 

224 Dispõe sobre o recolhimento da fiança criminal na ausência de 

expediente bancário 

- 

225 Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa - 

226 Altera a res. 34 (atividade docente de magistrado) - 

227 Regulamenta o teletrabalho  - 

228 Regulamenta a apostila de documentos estrangeiros 

(Convenção de Haia) 

- 
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229 Altera a res. 07 (nepotismo – contratação de empresa de 

cônjuge ou parente de magistrado) 

- 

230 Orienta a adequação das atividades do Poder Judiciário e dos 

serviços notariais e registrais à Convenção Internacional sobre 

Direito das Pessoas com Deficiência 

- 

231 Institui o Fórum Nacional da Infância e Juventude - 

232 Fixa valores dos honorários a serem pagos a peritos - 

233 Dispõe sobre a criação de cadastro de profissionais e órgãos 

técnicos ou científicos 

- 

234 Institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional - 

235 Dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos 

decorrentes de julgamento de repercussão geral e casos 

repetitivos 

- 

236 Regulamenta os procedimentos de alienação judicial por meio 

eletrônico 

- 

237 Altera a res. 113 (execução da pena privativa de liberdade) - 

238 Dispõe sobre a criação de Comitês Estaduais da Saúde - 

239 Dispõe sobre a Política Nacional de Segurança do Poder 

Judiciário 

- 

240 Dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas - 

241 Dispõe sobre o expediente forense no período natalino - 

242 Altera a res. 185 (acesso à informação em processo digitais) - 

243 Altera a res. 219 (distribuição de cargos em comissão e funções 

de segurança) 

- 

244 Dispõe sobre o expediente forense no período natalino35 - 

245 Altera a res. 185 (acesso à informação em processo digitais) - 

 

2018 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 

246 Altera a redação da res. 192 (formação de servidores) - 

247 Revoga o art. 20 da res. 228 (Convenção de Haia) - 

248 Altera a res. 169 (retenção de contribuições trabalhista e 

previdenciárias de terceirizados) 

- 

249 Altera a redação da res. 201 (Critérios para avaliação de 

desempenho socioambiental e econômico) 

- 

250 Revoga a res. 82 (declaração de suspeição por motivo de foro 

íntimo) 

- 

 
35 As resoluções 244 e 245 repetem o conteúdo das resoluções 241 e 242 com acréscimos. 
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251 Institui o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - 

252 Estabelece princípios e diretrizes para o acompanhamento de 

mulheres mães e gestantes privadas de liberdade 

- 

253 Define a política institucional de atenção e apoio às vítimas de 

crimes e atos infracionais 

- 

254 Institui a política nacional de enfrentamento à violência contra à 

mulher  

- 

255 Institui a Política Nacional de Incentivo à Participação 

Institucional Feminina no Poder Judiciário 

- 

256 Dispõe sobre a prorrogação da licença paternidade no Poder 

Judiciário 

- 

257 Dispõe sobre a aplicação da Convenção de Haia sobre aspectos 

civis do sequestro internacional de menores 

- 

258 Altera a res. 240 (Política Nacional de Gestão de Pessoas) - 

259 Altera a res. 195 (distribuição do orçamento nos órgãos do Poder 

Judiciário) 

- 

260 Altera a res. 215 e institui o ranking de transparência - 

261 Institui a Política e o Sistema de Solução Digital da Dívida Ativa - 

263 Revoga, altera e inclui dispositivos na res. 67 (Regimento Interno 

do CNJ) 

- 

264 Altera e revoga dispositivos da res. 209 (convocação de 

magistrados para o CNJ) 

- 

265 Altera a res. 215 (Lei de Acesso à Informação) - 

266 Altera a res. 231 (Fórum Nacional da Infância e Juventude) - 

267 Altera a res. 195 (distribuição de orçamento nos órgãos do Poder 

Judiciário) 

- 

268 Altera a res. 213 (audiência de custódia) - 

269 Institui regras sobre a gerência de dados pessoais de candidatos 

a cargos públicos mediante concurso 

- 

270 Dispõe sobre o uso do nome social por pessoas trans, travestis e 

transexuais no Judiciário 

 

271 Fixa parâmetros para a remuneração de conciliadores e 

mediadores judiciais 

- 

272 Institui codificação padronizada e lista unificada de rubricas de 

pagamentos a magistrados 

- 

273 Altera a res. 215 (Lei de Acesso à Informação) - 

274 Regulamenta o pagamento do auxílio moradia - 
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275 Altera a res. 176 (Sistema Nacional de Segurança Pública do 

Poder Judiciário)36 

- 

 

2019 

RESOLUÇÃO TEMA ADI 
278 Altera a red. Da res. 194 - 

279 Dispõe sobre licença paternidade e de adotantes - 

280 Estabelece diretrizes e parâmetros para o processamento da 

execução penal dentro do Sistema Eletrônico de Execução 

Unificado 

- 

281 Altera res. 185 (assinatura e registro de ato processual em meio 

eletrônico) 

- 

282 Altera a res. 219 (Distribuição de cargos em comissão e funções 

de confiança) 

- 

283 Altera a res. 194 (Comitê gestor da política nacional de atenção 

prioritária ao 1º grau) 

- 

284 Institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco para 

prevenção e enfrentamento de crimes sexuais e demais atos no 

contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher 

- 

285 Dispõe sobre a padronização da Carteira de Identidade do 

Magistrado 

- 

286 Altera a res. 235 (padronização de procedimentos 

administrativos decorrentes de repercussão geral e recursos 

repetitivos 

- 

287 Estabelece procedimentos ao tratamento de pessoas indígenas 

acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade 

- 

288 Define a política institucional de para a promoção da aplicação 

de alternativas penais em substituição à privação de liberdade 

- 

289 Dispõe sobre a implantação e funcionamento do Sistema 

Nacional de Adoção e Acolhimento 

- 

290 Altera a res. 125 (aferição de produtividade dos Centros 

Judiciários e Solução de Conflitos e Cidadania) 

- 

291 Consolida as resoluções do CNJ sobre o Sistema Nacional de 

Segurança do Poder Judiciáiro 

- 

292 Dispõe sobre a prestação de serviço voluntário nos órgãos do 

Poder Judiciário 

- 

 
36 Não constam do sistema do CNJ as resoluções 276 e 277. Não há, também, menção à razão de 

porque estes números teriam sido “pulados”. 
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293 Dispõe sobre as férias da magistratura nacional - 

294 Regulamenta o programa de assistência à saúde suplementar 

para magistrados e servidores 

- 

295 Dispõe sobre a autorização de viagem nacional para crianças e 

adolescentes 

- 

296 Cria e revoga Comissões Permanentes no CNJ - 

297 Altera a res. 194 (Gestão à política nacional de atenção 

prioritária ao 1º grau) 

- 

298 Altera a res. 227 (teletrabalho) - 

299 Dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança ou 

adolescente vítima ou testemunha de violência 

- 

300 Altera a res. 225 (Política Nacional de Justiça Restaurativa) - 

301 Altera a res. 169 (retenção de encargos trabalhistas e 

previdenciários de terceirizados) 

- 

302 Altera a res. 228 (Apostilamento) - 

303 Dispõe sobre a gestão de precatórios - 

304 Altera a res. 280 (processamento de execução penal) - 

305 Parâmetros para o uso das redes sociais por membros do Poder 

Judiciário 

- 

306 Estabelece diretrizes e parâmetros para a emissão de 

documentação civil e identificação civil biométrica de pessoas 

privadas de liberdade 

- 

307 Institui a Política de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema 

Prisional 

- 
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