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1. Introdução.   

 No final dos anos 90, teve início, em nosso meio, insistente debate político 
quanto à necessidade de reformar o Poder Judiciário, pois a Constituição de 1988, 
conquanto tenha formalizado a mudança de paradigma do Estado brasileiro, não trouxe, 
efetivamente, nenhuma modificação estrutural para o sistema judicial. Com efeito, as 
três grandes alterações se concentraram, basicamente, nas criações  (a) do Superior 
Tribunal de Justiça – como órgão de cúpula para se ocupar da uniformização 
interpretativa do direito infraconstitucional federal –, (b) dos juizados especiais, com 
competência para as questões cíveis de menor complexidade e as infrações de menor 
potencial ofensivo, e (c) dos 05 (cinco) Tribunais Regionais Federais, em substituição 
do ex-Tribunal Federal de Recursos – promovendo, assim, a regionalização da justiça 
federal.   
 A crítica quanto à necessidade da reengenharia do Poder Judiciário possuía foco 
maior na inexistência de órgão central e estratégico que, a par de formular a política 
judicial, tivesse o condão de fiscalizar e exigir a eficiência dos órgãos jurisdicionais 
integrantes do sistema de justiça. 
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De qualquer sorte, na arena política, o debate sobre essa questão perdeu a sua 
real dimensão, centrando-se na ideia da criação de controle externo para o Judiciário, no 
pressuposto de que isso viria a otimizar a prestação da atividade jurisdicional, na 
medida em que se prestaria para descontruir a imagem de órgão impenetrável e 
hermético, ademais de evitar que a independência das decisões fosse confundida com  a 
atuação arbitrária, acima de todos e, até mesmo, da própria lei.  
  

Nessa perspectiva, a discussão a respeito do assunto foi desvirtuado entre os que 
eram a favor da criação de um órgão de controle externo na seara do Judiciário e os que 
se manifestavam contra. Na rememoração desse embate político, é comum dizer-se que 
a magistratura era contrária à criação do controle externo, enquanto outros atores do 
campo jurisdicional, como a advocacia e o Ministério Público, eram favoráveis.  Modus 
in rebus: pelo menos uma entidade de classe representativa da magistratura, a 
Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, foi voz favorável à criação de um 
Conselho Nacional de Justiça, porém não como um órgão de controle externo em si, 
mas, sim, na qualidade de órgão central e estratégico do Judiciário como função 
precípua e essencial, sem embargo de concentrar, dentre as suas atribuições, o poder 
correicional. 

 
Cabe lembrar que muitos eram os questionamentos. Aqueles que cerravam 

fileiras contra a criação de órgão de controle externo argumentavam que o juiz, sozinho, 
não exerce a atividade jurisdicional, pois é característica da jurisdição a sua inércia, de 
modo que, para a movimentação da máquina judiciária, é mister a provocação por parte 
de advogado em patrocínio a interesse de alguém. Agregavam que o exercício da 
atividade jurisdicional, desempenhada pelo juiz, tem atuação mediante a formação do 
processo, contendo, de regra, duas partes, ambas representadas por advogados, quando 
não necessária, dependendo da situação, a intervenção de representante do Ministério 
Público, na qualidade de parte ou fiscal da lei.  

 De mais a mais, a conferir maior segurança aos jurisdicionados contra 
arbitrariedades, lembravam que se permite, mediante a interposição de recursos, a 
impugnação das decisões proferidas pelos magistrados, afora a permissibilidade de 
utilizar-se de ações impugnativas autônomas, como o mandado de segurança e a ação 
rescisória, no âmbito da jurisdição cível, e o habeas corpus e a revisão criminal, na seara 
da jurisdição penal. 

 Por outro lado, sustentavam que os tribunais são estruturados de modo a 
conceber órgão disciplinar, as Corregedorias, sendo admissível a qualquer do povo 
reclamar quanto a eventuais deslizes praticados pelos magistrados, providência que 
pode ser tomada, também, tanto pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB quanto 
pelo Ministério Público.   

 Diante dessas circunstâncias, era comum fazer-se a seguinte indagação: Se existe 
todo esse mecanismo de controle da atividade jurisdicional, por que se discutir, no 
Congresso Nacional, a necessidade da criação de controle externo do Judiciário? Duas 
respostas alternativas a esse questionamento eram apresentadas, pelos que se 
posicionavam contra a criação de um órgão de controle externo: desconhecimento dos 
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mecanismos de controle existentes ou interesse no controle ideológico dos 
pronunciamentos judiciais. 

 Por incrível que pareça, havia mesmo quem tivesse a intenção de que fosse 
criado um tipo de controle externo na seara jurisdicional exatamente para interferir e 
diminuir a independência do Judiciário. Não era sem razão, portanto, o receio de alguns 
de que a instituição do controle externo, ao fim e ao cabo, se prestasse para controlar o 
juiz, especialmente aquele integrante da magistratura de base.  

 Evidentemente, o órgão a ser criado, conquanto albergasse dentre as suas 
atribuições o controle dos órgãos jurisdicionais, não poderia ser dotado de função 
fiscalizatória que para além do âmbito administrativo, não sendo válida qualquer 
imiscuição na atividade jurisdicional em si.   

 Por isso mesmo, havia debate aceso sobre a natureza jurídica do órgão a ser 
criado, o qual, necessariamente, para preservação da independência judicial, teria de se 
conter no âmbito das questões administrativas. Conquanto houvesse certo consenso 
quanto aos limites da atuação do órgão a ser criado, havia, ainda, indefinição quanto ao 
poder ao qual ele deveria ser vinculado: Legislativo, Executivo ou Judiciário. 

 A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, ao promover o que 
se convencionou denominar primeira etapa da reforma do judiciário, criou o Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, logrando êxito em apresentar respostas às questões acima 
pinçadas.   

Este trabalho, elaborado em comemoração aos 10 (dez) anos de funcionamento 
do Conselho Nacional de Justiça, quer destacar que esse órgão foi concebido 
exatamente para cumprir a missão especial e fundamental de órgão central e estratégico 
do sistema judicial, malgrado, infelizmente a sociedade em geral – a mídia por 
excelência – apenas o enxergue e enalteça a sua função como órgão censor, 
notadamente quanto à imposição de sanções aos magistrados. 

Nesse desiderato, este escrito, no item 2, realça e demonstra que, nada obstante 
as várias propostas apresentadas ao parlamento e o debate evidenciado na mídia e na 
sociedade ter se concentrado na perspectiva reducionista sobre a reforma do judiciário, 
reverberando a ideia quanto à criação de órgão de controle externo, o Conselho 
Nacional de Justiça foi imaginado como órgão central e estratégico imprescindível para 
a organização do Judiciário brasileiro, com a missão de formular e coordenar a política 
judicial nacional. A parte correicional do CNJ é, apenas, uma dentre as suas atividades, 
agregada à missão de fomentar a unidade do Judiciário e adequar os órgãos 
jurisdicionais à política judicial esboçada. 

O tópico seguinte cuida de esmiuçar como o Conselho Nacional de Justiça, 
cumprindo o seu mister constitucional, elaborou o primeiro plano estratégico do 
judiciário, com destaque para os seus três eixos principais: (a) gestão administrativa; (b) 
duração razoável do processo; e (c) informatização do processo. 
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No item 4 é realizada análise crítica em relação às principais ações do Conselho 
Nacional de Justiça durante os 10 (dez) anos de seu pleno funcionamento. Não se trata 
de coincidência a verificação de que esse atuar estratégico do Conselho Nacional de 
Justiça tem como fonte o seu poder regulamentar, desenvolvido por meio da edição de 
resoluções. Por isso mesmo, a história do Conselho Nacional de Justiça no desempenho 
de sua função estratégica se confunde com o estudo das muitas resoluções editadas pelo 
órgão que merecem ser destacadas. 

Para fins metodológicos, escolheu-se o critério cronológico das resoluções, 
assim como a divisão do funcionamento do Conselho Nacional de Justiça conforme 
cada bimestre correspondente, em linhas gerais, aos mandatos dos membros do órgão. 
Assim, o estudo das principais ações estratégicas do Conselho Nacional de Justiça foi 
feito em fases, a saber: (a) primeira fase, de 15 de junho de 2005 a 15 de junho de 2007; 
(b) segunda fase, de 16 de junho de 2007 a 15 de junho de 2009; (d) terceira fase, de 16 
de junho de 2009 a 15 de junho de 2011; (e) quarta fase, de 16 de junho de 2011 a 15 
de junho de 2013; (e) quinta fase, de16 de junho de 2013 até hoje. 

 

2. Órgão central e estratégico do sistema judicial. 

A Constituição de 1988 definiu um novo perfil do Estado brasileiro, qual seja, o 
do Estado Democrático de Direito (Constitucional) cujos fundamentos e objetivos 
fundamentais estão plasmados nos arts. 1º e 2º.  

Inserido nesse novo cenário instaurado com o perfil do Estado Democrático-
Constitucional, o Judiciário, na qualidade de um dos Poderes Políticos do Estado, tem 
como missão essencial, para além da resolução dos problemas jurídicos que são levados 
ao seu conhecimento para deslinde, pautar a sua ação de modo a (a) participar da 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, (b) garantir o desenvolvimento 
nacional, (c) erradicar a pobreza e a marginalização, (d) reduzir as desigualdades 
sociais e regionais, e (e) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

No modelo de Estado Democrático-Constitucional, o Judiciário deve ser 
participativo e construtivo, e mesmo preventivo, de modo que deve abandonar a 
neutralidade para atuar socialmente como agente político, privilegiando, em detrimento 
do formalismo que o caracterizava no modelo anterior, os mecanismos de simplificação 
do processo, em que se apresenta como ferramenta indispensável a utilização do sistema 
eletrônico e a técnica de gestão do serviço jurisdicional, com a organização e 
qualificação do serviço funcional por meio de rotinas e orientações modernas, tendo 
como princípio vetor a concentração dos atos.  

A mudança de um modelo burocrático, neutro, apolítico e com sérios problemas 
administrativos – a partir mesmo da ausência de planejamento ou de diretrizes para a 
elaboração de plano de gestão – para um Judiciário democrático, moderno, com 
funcionamento simplificado e consciente de sua responsabilidade social quanto a uma 
prestação jurisdicional efetiva, transparente e de resultados, estava a exigir, antes de 
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tudo, a elaboração, propriamente, de uma política judicial única para todos os 
segmentos do Judiciário. 

A despeito da necessidade dessa reforma cultural da administração Judiciária, a 
organização complexa e única do sistema judicial brasileiro, sem paradigma no cenário 
do direito comparado, compreendendo, ao lado dos tribunais da federação, a justiça 
comum dual (federal e estadual) e a especializada em três ramificações (trabalhista, 
eleitoral e militar), cada uma delas estruturada em diferentes instâncias, e autônomas 
entre si, impedia a concepção de diretrizes uniformes para todos os órgãos 
jurisdicionais.  

	 Veja-se o organograma quanto aos órgãos jurisdicionais existentes no país, antes 
da criação do Conselho Nacional de Justiça:	

	

Como se vê, não havia um órgão administrativo central para coordenar a gestão 
dos mais diversos segmentos do Poder Judiciário. Com cada um dos 91 tribunais 
existentes no país possuía autonomia administrativa e financeira, de modo que, sem um 
órgão central para não apenas catalisar e analisar os dados a fim de identificar os 
problemas e difundir as boas práticas, como estabelecer estratégias e diretrizes 
uniformes, não havia como o Judiciário funcionar de forma sistêmica.  

Por isso mesmo, o sistema judicial era pensado tópica e isoladamente pelos 
segmentos do Poder Judiciário, de maneira que, quando existentes, os programas de 
ação eram voltados à satisfação de necessidades específicas. No Judiciário, não se 
sabia, sequer, o número aproximado de ações existentes em todo o sistema, 
simplesmente porque não havia um órgão no qual fossem concentrados os dados 
estatísticos. Os tribunais se comportavam como se fossem ilhas, sem o 
compartilhamento de experiências, técnicas e soluções alvitradas para os muitos 
problemas inerentes à complexa arquitetura do Judiciário e a uma jurisdição a ser 
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aplicada em um país de dimensões continentais, com sérias questões oriundas de 
inaceitáveis distorções sociais.  

Diante da necessidade de reformulação estrutural do modelo como um todo, 
mais do que nunca, sentia-se a necessidade da existência de um órgão do Judiciário, 
representativo de todos os segmentos, com a atribuição precípua e fundamental de 
exercer o papel de órgão central do sistema judicial, no escopo de elaborar a sua 
política-domínio, assumindo a responsabilidade pela uniformização dos mais diversos 
programas de ação, com a finalidade de fixar a estratégia global da instituição 
judiciária, inserindo-se na sua função o controle administrativo, a fiscalização financeira 
e a aplicação das penalidades quando identificada falta funcional dos juízes. 

A incumbência maior do Conselho Nacional de Justiça é estudar, a partir da 
criação e desenvolvimento de modelo de captação das informações dos órgãos 
integrantes do sistema, os problemas ínsitos ao Judiciário, para fins de seu 
aperfeiçoamento por meio da elaboração de planejamento estratégico, orientações e 
metas quanto à gestão do serviço jurisdicional.  

Inegavelmente, o Conselho Nacional de Justiça, ao longo desses 10 (anos) de 
existência, em consequência de suas mais diversas e estratégicas iniciativas, vem 
cumprindo a sua missão constitucional da melhor forma possível. Em verdade, tem indo 
muito além das expectativas dos maiores entusiastas pela sua criação.  

O Judiciário brasileiro hoje é mais conhecido, não apenas pela sociedade em geral, 
mas pelos próprios magistrados, ademais de possuir uma política-compromisso com 
preocupação focada quanto ao seu aperfeiçoamento para melhor atendimento das 
necessidades do grupo social, com o estabelecimento de mecanismos para a devida 
prestação de contas de sua atuação (Accountability).  

Enfim, não é exagerado asseverar que a história do Judiciário brasileiro há de ser 
contado com suporte em duas eras bem distintas: antes e depois da criação do Conselho 
Nacional de Justiça.   

 

3. Planejamento estratégico do Poder Judiciário.  

O decisivo passo do Conselho Nacional de Justiça no sentido de se firmar em 
nosso meio como órgão central e formulador da política do Judiciário foi dado com a 
elaboração do Plano Estratégico do Poder Judiciário brasileiro, ou seja, a definição da 
estratégia para a gestão e planejamento dos órgãos jurisdicionais, mediante a definição 
de um conjunto de ações tendo em mira o aperfeiçoamento judicial e a efetividade da 
prestação jurisdicional.  

No dia 25 de agosto de 2008, ocorreu, sob a coordenação do Conselho Nacional 
de Justiça, o primeiro Encontro Nacional do Judiciário, no escopo de aprovar a 
elaboração desse planejamento estratégico. Em consonância com a ideia democrática da 
gestão participativa, o Conselho Nacional de Justiça, como medida preparatória, 
promoveu 12 (doze) Encontros Regionais no segundo semestre de 2008, deles 
participando 87 (oitenta e sete) tribunais de todos os segmentos do Judiciário, dos quais 
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resultou na catalogação de 987 (novecentos e oitenta e sete) práticas e cerca de 50 
(cinquenta) projetos detalhados.  

Daí, com suporte na metodologia Balanced Scorecard (BSB), concebida por 
professores da Harvard Business School, adotada por entidades públicas e privadas, o 
Conselho Nacional de Justiça estabeleceu o Plano de Planejamento Estratégico, no qual, 
de forma sintética e didática, foram consolidadas as principais conclusões originadas 
dos debates promovidos nos encontros regionais, consubstanciados em 15 (quinze) 
objetivos estratégicos, subdivididos em 8 (oito) temas principais. 

Nesse planejamento estratégico, cabe destacar que a missão do Judiciário, no 
sentido de realizar a justiça, deve ser exercida com a visão de que o Judiciário há de ter 
credibilidade e ser reconhecido como um Poder célere, acessível, responsável, 
imparcial, efetivo e justo, que busca o ideal democrático de promover a paz social, sem 
se descurar em garantir o exercício pleno dos direitos de cidadania. Dessa forma, a sua 
eficiência operacional na prestação jurisdicional há de ser alcançada por meio da 
garantia da agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos, a fim de 
garantir e assegurar a razoável duração do processo, adotando, como linhas de atuação, 
ações voltadas à utilização da tecnologia (modernização), a alocação e realocação de 
pessoas e a otimização e simplificação de rotinas. Além disso, ficou contemplado como 
tema estratégico no planejamento do Judiciário, o acesso ao sistema de justiça com 
vistas a garantir a efetividade no cumprimento das decisões.  

No plano estratégico, para a simplificação e agilização do trâmite processual no 
propósito de atingir a duração razoável do processo, foram sugeridas as seguintes ações:  

a) implantar o processo eletrônico, inclusive nas execuções penais e fiscais;  
b) investir na estrutura dos juizados especiais;  
c) incentivar a conciliação, inclusive mediante sensibilização do Poder Público 

nas ações em que é parte;  
d) identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para 

priorizar a sua solução;  
e) estabelecer controle eletrônico das tramitações processuais, para identificar os 

entraves (gargalos), evitar a paralisação de processos, a perpetuação de decisões 
provisórias e o perecimento de direitos;  

f) modernizar e uniformizar o fluxo de trabalho das secretarias e gabinetes visando 
à organização e à racionalização;  

g) implementar o peticionamento eletrônico e outras ferramentas de TI que 
promovam a automatização dos trâmites processuais;  

h) realizar a gestão por competência, promovendo a reengenharia da estrutura de 
pessoal com alocação adequada e proporcional à demanda das unidades judiciárias, de 
acordo com a sua competência;  

i) aperfeiçoar os relatórios estatísticos como meio de identificação de ações 
repetitivas, projeção de demandas e percepção de fatores externos, para planejamento de 
ações;  

j) estimular a solução coletiva das demandas de massa;  
k) otimizar os procedimentos de execução de mandados, inclusive com 

compartilhamento das informações entre os oficiais de justiça;  
l) implementar a Carta Precatória Eletrônica.  
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Com vistas a promover a efetividade no cumprimento das decisões judiciais 
quanto à modernização dos mecanismos de cumprimento/execução do julgado e no 
Controle da prisão provisória e da execução das penas, foram sugeridas as seguintes 
ações no plano de planejamento estratégico do Judiciário:  

a) utilizar sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre devedores e bens, 
como também de comunicação de ordens judiciais no cumprimento/execução das 
decisões (Bacenjud, Infojud, Renajud, penhora eletrônica de imóveis etc.;  

b) instituir conciliação em precatórios;  
c) implantar ferramenta eletrônica para gerenciamento das Guias de Recolhimento 

na execução penal e controle das prisões provisórias;  
d) padronizar procedimentos e regulamentar rotinas processuais, inclusive para 

garantir a aplicação da lei de execução penal; 
e) investir na estruturação da execução penal; 
f) realizar mutirões carcerários periódicos; 
g) implantar rol de culpados centralizado para viabilizar a construção do banco 

nacional de condenados; 
h) padronizar o cadastramento das partes, observando-se, prioritariamente, a 

denominação ou razão social constante do cadastro de CPF e CNPJ; 
i) aperfeiçoar os mecanismos de alienação judicial de bens (leilão eletrônico, 

leilão unificado etc.); 
j) compartilhar informações sobre devedores e bens entre órgãos judiciais e 

oficiais de justiça; 
k) instituir unidade judiciária especializada em investigação patrimonial e 

múltiplas execuções contra o mesmo devedor. 

No desiderato de difundir o conhecimento e consolidar a cultura quanto ao 
planejamento estratégico, o Conselho Nacional de Justiça elaborou um mapa estratégico 
a ser colocado em todos os órgãos jurisdicionais. Eis o Mapa Estratégico do Poder 
Judiciário: 
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Sem embargo dessas iniciativas, com suporte na assertiva de que mais complexo 
do que o planejamento em si é a execução do que nele se contém, a fim de fiscalizar a 
adequação dos tribunais às diretrizes estabelecidas, o Conselho Nacional de Justiça 
adotou a técnica de gestão consistente na fixação de metas a serem cumpridas.  

Por isso mesmo, após traçado o Planejamento Estratégico do Judiciário, o 
Conselho Nacional de Justiça estabeleceu 10 (dez) metas para serem cumpridas em 
2009, todas elas no intuito de tornar os órgãos judicantes mais eficientes, transparentes e 
acessíveis. Tomada essa providência, o Conselho Nacional de Justiça passou a 
acompanhar o cumprimento das metas.   

Daí em diante, todos os anos, passou a constar do calendário o Encontro Nacional 
do Judiciário, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça e com a participação de 
representantes de todos os tribunais, sendo apresentado relatório identificando o 
cumprimento, ou não, das metas, ademais de serem elencadas novas metas para o ano 
judicial seguinte. 

Em linhas gerais, a análise das primeiras metas previstas como indicadores quanto 
à execução do planejamento do Judiciário denota o foco em 03 (três) ações estratégicas 
indispensáveis para a concepção de um sistema judicial embasado nos princípios da 
unicidade dos segmentos do Poder Judiciário, eficiência, publicidade e do amplo acesso 
à justiça: (a) gestão administrativa; (b) duração razoável do processo; e (c) 
informatização do serviço jurisdicional. 
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	 Nos subitens a seguir, vamos explorar as primeiras metas que dizem respeito 
mais diretamente à gestão administrativa, à duração razoável do processo e à 
informatização do processo. 

3.1- Gestão administrativa. 

Sendo consenso que o problema maior do Judiciário brasileiro se concentrava, e 
ainda se concentra, na área de gestão, a primeira meta traçada foi no sentido de impor 
aos tribunais o desenvolvimento e/ou alinhamento de planejamento plurianual (mínimo 
de 5 anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal 
Pleno ou Órgão Especial. A partir daí, os tribunais passaram a dispor de plano 
plurianual, cessando a praxe inaceitável de cada presidente assumir a gestão com uma 
ideia na cabeça, definindo as ações administrativas conforme o seu exclusivo pensar, de 
modo que não havia continuidade da gestão anterior nem muito menos sintonia com os 
demais segmentos do Judiciário.  

Sem embargo disso, foi definida a necessidade de capacitar o administrador de 
cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de processos de trabalho, para imediata 
implantação de métodos de gerenciamento de rotinas (Meta 6). 

Estreme de dúvidas, esse foi o take off  para a implantação da cultura da gestão 
eficiente e da busca pela parametrização dos órgãos judicantes, diante da concepção de 
que o Judiciário, a par da autonomia e das diferenças regionais, é uno e precisa 
funcionar em forma de sistema. 

3.2- Duração razoável do processo. 

A fim de estabelecer parâmetros para a duração razoável do processo, a Meta 02 
determinou que fossem identificados os processos judiciais mais antigos e adotadas as 
medidas concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 31 de dezembro de 
2005. Essa meta foi de singular importância, movimentou e foi difundida perante toda a 
sociedade. Até mesmo as pessoas do povo em geral, diante da grande repercussão que a 
ideia recebeu perante a mídia, tomou conhecimento da existência dessa meta1.  

É verdade que muitos críticos se manifestaram, especialmente em razão da 
possibilidade de haver incentivo a que processos complexos fossem resolvidos de 
maneira precipitada, apenas para que fosse cumprida a meta.  

Conquanto não seja o caso aqui de enveredar na discussão quanto a se é melhor 
ter um processo significativamente demorado ou um processo julgado, ainda que sem 
densidade maior, em tempo razoável, o certo é que a Meta 02 rompeu com o 
descompromisso dos magistrados com o acervo processual já existente quando da 
assunção do cargo na comarca ou seção judiciária. O que importa é que, doravante, 
deixou de ser relevante o tempo que o juiz possui na unidade judicante. O juiz tem de 
dar prioridade aos processos mais antigos, salvo eventuais medidas de urgência e 
																																																													
1	 A Meta 02 foi era tão difundida, que basicamente as demais eram esquecidas. Na qualidade de 
Conselheiro do CNJ, frequentemente éramos procurados para dar entrevistas quanto ao acompanhamento 
e resultados obtidos com a Meta 02. Ficava intrigado pelas circunstâncias de ninguém despertar a 
curiosidade em, pelo menos, procurar saber em que consistia a Meta 01. Se a Meta 02 era tão importante, 
certamente que, a seguir a lógica, a 01 deveria ser mais importante ou, pelo menos, de mesmo grau de 
importância. 
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preferências legais2. O compromisso do juiz deve ser com o serviço jurisdicional no seu 
todo, sendo responsável por todo o acervo processual, ainda que a responsabilidade 
direta pelos processos atrasados seja do magistrado que anteriormente respondia pela 
unidade jurisdicional.  

	

3.3- Informatização do processo. 

Alguns gestores do Judiciário, especialmente os mais antigos na carreira, viam 
com desconfiança a informatização do serviço jurisdicional, daí que, ante a ausência de 
política institucional nessa área, não era raro os órgãos jurisdicionais possuírem 
sistemas processuais próprios, que não se comunicavam sequer entre si ou com o 
respectivo tribunal. Para a informatização do serviço jurisdicional, a Meta 03 dispôs 
como diretriz informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo 
tribunal e à rede mundial de computadores. 

No afã de facilitar e universalizar o acesso às informações processuais restou 
definido que os tribunais deveriam tornar acessíveis as informações processuais nos 
portais da rede mundial de computadores (internet), com andamento atualizado e 
conteúdo das decisões dos processos, respeitado o segredo de justiça (Meta 07), 
implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias (Meta 10). 
Estabeleceu-se ainda, na qualidade de meta estratégica, a necessidade de cadastrar todos 
os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre 
pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais (Meta 08).  

 

4. Principais ações estratégicas do Conselho Nacional de Justiça nos 10 (dez) anos 
de funcionamento.  

	 O poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça é o principal e mais 
eficiente instrumento para o cumprimento de sua função estratégica. Esse poder 

																																																													
2 A Meta 02, a cada ano, vai sendo renovada.  Para o ano de 2014 a Meta 02 ficou definida da seguinte 
forma: Meta 2 – Todos os segmentos de justiça 
Identificar e julgar, até 31/12/2014, pelo menos: 
- No Superior Tribunal de Justiça, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2008 e 80% dos 
distribuídos em 2009; 
- Na Justiça Militar da União, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2012, no 1º grau, e 95% dos 
processos distribuídos até 31/12/2012, no STM; 
- Na Justiça Federal, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2008 e 80% dos distribuídos em 2009, no 
1º grau e no 2º grau, e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2010, e 80% dos distribuídos em 2011, 
nos Juizados Especiais e Turmas Recursais Federais; 
- Na Justiça do Trabalho, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011 e 80% dos processos 
distribuídos até 2012, nos 1º e 2º graus, e 80% dos processos distribuídos até 31/12/2011, no TST; 
- Na Justiça Eleitoral, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011; 
- Nos Tribunais de Justiça Militar Estaduais, 95% dos processos distribuídos até 31/12/2012, no 1º grau, e 
até 31/12/2013, no 2º grau; 
- Na Justiça Estadual, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2010, no 1º grau, e até 31/12/2011, no 2º 
grau, e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2011, nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais 
Estaduais. 
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regulamentar está plasmado no art. 103, § 4º, I, da Constituição, ao prescrever que cabe 
ao CNJ expedir atos normativos inerentes ao exercício da competência que lhe é 
outorgada. A discussão quanto aos limites gerais desse poder regulamentar, a despeito 
das divergências doutrinárias, não tardou a frequentar o Supremo Tribunal Federal, o 
que seu deu quando do julgamento da ADCMC nº 12-DF3, sendo sufragado o 
entendimento de que o Conselho Nacional de Justiça possui, por força constitucional, o 
poder de editar ato normativo primário. Ou seja, o seu poder regulamentar não se 
circunscreve à edição de atos normativos para explicitar preceitos previstos em lei, pois 
compreende a possibilidade da expedição de atos normativos autônomos. E mais. O 
relator do processo em foco, o Ministro Ayres Brito, em seu voto, sublinhou que nada 
obstante a Constituição tenha definido a lei como fonte normativa primária, 
excepcionou essa regra nos arts. 52, VII, VII e IX; 62; 73; 75; 84, VI; 96, I; e 155, § 2º, 
V, a e b, sendo o caso de enquadrar o Conselho Nacional de Justiça como mais uma 
hipótese de exceção, na medida em que a ele foi conferida autorização para editar atos 
normativos primários. 

	 Dada essa dimensão do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, 
não é exagero asseverar que quem quiser fazer a análise da história desse órgão, 
necessariamente, terá de examinar as resoluções por ele editadas ao longo desses 10 
(dez) anos. Portanto, o exame aqui feito das ações estratégicas do Conselho Nacional de 
Justiça está centrado na análise cronológica das resoluções mais importantes. 

 Por outro lado, não se pode perder de vista que o mandato de Conselheiro do 
CNJ é de 02 (dois) anos, podendo ser renovado, uma vez, por igual prazo4. De toda 
sorte, ao final do biênio da primeira composição, houve a renovação de praticamente 
todos os integrantes. Em verdade, apenas um teve o seu mandato renovado. De outra 
banda, os tribunais adotaram como praxe não renovar os mandatos dos membros 
indicados para as vagas destinadas aos magistrados, muito embora, após a primeira 
renovação, a Ordem dos Advogados, o Ministério Público e o Parlamento, tenham 
adotado como praxe a renovação dos mandatos dos seus respectivos representantes. 

 Não se há de negar que Conselho Nacional de Justiça, dirigido pelo presidente 
do Supremo Tribunal Federal, sofre forte influência em seu atuar conforme o perfil 
deste. Esse detalhe é percebido por quem conhece mais de perto o órgão. Exerce ainda 
significativa influência na dinâmica das ações o Corregedor Nacional de Justiça, que 
sempre será o Ministro que representa o Superior Tribunal de Justiça (art. 103-B, § 5º, 
da Constituição)5. Seja como for, a formação eclética do Conselho Nacional de Justiça e 

																																																													
3 STF, ADMCM nº 12-DF, Relator Ministro Ayres Britto, 2006. Disponível em 
www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial. Acesso em 14.01.2015. O debate foi quanto à constitucionalidade da 
Resolução nº 07, de 2005, a qual vedou o nepotismo no Judiciário. 
4 Cabe notar que o representante do Supremo Tribunal no CNJ, mercê da alteração promovida pela 
Emenda Constitucional nº 61, de 2009, sempre é o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal (art. 
103-B, I). Cabe a ele, naturalmente, a presidência do CNJ (art. 103-B, § 1º) 
5 Em metáfora, diz-se que, se o Presidente é a cabeça do órgão, o Corregedor Nacional de Justiça é o 
pulmão. Como muitas iniciativas estão concentradas nas mãos do Corregedor Nacional de Justiça, 
notadamente em relação às de caráter correicional, a sua maior ou menor movimentação será 
determinante para a produção do CNJ.  
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a substancial renovação que ocorre na composição a cada 02 (dois) anos é fator que há 
de ser considerado com destaque no exame da atuação do órgão. 

 Diante dessas circunstâncias, as ações relativas à macropolítica judicial 
desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça podem ser identificadas e analisadas 
conforme a ordem cronológica dos respectivos biênios, analisando as resoluções dentro 
desse contexto6.  Assim, há 05 (cinco) fases bem definidas, a saber: (a) primeira fase, de 
15 de junho de 2005 a 15 de junho de 2007; (b) segunda fase, de 16 de junho de 2007 a 
15 de junho de 2009; (d) terceira fase, de 16 de junho de 2009 a 15 de junho de 2001; 
(e) quarta fase, de 16 de junho de 2011 a 15 de junho de 2013; (e) quinta fase, de16 de 
junho de 2013 até hoje   

 Nos tópicos seguintes, faremos análise das ações estratégicas do Conselho 
Nacional de Justiça conforme cada uma dessas fases, identificando-as como (a) primeira 
fase; (b) segunda fase; (c) terceira fase; (d) quarta fase; e (e) quinta fase. 

4.1- Primeira fase. 

 Nos primeiros instantes, o Conselho Nacional de Justiça cuidou de preparar a 
estrutura indispensável para o seu pleno funcionamento. A par disso, desde os primeiros 
instantes, o seu primeiro presidente, o então Ministro Nelson Jobim, direcionou o atuar 
do CNJ de forma a afastar a descrença dos céticos, deixando claro que não se tratava 
apenas de mais um órgão ineficiente e que muito menos tinha a intenção de enfraquecer 
ou interferir na independência judicial. 

 Para se firmar, logo no início foram desenvolvidas ações de substancial impacto 
perante a sociedade, a demonstrar que o CNJ vinha para efetivar mudança estrutural no 
Judiciário, de maneira que o seu mister não seria se ocupar de questões individualizadas 
ou de meros queixumes dos insatisfeitos com as decisões judiciais contrárias aos seus 
interesses. 

À prova disso, tratou em editar ato normativo, consubstanciado na Resolução nº 
07, de 18 de outubro de 2005, a fim de tornar defeso o nepotismo no ambiente do 
Judiciário7. Essa determinação do Conselho Nacional de Justiça repercutiu de forma 
positiva não apenas no ambiente jurídico como na sociedade em geral. Essa medida, 
diante de sua inegável imprescindibilidade para os princípios republicanos, findou 

																																																													
6 Se esse não é o melhor critério, tampouco pode ser tido como o menos indicado. Ainda que, prima facie, 
fosse mais consentâneo tomar como parâmetro os períodos correspondentes a cada presidência, essa não 
parece ser a melhor opção. Se não pela consideração de que, de qualquer modo, trata-se de análise de um 
órgão colegiado, merece consideração a circunstância de ter tido presidente do CNJ que exerceu o 
mandato por pouco tempo, como foi o caso do Ministro Carlos Ayres, razão pela qual, caso escolhido 
esse critério, o resultado poderia deixar transparecer que, à sua época, tenha havido uma retração na 
atuação do órgão. 
7 Como se viu supra, a discussão que houve no Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade 
dessa resolução serviu para definir a amplitude do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça.  
Com efeito, no julgamento da ADC nº 12-DF, a Suprema Corte esclareceu que o CNJ possui, mercê da 
Constituição, poder para editar atos normativos primários e autônomos.  
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sendo estendida para todos os órgãos públicos por meio da edição pelo Supremo 
Tribunal Federal da Súmula Vinculante nº 138. 

 Em seguida, editou as Resoluções nºs 13 e 14, ambas de 21 de março de 2006, 
que disciplinou a aplicação do teto remuneratório para os magistrados e servidores do 
Poder Judiciário. Até então, havia grande distorção entre os tribunais, ademais de a 
sociedade não saber, ao certo, qual o valor da remuneração dos membros da 
magistratura. Hoje, o cidadão brasileiro minimamente informado sabe qual o valor 
máximo percebido por um magistrado. A iniciativa trouxe transparência para uma área 
sensível. 

 Criou o Justiça em Números9, programa que concebeu o Sistema de Estatística 
do Poder Judiciário, com a previsão de indicadores que permitem não apenas o 
conhecimento da demanda judicial, mas, principalmente, fazer uma avaliação 
qualitativa da prestação jurisdicional, com a identificação dos problemas, 
possibilitando, assim, a definição da política judicial. O planejamento estratégico do 
Poder Judiciário foi guiado a partir dos dados estatísticos.  

 O incipiente disciplinamento do Procedimento Administrativo Disciplinar – 
PAD previsto para apurar faltas funcionais praticadas por magistrados, aliado à 
multiplicidade de atos normativos editados por cada tribunal, ensejou a necessidade de 
uniformização da matéria por meio do Conselho Nacional de Justiça, que o fez por meio 
da Resolução nº 30, de 07 de março de 200710.  

 

4.2- Segunda fase. 

 Nessa segunda fase, que vai do período de 16 de junho de 2007 a 15 de junho de 
2009, houve um sensível incremento da atividade censória do Conselho Nacional de 
Justiça. De toda maneira, o órgão não se descurou de sua função principal, qual seja, de 
pensar na organização do sistema judicial. O Corregedor Nacional de Justiça de boa 
parte do período que corresponde a essa segunda fase, o então Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça César Asfor Rocha, além de uma atuação marcante múltipla, 
desenvolveu interessante trabalho reunindo dados sobre a atuação dos cartórios 
extrajudiciais. 

 Em razão de reclamações quanto à interrupção da atividade jurisdicional, 
prejudicando os jurisdicionados quando necessitavam de medidas urgentes em horário 
ou dias nos quais não havia expediente forense, o Conselho Nacional de Justiça definiu 
parâmetros mínimos para o funcionamento judicante em regime de plantão (Resolução 
nº 36, de 24 de abril de 200711). 

																																																													
8 A súmula vinculante nº 13 decorre do entendimento já manifestado na Ação Direta de 
Constitucionalidade nº 12 e no Recurso Extraordinário nº 579.951, entre outros julgamentos. 
9 O Justiça em Números foi criado pela Resolução nº 15, de 20 de abril de 2006, sendo disciplinado, 
atualmente, pela Resolução nº 76, de 12 de maio de 2009. 
10 Essa Resolução, depois, foi revogada pela Resolução nº 135, de 13 de julho de 2011, que aprimorou o 
PAD. 
11 A matéria agora é regulamentada pela Resolução nº 71, de 31 de março de 2009. 
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 No escopo de aperfeiçoar os dados estatísticos e estruturar a futura adoção de um 
sistema processual eletrônico, mediante a Resolução nº 46, de 18 de dezembro de 2007, 
o Conselho Nacional de Justiça unificou as tabelas processuais na seara do Poder 
Judiciário. 

 Para fins de conhecimento da situação carcerária no país, o CNJ estabeleceu a 
obrigatoriedade de os juízes de execução criminal, após a realização pessoal da inspeção 
mensal nos estabelecimentos penais, encaminhar para o Conselho relatório 
circunstanciado a respeito (Resolução nº 47, de 18 de dezembro de 2007). 

 Diante da exploração na mídia e em Comissão Parlamentar de Inquérito de que 
estaria havendo abuso por parte dos magistrados na determinação das interceptações de 
comunicações telefônicas, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 59 
de 9 de setembro de 2008, uniformizou as rotinas quanto ao procedimento a ser adotado 
nesse caso, ao tempo em que estabeleceu a obrigatoriedade de os magistrados 
apresentarem informação mensal quanto ao número de autorizações judiciais 
determinando a quebra de sigilo telefônico. Essa medida, logo de início, revelou que, 
percentualmente, tendo em consideração o número de réus em processos criminais, a 
quantidade de interceptações não alcançava, na Justiça Feral, 01% (um por cento), 
enquanto na Justiça Estadual, 02 % (dois). 

 Afinando os passos da magistratura com o Direito Comparado, o Conselho 
Nacional de Justiça instituiu o Código de Ética da Magistratura Nacional, erigindo-o a 
instrumento essencial para incrementar a confiança da sociedade na autoridade moral do 
magistrado, esmiuçando os contornos normativos dos princípios da independência, da 
imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do 
segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, 
da dignidade, da honra e do decoro (Resolução nº 60, de 19 de setembro de 2008) 

 A Corregedoria Nacional de Justiça, guiada por reclamações recebidas, 
inaugurou a realização de inspeção judicial em órgãos jurisdicionais, seguida de 
audiência pública, com convocação da sociedade para se manifestar. Apesar de algumas 
críticas quanto à excessiva exposição da magistratura, os relatórios apresentados pela 
Corregedoria Nacional apresentaram diagnóstico impactante quanto às distorções 
existentes entre os segmentos do Poder Judiciário. O Ministro Gilson Dipp, então 
Corregedor Nacional de Justiça, responsável pelas inspeções acompanhadas das 
audiências públicas, frequentemente dizia que com essa iniciativa ele teve um “choque 
de realidade” quanto ao Judiciário brasileiro. 

 Para preservar o patrimônio constituído pelos bens apreendidos em processos 
judiciais, o Conselho Nacional de Justiça criou o Sistema Nacional de Bens 
Apreendidos – SNBA, com a finalidade de consolidar as informações sobre os bens 
apreendidos em procedimentos criminais e, assim, possibilitar a extração de dados 
estatísticos e a adoção de políticas de conservação e administração desse patrimônio 
(Resolução nº 63, de 16 de dezembro de 2008). 

 Ainda quanto aos atos preparatórios voltados para a futura implantação de  
sistema processual eletrônico nacional, assim como viabilizar a interoperabilidade entre 
todos os órgãos jurisdicionais, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu as regras pra 
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a uniformização do número dos processos judiciais (Resolução nº 65, de 16 de 
dezembro de 2008). 

 Tendo em consideração a necessidade de adequação do Poder Judiciário ao 
princípio da publicidade no cenário instaurado com a Constituição de 1988, o Conselho 
Nacional de Justiça editou a Resolução nº 79, de 9 de junho de 2009, definindo regras 
para concretizar a transparência no que diz respeito à divulgação e acesso aos atos 
pertinentes à gestão administrativa, financeira e orçamentária dos tribunais e conselhos 
de justiça, incluindo a informação pormenorizada sobre a execução orçamentária e 
financeira, com discriminação dos valores desembolsados mensal e anualmente. Com 
essa iniciativa, o Judiciário foi o primeiro dos poderes a se afinar com a garantia 
constitucional do amplo acesso à informação quanto à gestão pública, prevista no art. 5º, 
inciso XXXIII, da Constituição12. 

 O Conselho Nacional de Justiça regulamentou a forma de provimento nos 
serviços notariais e de registro, impondo o cumprimento do art. 236, caput, da 
Constituição, de modo a vedar as permutas e remoções nessa área, com a consequente 
declaração de vacância de diversas serventias extrajudiciais, espraiadas no território 
nacional, que tinham sido preenchidas em malferição à norma constitucional (Resolução 
nº 80, de 9 de junho de 2009). Em passo seguinte, mediante a Resolução nº 81, de 9 de 
junho de 2009, promulgou regras para o concurso público de provas e títulos para a 
outorga das delegações de Notas e Registro. 

 

4.3- Terceira fase. 

 A terceira fase do conselho Nacional de Justiça compreende o período de 16 de 
junho de 2009 a 15 de junho de 2011. Verifica-se, claramente, a preocupação 
institucional em dotar o Judiciário em seu todo de gestão judicial moderna, voltada para 
equacionar os entraves à eficiência do serviço, e promover o nivelamento entre os 
segmentos jurisdicionais, tendo como paradigma a unicidade judicial.  

Nesse período houve a proliferação de diversos atos administrativos no sentido 
de fixar efetiva política judicial, a ser seguida por todos os órgãos jurisdicionais. A 
figura do então presidente, Ministro Gilmar Mendes, foi marcante nessa fase do 
Conselho Nacional de Justiça13.  

Importante iniciativa tomada nessa época foi quanto à realização dos chamados 
Mutirões Carcerários, o que permitiu que a sociedade, pela primeira vez, tomasse 
conhecimento, por meio de relatórios consistentes e elaborados com método, das 
mazelas e do tratamento desumano no interior dos presídios do país, ademais do 
incremento dos problemas no âmbito dos sistemas prisionais em razão da 
																																																													
12 A lei de acesso a informações, lei nº  12.527, regulamentando o inciso XXXIII do art. 5º da 
Constituição só foi editada em 2011, determinando a transparência da execução financeira nos âmbitos 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público. Porém, no âmbito do Poder 
Judiciário, a  Resolução nº 79, de 2009, já dava essa determinação. 
13 Naturalmente, havia os críticos quanto ao que se denominava excesso de resoluções e recomendações. 
Tantos eram os atos normativos, que praticamente em toda sessão estava em pauta a edição de algum ato 
normativo ou, em razão de debate na apreciação de algum processo, o resultado mercê da deliberação do 
planalto era no sentido da aprovação de nova resolução ou recomendação. 



	

Página	17	de	23	

superpopulação carcerária. A eficiência desse programa e a essencialidade do serviço 
prestado serviram para o Conselho Nacional de Justiça sensibilizar o Congresso 
Nacional quanto à necessidade de que fosse criado por lei, no âmbito do órgão, o 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas – DMF14. 

De outra banda, a partir do diagnóstico quanto à precariedade do serviço 
jurisdicional na área criminal15, foi constituído grupo de trabalho que elaborou um 
Plano de Gestão para as Varas Criminais e de Execução Penal, além de um Manual de 
Rotinas para orientar, especialmente, os servidores.  

Foi desenvolvido o programa de criação de um sistema eletrônico processual 
para servir de plataforma para a nacionalização da informatização do processo, 
preconizada na Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Ainda nesse período, como 
projeto piloto, o Processo Judicial Eletrônico, o chamado PJe, começou a funcionar no 
âmbito da Justiça Federal da Quinta Região. 

Houve o disciplinamento da organização e funcionamento das unidades e 
núcleos de controle interno nos tribunais, com a fixação de diretrizes, princípios, 
conceitos e normas técnicas indispensáveis para a eficiência operacional e, de outro 
lado, o exercício do controle administrativo e financeiro por parte do Conselho Nacional 
de Justiça (Resolução nº 86, de 08 de setembro de 2009). 

Em consequência de constantes reclamações em razão de não existir 
uniformização no Judiciário quanto à jornada de trabalho, assim como o preenchimento 
dos cargos em comissão e o limite de servidores requisitados, o Conselho Nacional de 
Justiça, por meio da Resolução nº 88, de setembro de 2009, regulamentou o assunto. 

Tendo em consideração a necessidade de nivelamento entre os tribunais e da 
existência de estrutura mínima para o funcionamento do serviço eletrônico, assim como 
da interoperabilidade entre os órgãos jurisdicionais, o Conselho Nacional de Justiça 
instituiu o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos 
e Documentos e obrigou que os tribunais desenvolvessem os seus sistemas 
informatizados para as atividades judiciárias e administrativas de acordo com as 
diretrizes estabelecidas (Resolução nº 91, de 29 de setembro de 2009). 

Para tornar eficaz a regra plasmada na Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009, e, 
assim, efetivar a garantia do direito à convivência familiar e implantar o cadastro único 
e nacional de crianças e adolescentes colocados à adoção, o Conselho Nacional de 
Justiça criou o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (Resolução nº 
93, de 27 de outubro de 2009). 

Com a intenção de fomentar a cultura judicial de desenvolver ações voltadas à 
ressocialização de presidiários e, assim, contribuir para a redução da criminalidade com 
a prevenção quanto à reincidência, foi criado, no âmbito do Poder Judiciário, o Projeto 
Começar de Novo (Resolução nº 96, de 27 de outubro de 2009). 

																																																													
14 Lei nº 12.106, de 02 de dezembro de 2009.  
15 Esse diagnóstico foi obtido com base nas inspeções e audiências públicas realizadas pela Corregedoria 
Nacional e nos Mutirões Carcerários. 
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No sentido de fomentar a continuidade administrativa e evitar que na transição 
dos órgãos diretivos dos tribunais haja comprometimento quanto à eficiência e 
transparência da gestão administrativa, o Conselho Nacional de Justiça definiu várias 
regras a serem observadas no período antecedente ao encerramento dos mandatos 
(Resolução nº 95, de 29 de outubro de 200916). 

Com a finalidade de otimizar a utilização dos recursos humanos, administrativos 
e financeiros empregados nos mais diversos órgãos judiciais na área de tecnologia da 
informação e comunicação, o Conselho Nacional de Justiça, mediante a Resolução nº 
99, de  24 de novembro de 2009,  instituiu o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário. 

Em consonância com os relatórios obtidos a partir dos relevantes trabalhos 
levados a efeito pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas – DMF, definiu a política 
institucional do Poder Judiciário na Execução das Penas e Medidas Alternativas à 
Prisão (Resolução nº 101, de 15 de dezembro de 2009). 

 Para facilitar e uniformizar a participação da sociedade em geral no 
aprimoramento do serviço jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça criou em seu 
âmbito a sua própria ouvidoria e determinou que esses órgãos também fossem criados 
nas estruturas de cada um dos tribunais (Resolução nº 103, 24 de fevereiro de 2010). 

 Atendendo a demanda das entidades de classe da magistratura quanto à 
inexistência de regras de proteção aos magistrados, o Conselho Nacional de Justiça 
estatuiu orientações e determinações no sentido de que os tribunais além de criarem 
plano de assistência e proteção dos juízes colocados em situação de risco, adotem 
equipamentos e regras de segurança nas unidades jurisdicionais (Resolução nº 104, de 6 
de abril de 2010)17.  

 Em razão da falta de definição quanto ao procedimento a ser adotado nas 
videoconferências, assim como dúvidas em relação à desnecessidade de degravação 
quando os depoimentos são documentados por sistema audiovisual, o Conselho 
Nacional de Justiça editou a Resolução nº 105, de 06 de abril de 2010, regulamentando 
a matéria18.  

 Os frequentes questionamentos contra a falta de critérios para a avaliação do 
merecimento para fins de promoção e acesso ao segundo grau na carreira da 
magistratura, levou o Conselho Nacional de Justiça a aprovar a Resolução nº 106, de 6 

																																																													
16 Merece especial destaque o art. 4º, o qual determina aos dirigentes que vão ser sucedidos o envio aos 
eleitos, em até 10 (dez) dias após a eleição, de relatório circunstância, contendo, dentre outros elementos 
básicos, o planejamento estratégico, a estatística processual, proposta orçamentária e orçamento, estrutura 
organizacional, relação dos contratos em vigor, situação atual das contas do tribunal e o Relatório de 
Gestão Fiscal do último quadrimestre, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000. 
17 A mencionada Resolução foi aprovada junto com o Plano de Gestão das Varas Criminais e de 
Execução Penal. No art. 1º da Resolução nº 104, de 2010, consta que, no prazo de um ano, os tribunais 
deveriam adotar medidas no sentido de que, no mínimo, fosse providenciado o controle de acesso aos 
prédios ou às áreas dos prédios; a instalação de câmaras de vigilância, a instalação de aparelho detector de 
metais e o policiamento ostensivo. 
18 A Resolução 105, de 2010, foi aprovada junto com o Plano de Gestão das Varas Criminais e de 
Execução Penal. 
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de abril de 2010, ressaltando que as sessões administrativas referentes aos processos de 
recrutamento devem ser publicas, sendo a escolha da lista tríplice mediante voto 
fundamentado de cada um dos integrantes do tribunal. 

 Diante de várias reclamações devido à ausência de uniformidade entre os 
tribunais e à burocracia e consequente demora em relação ao cumprimento dos alvarás 
de soltura, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 108, de 06 de abril de 
2010, definindo ser da responsabilidade do juízo competente para decidir a respeito da 
liberdade do preso provisório ou condenado não apenas a expedição do alvará de soltura 
como, igualmente, o seu cumprimento no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 Como consequência da identificação nas inspeções da existência de número 
excessivo de processos criminais com a extinção da punibilidade tendo como causa a 
prescrição, o Conselho Nacional de Justiça instituiu mecanismo de controle dos prazos 
de prescrição tanto nos tribunais quanto nas varas com competência criminal 
(Resolução nº 112, de 06 de abril de 2010)19. 

 As inconsistências detectadas nas Varas de Execução Penal ensejaram a 
aprovação pelo Conselho Nacional de Justiça da Resolução nº 113, de 20 de abril de 
2010, com a qual se cuidou de estabelecer rotinas a serem obedecidas com a finalidade 
de que sejam respeitados os direitos dos presos e haja maior eficiência quanto à 
fiscalização do cumprimento da pena. 

 No escopo coibir o gasto de recursos financeiros e direcionar as obras do Poder 
Público para atender as necessidades prediais dos mais diversos órgãos jurisdicionais, 
por meio da Resolução nº 114, de 20 de abril de 2010, o Conselho Nacional de Justiça 
prescreveu parâmetros e orientações para precificação, elaboração de editais e 
uniformização das áreas a serem utilizadas em diversos ambientes destinados à 
prestação do serviço jurisdicional20.  

 A mudança do cenário do processo de papel para o eletrônico gerou a 
necessidade de que fossem estabelecer diretrizes quanto à dimensão da publicidade. A 
Resolução nº 121, de 05 de outubro de 2010, teve o condão de definir quais informações 
processuais devem ficar disponíveis na rede mundial de computadores e aquelas que só 
podem ser acessíveis para as pessoas cadastradas nos respectivos processos21. 

 O descompasso entre as carreiras da magistratura e dos membros do Ministério 
Público gerou inquietante instabilidade interna, razão pela qual o Conselho Nacional de 
Justiça, tendo como referência a decisão exarada no Pedido de Providências nº 
0002043-22.2009.2.00.0000, aprovou a Resolução nº 133, de 21 de junho de 2011, com 
a qual, para fins de efetivação da simetria constitucional estampada no art. 129, § 4º, da 
																																																													
19 Essa Resolução também foi aprovada junto com o Plano de Gestão das Varas Criminais e de Execução 
Penal. O art. 2º da Resolução determina que no processo físico ou eletrônico deve constar o registro da 
data da prescrição de cada crime de que trata o respectivo feito.    
20 Merece destaque que com a Resolução em foco foi criada premiação para os melhores projetos de 
novas obras, como estímulo para a eficiência e economia. 
21 No art. 2º da Resolução nº 121, de 2010, consta a regra que os dados básicos do processo, que devem 
ficar livres de acesso mediante informação disponibilizada na rede mundial de computadores são: “I - 
número, classe e assuntos do processo; II – nome das partes e de seus advogados; III – movimentação 
processual; IV- inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos. Posteriormente, foi acrescentou-se 
no rol dos dados básicos o conteúdo do Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.  
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Constituição, elencou as verbas e vantagens que são comuns às carreiras da magistratura 
e do Ministério Público22. 

 A apreciação dos mais diversos processos administrativos instaurados para a 
apuração de falta funcional praticada por magistrado durante o exercício da atividade 
judicante revelou a necessidade de alteração da Resolução nº 30, de 2007, pelo que foi 
editada a Resolução nº 135, de 13 de julho de 2011, que promoveu a sistematização do 
Processo Administrativo Disciplinar, assim como do rito a ser seguido na Investigação 
Preliminar, com as nuances sobre os atos instrutórios e a forma de deliberação nas 
sessões23. 

 No desiderato de conferir eficácia ao disposto no art. 289-A, caput e § 6º, do 
Código de Processo Penal, por meio da Resolução nº 137, de 13 de julho de 2011, o 
Conselho Nacional de Justiça instituiu o Banco Nacional de Mandados de Prisão – 
BNMP, para fins de registro das ordens de prisão expedidos pelos magistrados, com a 
disponibilização das informações nele contidas na rede mundial de computadores, 
permitindo que as autoridades públicas, especialmente as policiais, e toda e qualquer 
pessoa do povo tenham conhecimento dos nomes das pessoas que estão foragidas da 
justiça. 

 

4.4- Quarta fase. 

O que aqui se convencionou denominar quarta fase vai de 16 de junho de 2011 a 
15 de junho de 2013. Já se nota uma gradual desaceleração quanto ao número de 
resoluções aprovadas nesse período. Nessa época, boa parte das resoluções aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Justiça foi direcionada para promover alteração pontual em 
alguns dispositivos de atos normativos que estavam em vigor.  

Quanto a resoluções que trataram de questões novas pertinentes à política 
judicial, a primeira editada no período em referência teve em mira equacionar os 
problemas gerados com as constantes mudanças de acervo processual dos magistrados 
integrantes de tribunais, mediante a utilização do mecanismo de transferência, quando 
da renovação dos órgãos diretivos e vacâncias de cargos, dos gabinetes dos mais antigos 
com escolha direcionada para os gabinetes que possuíam menor número de processos. 
Essa praxe, para todos os efeitos, comprometia a responsabilidade pela criação de 
estoque de processos no tribunal, daí por que o Conselho Nacional de Justiça, com a 
edição da Resolução nº 139, de 26 de setembro de 2011, disciplinou o assunto e criou 
regras rígidas para a mudança dos gabinetes, determinando, em síntese, que o 
magistrado ao se transferir para outro órgão fracionário ou gabinete, assumirá os 
processos respectivos e receberá, ainda, quantidade no mínimo idêntica à quantidade de 
processos da unidade anterior. 

Definiu a política institucional do Poder Judiciário quanto à utilização dos 
recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária, evitando o uso indevido 
ou ineficiente desses recursos. Com a política institucional adotada em relação à 
																																																													
22 Cf. o art. 1º da Resolução nº 133, de 2011. 
23 Diversos dispositivos da Resolução nº 135, de 2011, foram objeto de impugnação por meio da ADI 
4638-DF. Vale conferir o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. 
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utilização da pena de prestação pecuniária, prevista na Resolução nº 154 de13 de julho 
de 2012, o Conselho Nacional de Justiça definiu que os recursos devem ser depositados 
em conta judicial específica, com liberação destinada prioritariamente para entidade 
pública ou privada com finalidade social, previamente cadastrada no órgão jurisdicional, 
vinculada a utilização dos recursos ao financiamento de projetos apresentados e 
aprovados por comissão criada pelo juiz competente. 

Com a finalidade de equacionar o atraso relativo ao pagamento de precatórios, 
notadamente quanto aos débitos dos Estados e dos Municípios, o Conselho Nacional de 
Justiça instituiu o Fórum Nacional de Precatórios – FONAPREC, atribuindo-lhe a 
missão de elaborar estudos e propor medidas para o aperfeiçoamento dos precatórios 
(Resolução nº 158, de 22 de agosto de 2012). 

Ante a necessidade de uniformização dos procedimentos referentes ao 
gerenciamento dos processos que se encontram sobrestados no Superior Tribunal de 
Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal 
Militar, nos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e nos Tribunais 
Regionais Federais submetidos ao regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo, 
o Conselho Nacional de Justiça determinou, por meio da Resolução nº 160, de 19 de 
outubro de 2012, a criação, no âmbito de cada um desses tribunais, do Núcleo de 
Repercussão Geral e Recursos Repetitivos (NURER).  

A falta de sintonia entre os órgãos jurisdicionais quanto à efetividade do sistema 
de garantias dos direitos da criança e do adolescente previsto no Estatuto respectivo, 
levou o Conselho Nacional de Justiça, no afã de uniformizar a atuação do Poder 
Judiciário nessa área, a consolidar e editar as normas gerais sobre a execução das 
medidas socioeducativas (Resolução nº 165, de 16 de novembro de 2012). 

Em face de o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 132/RJ e na ADI 4277/DF, 
ter reconhecido, em decisões com força vinculante, a inconstitucionalidade da distinção 
de tratamento às uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo, a fim de 
evitar constrangimentos verificados nesses casos, com a negativa quanto à habilitação 
para o casamento civil ou conversão de união estável em casamento, o Conselho 
Nacional de Justiça editou a Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013. 

Nada obstante iniciativa anterior quanto à criação de plano de segurança e 
assistência aos juízes colocados em situação de risco, objeto da Resolução nº 104, de 
2012, o Conselho Nacional de Justiça, com a intenção de tornar essa política de 
segurança mais efetiva, instituiu o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário – 
SINASPJ, constituído pelas respectivas comissões criadas no âmbito dos tribunais, 
sendo criado ainda, no Conselho, o comitê gestor. 

 

4.5- Quinta fase.  

O último período de análise é de16 de junho de 2013 até hoje. Nessa etapa, nota-
se a tendência de o Conselho Nacional de Justiça ser mais econômico quanto à edição 
de atos normativos inovadores, centrando a sua atenção para a correção de rumos, com 
modificações pontuais de alguns artigos de resoluções vigentes. 
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No escopo de estabelecer diretrizes para os tribunais e, ademais, orientar as 
decisões do Conselho Nacional de Justiça na apreciação dos processos instaurados por 
consulta da Câmara dos Deputados ou do Senado quanto à criação de cargos no 
Judiciário, foi editada a Resolução nº 184, de 06 de dezembro de 2013, fixando critérios 
para a criação de cargos, funções e unidades judiciárias.  

O Conselho Nacional de Justiça consolidou os atos normativos referentes à 
adoção do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe como o sistema uniformizado 
de processo judicial no âmbito do Poder Judiciário, assim como estabeleceu os 
parâmetros para o seu funcionamento (Resolução nº 185, de 18 de dezembro de 2013).  

Em virtude de o Relatório Justiça em Números de 2003 revelar que 90% 
(noventa por cento) dos processos em tramitação no Judiciário estão na magistratura de 
base, de modo que a sua taxa de congestionamento médio é de 72% (setenta e dois por 
cento), 26 (vinte e seis) pontos percentuais acima da taxa nos tribunais, situação 
fomentada pela sobrecarga de trabalho e falta de condições ideais para o desempenho 
das atividades jurisdicionais, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política 
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição (Resolução nº 194, de 
26 de maio de 2014). 

Seguindo essa linha de atuação, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da 
Resolução nº 195, de 03 de junho de 2014, estabeleceu regras para a distribuição do 
orçamento entre os órgãos de primeiro e segundo graus, definindo forma de governança 
colaborativa do orçamento. 

Com o objetivo de elaborar estudos e propor medidas para o aperfeiçoamento do 
sistema judicial quanto ao tratamento dos casos relativos ao tráfico de pessoas, o 
Conselho Nacional de Justiça instituiu o Fórum Nacional do Poder Judiciário para o 
Monitoramento e Efetividade das Demandas Relativas ao Tráfico de Pessoas 
(FONATRAPE). 

 

5. Conclusão. 

 Não se pode negar que o Conselho Nacional de Justiça era imprescindível para a 
organização do sistema judicial. Sem embargo de eventuais desacertos, é mais do que 
evidente a sua decisiva contribuição para o aprimoramento da atividade jurisdicional, 
tendo prestado, ao longo desses 10 (dez) anos, relevantes serviços para a sociedade 
brasileira. 

 Não é exagero dizer que é difícil imaginar como funcionava o sistema judicial 
sem a existência de um órgão central e estratégico, voltado para a formulação da 
política judicial, dotado de instrumento para fiscalizar e impor o seu cumprimento pelos 
mais diversos órgãos jurisdicionais. 

 O receio de que o Conselho Nacional de Justiça fosse o mais do mesmo, apenas 
mais um órgão ineficiente ou que tivesse o condão de enfraquecer ou interferir na 
independência judicial não se consolidou. 
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 Pelo contrário. Até os mais entusiastas quanto à imprescindibilidade da criação 
de órgão central no Poder Judiciário, voltado para arrumar o sistema judicante, não 
esperavam que, desde o início de seu funcionamento, o Conselho Nacional trouxesse 
contribuição decisiva para a adequação do Poder Judiciário brasileiro às cláusulas 
imanentes ao Estado democrático constitucional.  

 Indiscutivelmente, o Judiciário brasileiro hoje é mais conhecido pela sociedade, 
é menos hermético e, o que é mais importante, apresenta grau de eficiência muito maior 
do que antigamente. A virada aqui foi copérnica. Saímos de uma situação em que nem 
mesmo o Judiciário se conhecia. Não se sabia, nem mesmo, quantos processos judiciais 
existiam espraiados no extenso território nacional, quantos processos eram distribuídos 
e julgados em cada ano e, consequente, não havia como mensurar a taxa de 
congestionamento nem muito menos quais eram os pontos de estrangulamento. 

 Por mais incrível que pareça, desde a criação do Judiciário nacional, o que 
ocorreu com a independência de Portugal, nunca as cúpulas dos seus vários segmentos 
tinham se reunido para compartilhar e relatar suas angústias, problemas e experiências, 
no escopo de que, a partir de diagnóstico realizado com método científico, fosse 
estabelecido o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. 

 Realizado o primeiro Encontro Nacional do Judiciário no ano de 2009, daí em 
diante, esse evento passou a figurar no calendário anual. Os encontros anuais são 
precedidos da divulgação dos dados estatísticos do programa Justiça em Números, que 
servem para a análise do desempenho judicial e o estabelecimento de novos rumos a 
serem trilhados. 

 Enfim, quem quiser ter uma radiografia fiel do Poder Judiciário basta entrar na 
página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça que terá acesso aos dados 
indispensáveis a uma análise crítica quanto ao seu funcionamento, ao tempo em que 
saberá das diretrizes definidas e das ações que estão sendo desenvolvidas para o 
aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. 

 Os idealistas que lutaram pela criação do Conselho Nacional de Justiça e todos 
os que, de uma forma ou de outra, contribuíram na sua construção e cumprimento de 
sua missão institucional estão de parabéns pelos seu 10 (dez) anos de existência.  


